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Προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της διευ΄ρυνσης * . . . . . . . . . .

33

7.

΄ ν δικτυ΄ων ***Ι . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
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Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης αριθ. …/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
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Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβολι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Επενδυ΄οντας στην
΄ερευνα: το προ΄γραµµα δρα΄σης για την Ευρω
΄ πη» (COM(2003)226  2003/2148(INI)) . . . . . . . . . . . . .

60

P5_TA(2003)0496

Κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις τηλεπικοινωνι΄ες
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14. Εφοδιασµο΄ς µε πετρε΄λαιο και προϊο΄ντα πετρελαι΄ου * (τελικη΄ ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

15. Μεταφορε΄ς αποβλη΄των ***I (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

΄ ρου ΄ερευνας (2002-2006) * (ψηφοφορι΄α) . . . . . . . . .
16. Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του ευρωπαϊκου΄ χω
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Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω

91

5.
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Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των µε΄τρων που αφορου΄ν στην ασφα΄λεια του
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Υπο΄µνηµα των χρησιµοποιουµε΄νων συµβο΄λων
*

∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης

** Ι

΄ τη ανα΄γνωση
∆ιαδικασι΄α συνεργασι΄ας, πρω

** ΙΙ

∆ιαδικασι΄α συνεργασι΄ας, δευ΄τερη ανα΄γνωση

***

Συ΄µφωνη γνω΄µη

*** Ι

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, πρω΄τη ανα΄γνωση

*** ΙΙ

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, δευ΄τερη ανα΄γνωση

*** ΙΙΙ

∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης, τρι΄τη ανα΄γνωση

(Η αναφερο΄µενη διαδικασι΄α στηρι΄ζεται στη νοµικη΄ βα΄ση που προ΄τεινε η Επιτροπη΄)
Παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε την ω΄ρα των ψηφοφοριω΄ν
Εα΄ν δεν υπα΄ρχει αντι΄θετη ΄ενδειξη, οι εισηγητε΄ς γνωστοποι΄ησαν γραπτω΄ς στην προεδρι΄α τη θε΄ση τους επι΄ των
τροπολογιω΄ν.
Σηµασι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων συντµη΄σεων των επιτροπω΄ν
AFET

΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς
Επιτροπη΄ Εξωτερικω
Πολιτικη΄ς

BUDG

΄ν
Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω

CONT

Επιτροπη΄ Ελε΄γχου του Προϋπολογισµου΄

LIBE

΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων
Επιτροπη΄ Ελευθεριω

ECON

Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς

JURI

΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς
Επιτροπη΄ Νοµικω

ITRE

Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας

EMPL

Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων

ENVI

Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Προστασι΄ας των Καταναλωτω΄ν

AGRI

Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου

PECH

Επιτροπη΄ Αλιει΄ας

RETT

΄ ν και Τουρισµου΄
Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω

CULT

Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄

DEVE

Επιτροπη΄ Ανα΄πτυξης και Συνεργασι΄ας

AFCO

΄ ν Υποθε΄σεων
Επιτροπη΄ Συνταγµατικω

FEMM

΄ µατα της Γυναι΄κας και τις Ίσες Ευκαιρι΄ες
Επιτροπη΄ για τα ∆ικαιω

PETI

΄ν
Επιτροπη΄ Αναφορω

Σηµασι΄α των χρησιµοποιουµε΄νων συντµη΄σεων των πολιτικω΄ν οµα΄δων
PPE-DE

΄ν
Οµα΄δα του Ευρωπαϊκου΄ Λαϊκου΄ Κο΄µµατος (Χριστιανοδηµοκρα΄τες) και των Ευρωπαι΄ων ∆ηµοκρατω

PSE

΄ν
Οµα΄δα του Κο΄µµατος των Ευρωπαι΄ων Σοσιαλιστω

ELDR

΄ν
Οµα΄δα του Ευρωπαϊκου΄ Κο΄µµατος των Φιλελευθε΄ρων ∆ηµοκρατω΄ν και Μεταρρυθµιστω

Verts/ALE Οµα΄δα των Πρασι΄νων/Ευρωπαϊκη΄ Ελευ΄θερη Συµµαχι΄α
GUE/NGL Συνοµοσπονδιακη΄ Οµα΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ενωτικη΄ς Αριστερα΄ς/Αριστερα΄ των Πρασι΄νων των Βορει΄ων
Χωρω΄ν

EL

UEN

΄ πη των Εθνω΄ν
Οµα΄δα Ένωση για την Ευρω

EDD

΄ πη της ∆ηµοκρατι΄ας και της ∆ιαφορα΄ς
Οµα΄δα για την Ευρω

NI

Μη εγγεγραµµε΄νοι
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Ι
(Ανακοινω΄σεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ 2003/2004

Συνεδρια΄σεις απο΄ 17 ΄εως 20 Νοεµβρι΄ου 2003
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

(2004/C 87 E/01)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου

1. Επανα΄ληψη της συνο΄δου
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 5 µ.µ.

΄ σεις της Προεδρι΄ας
2. Ανακοινω
Ο Προ΄εδρος αποτι΄νει φο΄ρο τιµη΄ς, εξ ονο΄µατος του Κοινοβουλι΄ου, στη µνη΄µη των θυµα΄των του δυστυχη΄µατος
΄ ς και στη µνη΄µη των θυµα΄των των
που συνε΄βη το Σα΄ββατο 15 Νοεµβρι΄ου στα ναυπηγει΄α του Saint-Nazaire, καθω
δυ΄ο τροµοκρατικω΄ν επιθε΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκαν την ΄δια
ι
µε΄ρα εναντι΄ον συναγωγω΄ν στην Κωνσταντινου΄πολη. Εκφρα΄ζει τη συµπαρα΄σταση και τα συλληπητη΄ρια΄ του προς τις οικογε΄νειες των θυµα΄των, καθω΄ς και προς
την κυβε΄ρνηση της Τουρκι΄ας.
Το Σω΄µα τηρει΄ ενο΄ς λεπτου΄ σιγη΄.
΄ νει ο΄τι κατα΄ την ΄εναρξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης, ο Προ΄εδρος θα αποτι΄σει φο΄ρο τιµη΄ς
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
στους Ιταλου΄ς νεκρου΄ς της επι΄θεσης στη Nassirija.

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
3. Έγκριση των Συνοπτικω
Ο Giorgio Lisi γνωστοποιει΄ ο΄τι η΄ταν παρω΄ν κατα΄ τη συνεδρι΄αση της 5ης Νοεµβρι΄ου 2003 αλλα΄ το ο΄νοµα΄ του
δεν περιε΄χεται στην κατα΄σταση παρο΄ντων.
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.
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4. Κατα΄θεση εγγρα΄φων

Κατα΄θεση των εξη΄ς εγγρα΄φων:
1) απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄:














Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 94/19/ΕΚ του Συµβουλι΄ου και των
οδηγιω΄ν 2000/12/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου,
΄ν
µε σκοπο΄ τη θε΄σπιση νε΄ας οργανωτικη΄ς δια΄ρθρωσης των επιτροπω΄ν στον τοµε΄α των χρηµατοπιστωτικω
΄ ν (COM(2003)659  C5-0520/2003  2003/0263(COD))
υπηρεσιω
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ECON
γνωµοδο΄τηση: AFCO

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 47, παρα΄γραφος 2 ΣΕΚ

΄ σεων 29/2003 απο΄ κεφα΄λαιο
Γνωµοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  Με΄ρος A  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (C5-0522/2003  2003/2185(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ σεων 34/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)256  C5-0523/2003  2003/2198(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ σεων 36/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)257  C5-0524/2003  2003/2199(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ ρησης
Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου µε αντικει΄µενο την αναπροσαρµογη΄ της Πρα΄ξης Προσχω
της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Εσθονι΄ας, της Κυ΄πρου, της Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας, της Ουγγαρι΄ας,
΄ ν στις συνθη΄κες στις
της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Σλοβενι΄ας και της Σλοβακι΄ας και των προσαρµογω
οποι΄ες βασι΄ζεται η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, σε συνε΄χεια της µεταρρυ΄θµισης της Κοινη΄ς Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς
(COM(2003)643  C5-0525/2003  2003/0253(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: AGRI
γνωµοδο΄τηση: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 2, παρα΄γραφος 3, ΣΕΚ, Άρθρο 23

Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας της
συ΄µβασης για την προ΄σβαση σε πληροφορι΄ες, τη συµµετοχη΄ του κοινου΄ στη λη΄ψη αποφα΄σεων και
την προ΄σβαση στη δικαιοσυ΄νη για περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα (COM(2003)625  C5-0526/2003 
2003/0249(CNS))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ENVI
γνωµοδο΄τηση: LIBE, JURI

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 175, παρα΄γραφος 1 ΣΕΚ, Άρθρο 300, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο, ΣΕΚ

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικα΄ µε το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο για το περιβα΄λλον (LIFE)
(COM(2003)667  C5-0527/2003  2003/0260(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ENVI
γνωµοδο΄τηση: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 175, παρα΄γραφος 1 ΣΕΚ
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Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, τρι΄το εδα΄φιο, στοιχει΄ο γ) της
Συνθη΄κης ΕΚ, επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του
Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για την ΄εγκριση πολυετου΄ς προγρα΄µµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατικη΄ ενσωµα΄τωση των
τεχνολογιω΄ν της πληροφορι΄ας και της επικοινωνι΄ας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκα΄ συστη΄µατα εκπαι΄δευσης και
κατα΄ρτισης (προ΄γραµµα eLearning) (COM(2003)699  C5-0528/2003  2002/0303(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: CULT
γνωµοδο΄τηση: BUDG, ITRE, FEMM

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 149, παρα΄γραφος 4 ΣΕΚ, Άρθρο 150, παρα΄γραφος 4 ΣΕΚ

Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, τρι΄το εδα΄φιο, στοιχει΄ο γ) της
Συνθη΄κης ΕΚ, επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του
Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος για την αυ΄ξηση της ποιο΄τητας στην τριτοβα΄θµια εκπαι΄δευση και
΄ ρες (Erasmus
για την προω΄θηση της διαπολιτισµικη΄ς κατανο΄ησης µε΄σω της συνεργασι΄ας µε τρι΄τες χω
mundus) (2004-2008) (COM(2003)694  C5-0529/2003  2002/0165(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: CULT
γνωµοδο΄τηση: AFET, BUDG, EMPL, FEMM

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 149 ΣΕΚ

Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, τρι΄το εδα΄φιο, στοιχει΄ο γ) της
Συνθη΄κης ΕΚ, επι΄ των τροπολογιω΄ν του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του
Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν τρι΄των χωρω
΄ ν που χρησιµοποιου΄ν κοινοτικου΄ς αερολιµε΄νες
σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των αεροσκαφω
(COM(2003)674  C5-0537/2003  2002/0014(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: RETT
γνωµοδο΄τηση: BUDG, LIBE, JURI, ENVI

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 80, παρα΄γραφος 2 ΣΕΚ

΄ν
Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προσθη΄κη βιταµινω
΄ ν στα τρο΄φιµα (COM(2003)671  C5-0538/2003 
και µετα΄λλων και ορισµε΄νων α΄λλων ουσιω
2003/0262(COD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: ENVI
γνωµοδο΄τηση: JURI, ITRE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 95 ΣΕΚ

΄ σεων 35/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)286  C5-0539/2003  2003/2206(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ σεων 40/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)282  C5-0540/2003  2003/2208(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ σεων 41/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)285  C5-0541/2003  2003/2209(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

΄ σεων 37/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)284  C5-0542/2003  2003/2207(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ
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C 87 E/4

EL

∆ευτε΄ρα, 17 Νοεµβρίου 2003





΄ σεων 28/2003 απο΄ κεφα΄λαιο
Γνωµοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (C5-0543/2003  C5-0543/2003 
2003/2186(GBD))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: BUDG

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 274 ΣΕΚ

Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την παρα΄ταση, µε΄χρι τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005, της εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 για την εφαρµογη΄ συστη΄µατος γενικευµε΄νων δασµολογικω΄ν προτιµη΄σεων για την περι΄οδο απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2002 ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2004 και
την τροποποι΄ηση του εν λο΄γω κανονισµου΄ (COM(2003)634  C5-0544/2003  2003/0259(ACC))
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: DEVE
γνωµοδο΄τηση: ITRE

νοµικη΄ βα΄ση:

Άρθρο 133 ΣΕΚ

2) απο΄ τις κοινοβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς
2.1) εκθε΄σεις:


* Έκθεση σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας ενο΄ψει της ΄εκδοσης απο΄φασης
του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄ των ελα΄χιστων ενδει΄ξεων των πινακι΄δων ση΄µανσης που χρησιµοποιου΄νται στα σηµει΄α διε΄λευσης των εξωτερικω΄ν συνο΄ρων (8830/2003  C5-0253/2003 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω
΄ ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω2003/0815(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Deprez (A5-0366/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, µε τι΄τλο «καταπολε΄µηση της δωροδοκι΄ας: µε΄σα
και συστα΄σεις» (COM(2003)317  C5-0374/2003  2003/2154(INI))  Επιτροπη΄ Ελευθε΄ ν Υποθε΄σεων.
ριω΄ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
Εισηγητη΄ς: ο κ. Rutelli (A5-0367/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος δρα΄σης για την προω΄θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη (civic
΄ ν  α΄ρθρο 162α) (COM(2003)276
participation) (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των επιτροπω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν,
 C5-0321/2003  2003/0116(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγη΄τρια: η κ. Rühle (A5-0368/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση
2002/834/ΕΚ για τη θε΄σπιση ειδικου΄ προγρα΄µµατος ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης: «Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου Έρευνας» (2002-2006)
(COM(2003)390  C5-0349/2003  2003/0151(CNS))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Liese (A5-0369/2003).



∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄
΄ ν ο΄σον
Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
αφορα΄ την ευρωπαϊκη΄ α΄µυνα βιοµηχανικα΄ θε΄µατα και θε΄µατα αγορα΄ς προς τη χα΄ραξη µιας
πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α του αµυντικου΄ εξοπλισµου΄ (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α
΄ ν  α΄ρθρο 162α) (COM(2003)113  C5-0212/2003  2003/2096(INI))
µεταξυ΄ των επιτροπω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντι Επιτροπη΄ Εξωτερικω
κη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Queiro (A5-0370/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, της συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης για τους ΄εµµονους οργανικου΄ς
ρυ΄πους (COM(2003)331  C5-0315/2003  2003/0118(CNS))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος,
∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: η κ. Frahm (A5-0371/2003).
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* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη συ΄ναψη, εκ µε΄ρους
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, του πρωτοκο΄λλου του 1998 στη συ΄µβαση του 1979 για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση µεγα΄λης απο΄στασης που οφει΄λεται στους ΄εµµονους οργανικου΄ς
ρυ΄πους (COM(2003)332  C5-0318/2003  2003/0117(CNS))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος,
∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: η κ. Frahm (A5-0372/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης-πλαισι΄ου του Συµβουλι΄ου για την ενι΄σχυση του
ποινικου΄ πλαισι΄ου καταστολη΄ς της ρυ΄πανσης απο΄ πλοι΄α (COM(2003)227  C5-0244/2003 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω
΄ ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω2003/0088(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Di Lello Finuoli (A5-0373/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλι΄ου περι΄ καθορισµου΄ των
΄ ν κανο΄νων για τη χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
΄ ν δικτυ΄ων
γενικω
(COM(2003)220  C5-0199/2003  2003/0086(COD))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: η κ. Read (A5-0374/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβου΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
λι΄ου περι΄ της διαλειτουργικη΄ς παροχη΄ς πανευρωπαϊκω
στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες (IDABC) (COM(2003)406 
C5-0310/2003  2003/0147(COD))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας
και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: η κ. Read (A5-0375/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ο΄γδοη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση της
΄ ν ρυθµι΄σεων για τις τηλεπικοινωνι΄ες (COM(2002)695  C5-0208/2003 
δε΄σµης κανονιστικω
2003/2090(INI))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Clegg (A5-0376/2003).



* Έκθεση µε θε΄µα την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανα΄λυση και τη
συνεργασι΄α ο΄σον αφορα΄ τα κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω΄ (13203/2/2003  C5-0471/2003 
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νη και Εσω2003/0158(CNS))  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Schmid (A5-0377/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε τη διευρυµε΄νη Ευρω΄πη  Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε
τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας (COM(2003)104  C5-0110/2003 
2003/2018(INI))  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Napoletano (A5-0378/2003).



΄ ρησης
* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την ΄εγκριση της προσχω
΄ ν, ο΄πως αναθεωρη΄της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την προστασι΄α των φυτω
θηκε και εγκρι΄θηκε µε το ψη΄φισµα 12/97 της εικοστη΄ς ενα΄της συνο΄δου της ∆ια΄σκεψης του FAO
το Νοε΄µβριο 1997 (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α  α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄)
(COM(2003)470  C5-0392/2003  2003/0178(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης
της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Daul (A5-0379/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 περι΄ κοινη΄ς οργανω΄σεως αγορα΄ς στον τοµε΄α του λυκι΄σκου (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α, α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄) (COM(2003)562 
C5-0460/2003  2003/0216(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Daul (A5-0380/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση συ΄στασης του Συµβουλι΄ου για τον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο
του καρκι΄νου (COM(2003)230  C5-0322/2003  2003/0093(CNS))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Mussa (A5-0381/2003).
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΄ ν και προ* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση ειδικω
΄ ν µε΄τρων σχετικα΄ µε την προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαισωρινω
΄ ρησης της Κυ΄πρου, της Εσθονι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας,
ρι΄α της προσχω
της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Σλοβακι΄ας και της Σλοβενι΄ας
΄ ν Θεµα΄των και
(COM(2003)351  C5-0287/2003  2003/0123(CNS))  Επιτροπη΄ Νοµικω
Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Medina Ortega (A5-0382/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α
΄92/81/ΕΟΚ και την οδηγι΄α 92/82/ΕΟΚ για την καθιε΄ρωση ενο΄ς ειδικου΄ φορολογικου΄ καθεστω
τος για το πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς και
΄ ν φο΄ρων κατανα΄λωσης επι΄ της βενζι΄νης και του πετρελαι΄ου ντι΄ζελ
για την προσε΄γγιση των ειδικω
κι΄νησης (COM(2002)410  C5-0409/2002  2002/0191(CNS))  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και
Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: η κ. Kauppi (A5-0383/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που θεσπι΄ζει προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς
δρα΄σης για τους οργανισµου΄ς που προωθου΄ν την αµοιβαι΄α κατανο΄ηση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της
΄ ν περιοχω
΄ ν (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄
Ευρωπαϊκη΄ς ’Ένωσης και ορισµε΄νων µη βιοµηχανικω
΄ ν (COM(2003)280  C5-0350/2003  2003/0110(CNS))  α΄ρθρο 162α) 
των επιτροπω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς
Επιτροπη΄ Εξωτερικω
Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Sacrédeus (A5-0384/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
(COM(2003)229  C5-0218/2003  2003/0089(COD))  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγη΄τρια: η κ. Miguélez Ramos (A5-0385/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση ενο΄ς συστη΄µατος
΄ ριση και την καταγραφη΄ των αιγοπροβα΄των και για την τροποποι΄ηση του κανονιγια την αναγνω
σµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 (COM(2002)729  C5-0027/2003  2002/0297(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Adam (A5-0386/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων ποινικω
΄ν
σχετικα΄ µε τη ρυ΄πανση απο΄ πλοι΄α και την εισαγωγη΄ κυρω
΄ σεων, για αδικη΄µατα ρυ΄πανσης (Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ επιτροπω
΄ ν  α΄ρθρο 162α)
κυρω
(COM(2003)92  C5-0076/2003  2003/0037(COD))  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς,
Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Pex (A5-0388/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: το προ΄γραµµα
δρα΄σης για την Ευρω΄πη» (COM(2003)226  C5-0381/2003  2003/2148(INI))  Επιτροπη΄
Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Linkohr (A5-0389/2003).



* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1080/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου 2000, περι΄ υποστηρι΄ξεως στην
προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Κοσσυφοπε΄διο (MINUK) και στο Γραφει΄ο του
΄ που στη Βοσνι΄α Ερζεγοβι΄νη (OHR) (COM(2003)389  C5-0325/2003 
Ανωτα΄του Εκπροσω
2003/0143(CNS))  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Swoboda (A5-0390/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των (COM(2003)379  C5-0365/2003  2003/0139(COD))
 Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Blokland (A5-0391/2003).
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* Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και
΄ ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς (COM(2003)14 
των σχετικω
C5-0021/2003  2003/0002(CNS))  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγη΄τρια: η κ. Auroi (A5-0392/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς για την αξιολο΄γηση των δραστηριοτη΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF)  2002/2237(INI))  Επιτροπη΄ Ελε΄γχου
του Προϋπολογισµου΄.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Bösch (A5-0393/2003).



Έκθεση σχετικα΄ µε την ΄εκθεση παρακολου΄θησης για την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 75/442/ΕΟΚ
(οδηγι΄α-πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα) (COM(2003)250  C5-0409/2003  2003/2124(INI)) 
Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Blokland (A5-0394/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1734/94 του Συµβουλι΄ου, σχετικα΄ µε
τη χρηµατοδοτικη΄ και τεχνικη΄ συνεργασι΄α µε τα Κατεχο΄µενα Εδα΄φη (Απλοποιηµε΄νη διαδικασι΄α
 α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 2 του Κανονισµου΄) (COM(2003)523  C5-0403/2003 
2003/0204(COD))  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Berenguer Fuster (A5-0395/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την προω΄θηση οργανω΄σεων που δρα΄ ν και γυναικω
΄ν
στηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν  α΄ρθρο 162α) (COM(2003)279  C5-0261/2003
(Ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ επιτροπω
΄ ν.
 2003/0109(COD))  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των Γυναι΄κας και Ισων Ευκαιριω
Εισηγη΄τρια: η κ. Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου (A5-0396/2003).



΄ πη:
Έκθεση σχετικα΄ µε τη ∆ιαδικασι΄α Σταθεροποι΄ησης και Συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
∆ευ΄τερη Ετη΄σια Έκθεση (COM(2003)139  C5-0211/2003  2003/2094(INI))  Επιτροπη΄
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εξωτερικω
Εισηγητη΄ς: ο κ. J.J. Lagendijk (A5-0397/2003).



Έκθεση µε προ΄ταση συ΄στασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου προς το Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε το
΄ ν Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενια΄ς (SIS II)  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των
Συ΄στηµα Πληροφοριω
των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων  (2003/2180(INI)).
Εισηγητη΄ς: ο κ. Coelho (A5-0398/2003).



***I Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλι΄ου περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη
΄ ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
των οικογενειω
574/72 του Συµβουλι΄ου περι΄ του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71,
΄ν
ο΄σον αφορα΄ την ευθυγρα΄µµιση των δικαιωµα΄των και την απλου΄στευση των διαδικασιω
(COM(2003)378  C5-0290/2003  2003/0138(COD))  Επιτροπη΄ Απασχο΄λησης και Κοι΄ ν Υποθε΄σεων.
νωνικω
Εισηγη΄τρια: η κ. Jensen (A5-0399/2003).

2.2) συστα΄σεις για δευ΄τερη ανα΄γνωση:


***II Συ΄σταση για δευ΄τερη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση που εξε΄δωσε το Συµβου΄λιο εν
ο΄ψει της ΄εγκρισης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη
θε΄σπιση προτυ΄πων ποιο΄τητας και ασφα΄λειας για τη δωρεα΄, την προµη΄θεια, τον ΄ελεγχο, την επε΄ ν και κυττα΄ρων (10133/3/2003 
ξεργασι΄α, την αποθη΄κευση και την κατανοµη΄ ανθρω΄πινων ιστω
C5-0416/2003  2002/0128(COD))  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµοσι΄ας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: ο κ. Liese (A5-0387/2003).
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3) απο΄ τους βουλευτε΄ς
3.1) την προφορικη΄ ερω΄τηση (α΄ρθρο 42 του Κανονισµου΄):


της María Avilés Perea, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, προς την Επιτροπη΄, σχετικα΄ µε την
EUROSTAT (B5-0415/2003).

3.2) προφορικε΄ς ερωτη΄σεις εν ο΄ψει της ω΄ρας των ερωτη΄σεων (α΄ρθρο 43 του Κανονισµου΄) απο΄ τους:


Purvis John, Flemming Marialiese, Hedkvist Petersen Ewa, Corbett Richard, Nogueira Román
Camilo, Moraes Claude, Cushnahan John Walls, Sandbæk Ulla Margrethe, Morgantini Luisa,
Poos Jacques F., Dhaene Jan, Boogerd-Quaak Johanna L.A., Pronk Bartho, McKenna Patricia,
Kinnock Glenys, Posselt Bernd, Ζαχαρα΄κι Χρη΄στο, Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου Ρο΄δη, Scallon
Dana Rosemary, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Harbour Malcolm, Hume John,
Schroedter Elisabeth, Newton Dunn Bill, Αλαβα΄νο Αλε΄ξανδρο, Ortuondo Larrea Josu, Doyle
Avril, Evans Jillian, Καραµα΄νου Άννα, Sacrédeus Lennart, Φω΄λια Χρη΄στο, Sornosa Martínez
María, Jackson Caroline F., Karas Othmar, Medina Ortega Manuel, Gahrton Per, Lage Carlos,
Χατζηδα΄κη Κωνσταντι΄νο, Ford Glyn, Izquierdo Rojo María, Sjöstedt Jonas, Thors Astrid,
Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Dührkop Dührkop Bárbara, Paasilinna Reino, Laguiller
Arlette, Τρακατε΄λλη Αντω΄νιο, Frahm Pernille, Andrews Niall, Casaca Paulo, Σουλαδα΄κη
Ιωα΄ννη, Πατα΄κη Ιωα΄ννη, Κο΄ρακα Ευστρα΄τιο, Ζορµπα΄ Μυρσι΄νη, Rübig Paul, Riis-Jørgensen Karin,
Αλαβα΄νο Αλε΄ξανδρο, Turco Maurizio, Martínez Martínez Miguel Angel, Ludford Sarah, Nogueira Román Camilo, Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου Ρο΄δη, Ortuondo Larrea Josu, Wyn Eurig,
McKenna Patricia, McAvan Linda, Sacrédeus Lennart, Medina Ortega Manuel, Posselt Bernd,
Mayol i Raynal Miquel, Ford Glyn, Ζαχαρα΄κι Χρη΄στο, Izquierdo Rojo María, Sjöstedt Jonas,
Crowley Brian, Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Fitzsimons James (Jim), Thors Astrid, Marset Campos Pedro, Andrews Niall, Casaca Paulo, Σουλαδα΄κη Ιωα΄ννη, Schroedter Elisabeth,
Πατα΄κη Ιωα΄ννη, Κο΄ρακα Ευστρα΄τιο, Αλυσανδρα΄κη Κωνσταντι΄νο, Τρακατε΄λλη Αντω΄νιο

3.3) προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (α΄ρθρο 48 του Κανονισµου΄)


΄ ν ο΄πλων σε
Franz Turchi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε τη µετατροπη΄ των πυρηνικω
ενεργειακου΄ς πο΄ρους (B5-0469/2003)
αναποµπη΄



Roberto Felice Bigliardo, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Antonio
Mussa, Mauro Nobilia και Franz Turchi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε την προ΄ταση συγκρο΄τησης υπηρεσι΄ας για τη διαχει΄ριση των συνο΄ρων (B5-0470/2003)
αναποµπη΄



επι΄ της ουσι΄ας: ITRE

επι΄ της ουσι΄ας: LIBE

Mario Borghezio, σχετικα΄ µε τις γερµανικε΄ς αποζηµιω΄σεις στους πρω΄ην ΄εγκλειστους ιταλου΄ς
στρατιωτικου΄ς (B5-0478/2003)
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: LIBE
γνωµοδο΄τηση: AFET

3.4) προτα΄σεις συ΄στασης (α΄ρθρο 49 του Κανονισµου΄)


Αλε΄ξανδρο Μπαλτα΄, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε την αι΄τηση της Κροατι΄ας για
΄ ρηση στην ΕΕ (B5-0476/2003)
προσχω
αναποµπη΄

επι΄ της ουσι΄ας: AFET

3.5) γραπτε΄ς δηλω΄σεις για καταχω΄ριση στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)


Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk και Pernille Frahm σχετικα΄ µε την ΄εκθεση σε φυτο΄ ν και α΄λλων ατο΄µων  26/2003
φα΄ρµακα των µο΄νιµων κατοι΄κων αγροτικω΄ν περιοχω



Marco Cappato και Daniel Marc Cohn-Bendit σχετικα΄ µε την παγκο΄σµια δια΄σκεψη για την
κοινωνι΄α της πληροφορι΄ας (SMSI) στην Τυ΄νιδα  27/2003·

4) απο΄ την αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς


***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρω΄ ν υπηρεσιω
΄ν
παϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
(PE-CONS 3670/2003  C5-0461/2003  2001/0047(COD)).
Εισηγητη΄ς: M. Jarzembowski (A5-0364/2003)

7.4.2004

7.4.2004
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***III Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/82/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την αντιµετω΄πιση των κινδυ΄νων µεγα΄λων ατυχηµα΄των σχετιζο΄µενων µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες (PE-CONS 3665/2003  C5-0435/2003  2001/0257(COD)).
Εισηγητη΄ς: M. Lisi (A5-0365/2003)

΄ µατος
5. Συ΄νθεση του Σω
Η Emilia Franziska Müller διορι΄ζεται µε΄λος της κυβε΄ρνησης της Βαυαρι΄ας.
∆εδοµε΄νου ο΄τι αυτο΄ το λειτου΄ργηµα, βα΄σει του α΄ρθρου 8, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του Σω΄µατος και του
΄ πων στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο µε α΄µεση
α΄ρθρου 6, παρα΄γραφος 2, της Πρα΄ξης περι΄ εκλογη΄ς των εκπροσω
΄ µα δυνα΄µει του α΄ρθρου
καθολικη΄ ψηφοφορι΄α ει΄ναι ασυµβι΄βαστο µε την ιδιο΄τητα του ευρωπαι΄ου βουλευτη΄, το Σω
΄ νει τη χηρει΄α αυτη΄ς της ΄εδρας µε ισχυ΄ απο΄
12, παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο, της ανωτε΄ρω Πρα΄ξης, διαπιστω
6ης Νοεµβρι΄ου 2003.

΄ν
6. Έλεγχος των εντολω
΄ σει τις εντολε΄ς των ακο΄λουθων βουλευΚατο΄πιν προτα΄σεως της επιτροπη΄ς JURI, το Σω΄µα αποφασι΄ζει να επικυρω
τω΄ν: Cees Bremmer, João Gouveia και Säid El Khadraoui.

7. Αναφορε΄ς
Οι κατωτε΄ρω αναφορε΄ς, που ΄εχουν καταχωρισθει΄ στο γενικο΄ πρωτο΄κολλο στις κατωτε΄ρω ηµεροµηνι΄ες παραπε΄µφθηκαν συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 174, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄, στην αρµο΄δια επιτροπη΄: Ο Προ΄εδρος
΄ νει ο΄τι διαβι΄βασε στην αρµο΄δια επιτροπη΄ τις εξη΄ς αναφορε΄ς οι οποι΄ες ΄εχουν καταχωριστει΄ στο γενικο΄
ανακοινω
πρωτο΄κολλο στις κατωτε΄ρω ηµεροµηνι΄ες:
Στις 27/10/2003
του κ. Jose Cannizzo (αριθ. 1071/2003)·
του κ. Cesar Solveira Rodriguez (αριθ. 1072/2003)·
του κ. Mahrez Chabbi (αριθ. 1073/2003)·
του κ. Gilles Daulphin (αριθ. 1074/2003)·
του κ. Guy Maestrucci (αριθ. 1075/2003)·
του κ. Mensah Adzessi (αριθ. 1076/2003)·
του κ. Marco Petraroia (αριθ. 1077/2003)·
της κ. Laura Fornelli (αριθ. 1078/2003)·
του κ. Carlo Oldani (Coordinamento Comitati NOtangenziale Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud
Milano) (αριθ. 1079/2003)·
του κ. Sindicato Nacional dos Trabalhodores do Sector Ferroviário (αριθ. 1080/2003)·
της κ. Ingetraud Müller (Bürgerinitiative Rettet die Marienfelder Feldmark) (µε 3 υπογραφε΄ς)
(αριθ. 1081/2003)·
του κ. Uwe Engel (µε 6 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1082/2003)·
του κ. Rasim Zukic (αριθ. 1083/2003)·
των Herbert και Monika Kollakowski (αριθ. 1084/2003)·
της κ. Nicole Krabbe (αριθ. 1085/2003)·
της κ. Sabine Hancl (αριθ. 1086/2003)·
του κ. Fintan McCarthy (Green Party-Comhaontas Glas) (µε 2 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1087/2003)·
του κ. William Alexander (αριθ. 1088/2003)·
του κ. John Watts (αριθ. 1089/2003)·
του κ. Gareth Thomas (αριθ. 1090/2003)·
του κ. Angel Ariel Mammana (αριθ. 1091/2003)·
Στις 05/11/2003
του κ. Frieder Weinhold (Christlicher Hilfsverein Wismar e.V.) (µε 89 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1092/2003)·
της κ. Marion Swatschek (αριθ. 1093/2003)·
του κ. Wolfgang Gerber (αριθ. 1094/2003)·
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του κ. Karl Heinz Duthel (αριθ. 1095/2003)·
του κ. Michael Ostafijcuk (αριθ. 1096/2003)·
του κ. Paul Midwig (αριθ. 1097/2003)·
του κ. Necip Yilmaz (αριθ. 1098/2003)·
της κ. Hilde Ahrens (BIBA 67) (αριθ. 1099/2003)·
του κ. Franz Rex (αριθ. 1100/2003)·
του κ. Peter Szutrely (Semmelweis Gesellschaft) (µε 2 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1101/2003)·
της κ. Rebecca Rhiannon Byrne (Stainton Grove Action Group) (αριθ. 1102/2003)·
του κ. Wolfgang Mundstein (αριθ. 1103/2003)·
του κ. Terence Alan Davis (αριθ. 1104/2003)·
της κ. Jayne Fisk (αριθ. 1105/2003)·
του κ. Guilherme Rodrigues (αριθ. 1106/2003)·
του κ. Maurice Jones (αριθ. 1107/2003)·
του κ. Christopher Nelson (αριθ. 1108/2003)·
του κ. Stuart John Eels (µε 6 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1109/2003)·
του κ. Peter Peereboom (αριθ. 1110/2003)·
της κ. Mahsa Fahimnia (αριθ. 1111/2003)·
του κ. Özcan Kaldoyo (ACSA-Assyrian-Chaldean-Syriac-Association) (αριθ. 1112/2003)·
του κ. Κυρια΄κου Στα΄θη(αριθ. 1113/2003)·
του κ. Σπυρι΄δωνος Κα΄βουρα Κο΄λλια(αριθ. 1114/2003)·
του κ. Carlos Rodriguez Huray (αριθ. 1115/2003)·
του κ. Miguel Angel Diez Blanco (αριθ. 1116/2003)·
του κ. Xan Duro Fernandez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) (αριθ. 1117/2003)·
του κ. Fernando Cantos Vinals (αριθ. 1118/2003)·
της κ. Dolores Campos (Mujeres de Negro de Valencia  Casa de la Dona) (αριθ. 1119/2003)·
του κ. Martino Nercellas Mendez (Federación Ecoloxista Galega) (αριθ. 1120/2003)·
του κ. Stéphan Bellegy (αριθ. 1121/2003)·
του κ. Michele Giordano (αριθ. 1122/2003)·
του κ. Βαγγε΄λη Παπαχρη΄στου(αριθ. 1123/2003)·
του κ. Gerard Defort (αριθ. 1124/2003)·
του κ. Antoine Penna (αριθ. 1125/2003)·
του κ. Michel Marechal (SPESF) (αριθ. 1126/2003)·
του κ. Marc Augoy Ard (Collectif d’habitants de la SACVL Plateau Nord) (αριθ. 1127/2003)·
του κ. Hubert Devaux (Les Shih du Val D’Eon) (αριθ. 1128/2003)·
της κ. Ulla Britt Perret Lundberg (αριθ. 1129/2003)·
της κ. Yvon Marais (Association de Défense des Riverains de la Zac de Ballan-Miré) (αριθ. 1130/2003)·
του κ. Luc Schneekloth (Pro Niños Pobres Colombia) (αριθ. 1131/2003)·
της κ. Έλενας Μα΄γνη (αριθ. 1132/2003)·
του κ. Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (αριθ. 1133/2003)·
της κ. Giovanna Della Torre (Perché non possiamo dirci cristiani?) (αριθ. 1134/2003)·
του κ. Fabrizio Torsi (αριθ. 1135/2003)·
του κ. Antonio Agherbino (αριθ. 1136/2003)·
του κ. Luciano Bruno Venusto (αριθ. 1137/2003)·
του κ. Cesar Figueiredo (αριθ. 1138/2003)·
του κ. Francisco José Veiga Trindade Mendes (αριθ. 1139/2003)·

Στις 14/11/2003
της κ. Edda Witte (Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V.) (µε 2 355 υπογραφε΄ς)
(αριθ. 1140/2003)·
του κ. Jacob Büns (αριθ. 1141/2003)·
του κ. Joachim Adrian von Mitschke-Collande (αριθ. 1142/2003)·
του κ. Michael Maurer (αριθ. 1143/2003)·
του κ. Peter Alt (αριθ. 1144/2003)·
της κ. Heike Kreutzfeldt (αριθ. 1145/2003)·
του κ. Josef Gerats (Interessenverband ehemaliger Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand, Verfolgter
des Naziregimes und Hinterbliebener (IV VdN) e.V.) (αριθ. 1146/2003)·
του κ. Paulo Jacopino (αριθ. 1147/2003)·
της κ. Maria Burgon (µε 248 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1148/2003)·
του κ. Robert William Henry (AMP  Against More Pylons) (µε 4 υπογραφε΄ς) (αριθ. 1149/2003)·
του κ. Gilberto Bini (Ricercatori SPS) (αριθ. 1150/2003)·

7.4.2004

7.4.2004
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EL

C 87 E/11
∆ευτε΄ρα, 17 Νοεµβρίου 2003

της κ. Jane Ridsdill (Residents Association) (αριθ. 1151/2003)·
του κ. Matthew Downey (αριθ. 1152/2003)·
του κ. Simon Mansell (αριθ. 1153/2003)·
της κ. Doina Haasdijk-Vasile (αριθ. 1154/2003)·
του κ. Constant Verbraeken (αριθ. 1155/2003)·
του κ. Πε΄τρου Τατου΄λη (αριθ. 1156/2003)·
της κ. Carmen Ruigomez Guerra (Asociación Centro-Sur) (αριθ. 1157/2003)·
του κ. Daniel Silberman (αριθ. 1158/2003)·
του κ. Francisco De Miguel Gimeno (Iniciatiova Ciudadana de Solidaridad y Defensa de los Derechos de
Palestina) (αριθ. 1159/2003)·
του κ. Luis Mayoral Gazquez (αριθ. 1160/2003)·
του κ. Bernardo Robles Marin (CARALLUMA  Asociación para la Defensa de la Naturaleza y Alternativa)
(αριθ. 1161/2003)·
της κ. Marine Lamandé (Association de Défense des Actionnaires Salariés et Retraités de la société Air
France (ADASRAF)) (αριθ. 1162/2003)·
του κ. Joel Philipot (αριθ. 1163/2003)·
του κ. Michel Weiss (αριθ. 1164/2003)·
του κ. Sebastien Petrucci (αριθ. 1165/2003)·
της κ. Veronique Noni (Syndicat National des Techniciens Supérieurs des Services du Ministère chargé de
l’Agriculture) (αριθ. 1166/2003)·
της κ. Marie Boyer (αριθ. 1167/2003)·
της κ. Natualie Luthold (αριθ. 1168/2003)·
της κ. Maria Rosita Barone (αριθ. 1169/2003)·
του κ. Giovanni Panunzio (Telefono Antiplagio) (αριθ. 1170/2003)·
του κ. Roberto Marcoccio (αριθ. 1171/2003)·
του κ. Arcangelo Mazza (αριθ. 1172/2003)·
του κ. Lorenzo Spadon (αριθ. 1173/2003)·
του κ. Gianfranco Araldi (αριθ. 1174/2003)·
του κ. Giuseppe Fontana (αριθ. 1175/2003)·
του κ. Fabio Garuglieri (αριθ. 1176/2003)·
του κ. Virgilio Rodrigues Brandao (Civitate-Hospis  Associação Pro Direitos Humanos e Imigração)
(αριθ. 1177/2003)·

΄ σεων
8. Μεταφορε΄ς πιστω
΄ ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
΄ σεων αριθ. 29/2003 (C5-0475/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
SEC(2003)1132).
Ενε΄κρινε την αι΄τηση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24, παρα΄γραφος 3 και 181, παρα΄γραφος 1 του
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 συ΄µφωνα µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο A-40  ∆ιαχει΄ριση των πο΄ρων
%

Άρθρο A-402  ∆ιοργανικοι΄ διαγωνισµοι΄
% Θε΄ση A-4021  Υπηρεσι΄α Προσλη΄ψεων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
(EPSO)

Μ∆Π

− 1 000 000 EUR

Κεφα΄λαιο A-45  ∆ιοικητικα΄ γραφει΄α
%

΄ ν δικαιωµα΄Άρθρο A-451  Γραφει΄ο διαχει΄ρισης και εκκαθα΄ρισης των ατοµικω
των

Μ∆Π

− 2 000 000 EUR

%

΄ν
Άρθρο A-452  Γραφει΄ο υποδοµη΄ς και διοικητικη΄ς υποστη΄ριξης Βρυξελλω

Μ∆Π

− 5 600 000 EUR

%

Άρθρο A-453  Γραφει΄ο υποδοµη΄ς και διοικητικη΄ς υποστη΄ριξης Λουξεµβου΄ργου

Μ∆Π

− 2 300 000 EUR

Μ∆Π

− 2 800 000 EUR

΄ ν της
Κεφα΄λαιο A-60  ∆απα΄νες προσωπικου΄ και λειτουργι΄ας των αντιπροσωπειω
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
%

΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς ΚοιΆρθρο A-600  ∆απα΄νες προσωπικου΄ των αντιπροσωπειω
νο΄τητας
% Θε΄ση A-6000  Μισθοι΄, επιδο΄µατα, αποζηµιω΄σεις και επιστροφε΄ς εξο΄δων
που αφορου΄ν τους µο΄νιµους και ΄εκτακτους υπαλλη΄λους
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο A-11  Προσωπικο΄ εν ενεργει΄α
%

Άρθρο A-110  Μο΄νιµοι και ΄εκτακτοι υπα΄λληλοι οι οποι΄οι κατε΄χουν θε΄ση που
προβλε΄πεται στον πι΄νακα θε΄σεων
% Θε΄ση A-1100  Βασικοι΄ µισθοι΄

Μ∆Π

13 700 000 EUR

*
*

*

΄ ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
΄ σεων αριθ. 30/2003 (C5-0509/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
SEC(2003)1198).
Ενε΄κρινε την αι΄τηση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24, παρα΄γραφος 3 και 181, παρα΄γραφος 1 του
δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 συ΄µφωνα µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο B0-40  Προσωρινε΄ς πιστω΄σεις
% Θε΄ση B7-6600  Εξωτερικε΄ς ενε΄ργειες συνεργασι΄ας
% Θε΄ση B7-8000  ∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες για θε΄µατα αλιει΄ας

ΠΥ
ΠΥ

− 6 400 000 EUR
− 2 535 050 EUR

ΠΥ

− 1 000 000 EUR

ΠΥ

− 2 500 000 EUR

΄ ρες της Ασι΄ας
Κεφα΄λαιο B7-30  Συνεργασι΄α µε τις αναπτυσσο΄µενες χω
%

Άρθρο B7-300A  Χρηµατοδοτικη΄ και τεχνικη΄ συνεργασι΄α µε τις αναπτυσσο΄µε΄ ρες της Ασι΄ας % ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση
νες χω

΄ ρες της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς
Κεφα΄λαιο B7-31  Συνεργασι΄α µε τις αναπτυσσο΄µενες χω
%

Άρθρο B7-310A  Χρηµατοδοτικη΄ και τεχνικη΄ συνεργασι΄α µε τις αναπτυσσο΄µε΄ ρες της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς % ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση
νες χω

΄ πης και της
Κεφα΄λαιο B7-52  Βοη΄θεια στα κρα΄τη εται΄ρους της Ανατολικη΄ς Ευρω
Κεντρικη΄ς Ασι΄ας
%

΄ πης και της
Άρθρο B7-520  Βοη΄θεια στα κρα΄τη εται΄ρους της Ανατολικη΄ς Ευρω
Κεντρικη΄ς Ασι΄ας

ΠΠ

− 12 070 000 EUR

%

΄ πης και
Άρθρο B7-520A  Βοη΄θεια στα κρα΄τη εται΄ρους της Ανατολικη΄ς Ευρω
της Κεντρικη΄ς Ασι΄ας % ∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

ΠΥ

− 600 000 EUR

%

Άρθρο B7-528  Μακροοικονοµικη΄ βοη΄θεια στα κρα΄τη εται΄ρους της Ανατολι΄ πης και της Κεντρικη΄ς Ασι΄ας
κη΄ς Ευρω

ΠΥ

− 11 500 000 EUR

ΠΥ

− 1 400 000 EUR

ΠΥ

− 1 000 000 EUR

ΠΥ

− 1 100 000 EUR

ΠΥ

− 500 000 EUR

ΠΥ

− 264 950 EUR

ΠΥ

− 200 000 EUR

΄ ρες των ∆υτικω
΄ ν Βαλκανι΄ων
Κεφα΄λαιο B7-54  Συνεργασι΄α µε τις χω
%

΄ ρες των ∆υτικω
΄ ν Βαλκανι΄ων % ∆απα΄νες για
Άρθρο B7-541A  Βοη΄θεια στις χω
τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Κεφα΄λαιο B7-62 A  Πολυτοµεακα΄ και διακλαδικα΄ ζητη΄µατα
%

΄ ρες, τροπικα΄ δα΄ση και
Άρθρο B7-620A  Περιβα΄λλον στις αναπτυσσο΄µενες χω
΄ενταξη των θεµα΄των ισο΄τητας των φυ΄λων στη συνεργασι΄α για την ανα΄πτυξη %
∆απα΄νες για τη διοικητικη΄ συνεργασι΄α

Κεφα΄λαιο B7-63  Υποδοµη΄ και υπηρεσι΄ες κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα
%

Άρθρο B7-631  Υποδοµη΄ και υπηρεσι΄ες κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα
% Θε΄ση B7-6310A  Υποδοµε΄ς και κοινωνικε΄ς υπηρεσι΄ες % ∆απα΄νες για τη
διοικητικη΄ διαχει΄ριση

Κεφα΄λαιο B7-80  ∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες για θε΄µατα αλιει΄ας
%

Άρθρο B7-800  ∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες για θε΄µατα αλιει΄ας
% Θε΄ση B7-8000A  ∆ιεθνει΄ς συµφωνι΄ες για θε΄µατα αλιει΄ας % ∆απα΄νες για
τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση
% Θε΄ση B7-8001A  Συνεισφορε΄ς σε διεθνει΄ς οργανισµου΄ς % ∆απα΄νες για
τη διοικητικη΄ διαχει΄ριση
΄ ν οργανι% Θε΄ση B7-8002  Προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες των νε΄ων διεθνω
΄ ν αλιει΄ας και α΄λλες µη υποχρεωτικε΄ς συνεισφορε΄ς σε διεθνει΄ς οργανισµω
σµου΄ς

7.4.2004

7.4.2004
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
΄ ν χωρω΄ν και της
Κεφα΄λαιο B7-43  Άλλες παρεµβα΄σεις υπε΄ρ τρι΄των µεσογειακω
Με΄σης Ανατολη΄ς
"

΄ ν της
Άρθρο B7-432  Άλλες παρεµβα΄σεις υπε΄ρ των αναπτυσσοµε΄νων χωρω
Εγγυ΄ς και της Με΄σης Ανατολη΄ς

ΠΥ
ΠΠ

29 000 000 EUR
12 070 000 EUR

΄ν
9. ∆ια΄ταξη των εργασιω
΄ ν.
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη προβλε΄πει τον καθορισµο΄ της δια΄ταξης των εργασιω
Το τελικο΄ σχε΄διο της ηµερη΄σιας δια΄ταξης των συνεδρια΄σεων της Ολοµε΄λειας Νοεµβρι΄ου II και ∆εκεµβρι΄ου I
2003 (PE 337.907/PDOJ) ΄εχει διανεµηθει΄, και ΄εχουν προταθει΄ οι εξη΄ς τροποποιη΄σεις (α΄ρθρο 111 του Κανονισµου΄):
Συνεδρια΄σεις απο΄ τις 17 ΄εως τις 20 Νοεµβρι΄ου 2003
"

∆ευτε΄ρα
"

"

Τρι΄τη
"

"

αι΄τηµα της οµα΄δας PPE-DE για την εγγραφη΄ της προφορικη΄ς ερω΄τησης προς την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε
την Eurostat (B5-0414/2003) µετα΄ την παρουσι΄αση απο΄ την Επιτροπη΄ του νοµοθετικου΄ προγρα΄µµατο΄ς
΄ ν για το 2004 (σηµει΄ο 10 του PDOJ).
της και του προγρα΄µµατο΄ς της εργασιω
Παρεµβαι΄νουν οι βουλευτε΄ς: James E.M. Elles, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, ο οποι΄ος αιτιολογει΄
το αι΄τηµα, και ο Freddy Blak επι΄ της παρε΄µβασης αυτη΄ς.
Με ΗΨ (93 υπε΄ρ, 74 κατα΄, 23 αποχε΄ς), το Σω΄µα εγκρι΄νει το αι΄τηµα.

Τετα΄ρτη
"

"

δεν προτα΄θηκε τροποποι΄ηση

δεν προτα΄θηκε τροποποι΄ηση

Πε΄µπτη
΄ σεις παραβι΄ασης των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, της δηµοκρατι΄ας και των αρχω
΄ν
Συζη΄τηση για τις περιπτω
του κρα΄τους δικαι΄ου (α΄ρθρο 50):
"

αι΄τηµα της οµα΄δας ELDR για την αντικατα΄σταση του σηµει΄ου «Aceh» απο΄ το σηµει΄ο «Γεωργι΄α».
Το Σω΄µα απορρι΄πτει το αι΄τηµα αυτο΄.

"

αι΄τηµα της οµα΄δας Verts/ALE για την αντικατα΄σταση του σηµει΄ου «Βιετνα΄µ: θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α»
απο΄ το σηµει΄ο «Γεωργι΄α».
Το Σω΄µα απορρι΄πτει το αι΄τηµα αυτο΄.

Συνεδρια΄σεις της 3 και της 4 ∆εκεµβρι΄ου 2003.
"

δεν προτα΄θηκε τροποποι΄ηση
*
*

*

΄ ν καθορι΄ζεται κατ’ αυτο΄ν τον τρο΄πο.
Η δια΄ταξη των εργασιω

΄ ν πολιτικω
΄ ν θεµα΄των
10. Παρεµβα΄σεις ενο΄ς λεπτου΄ επι΄ σηµαντικω
Παρεµβαι΄νουν, βα΄σει του α΄ρθρου 121α του Κανονισµου΄, οι εξη΄ς βουλευτε΄ς που επιθυµου΄ν να επιστη΄σουν την
προσοχη΄ του Κοινοβουλι΄ου σε σηµαντικα΄ πολιτικα΄ θε΄µατα:
Ιωα΄ννης Πατα΄κης, Proinsias De Rossa, Philip Claeys, Jules Maaten, Toine Manders, Roberta Angelilli, Sarah
Ludford, Geoffrey Van Orden, Neil MacCormick, Pedro Marset Campos, Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, Glenys Kinnock, Jean Lambert, Jean-Charles Marchiani, Astrid Thors, Χρη΄στος Ζαχαρα΄κις, Γιω΄ργος Κατηφο΄ρης,
Ιωα΄ννης Σουλαδα΄κης, Roy Perry, Charles Tannock, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας, επι΄ της παρε΄µβασης αυτη΄ς, Bartho
Pronk επι΄ της παρε΄µβασης του Κωνσταντι΄νου Αλυσανδρα΄κη, και Gerard Collins.
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11. Ευρωπαϊκο΄ ΄ετος των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (2003) (δη΄λωση ακολουθου΄µενη
απο΄ συζη΄τηση)
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: Ευρωπαϊκο΄ ΄ετος των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες (2003)
Η Άννα ∆ιαµαντοπου΄λου (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νει ο Mario Mantovani, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Marie-Hélène Gillig, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, Ilda Figueiredo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Uma Aaltonen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Bartho Pronk, Barbara Weiler, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας, Theodorus J.J. Bouwman, Jan Andersson,
Ιωα΄ννης Κουκια΄δης, John Bowis, Claude Moraes, Hans Karlsson, Paulo Casaca και η Άννα ∆ιαµαντοπου΄λου.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.

΄ ρου ΄ερευνας (2002-2006) * (συζη΄12. Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του ευρωπαϊκου΄ χω
τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/834/ΕΚ για τη
θε΄σπιση ειδικου΄ προγρα΄µµατος ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης: «Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του
΄ ρου ΄ερευνας» (2002-2006) [COM(2003)390  C5-0349/2003  2003/0151(CNS)]  Επιευρωπαϊκου΄ χω
τροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Peter Liese (A5-0369/2003)
Παρεµβαι΄νει ο Philippe Busquin (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Peter Liese παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Giuseppe Gargani (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς JURI), Giuseppe Nisticò, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, και David Robert Bowe, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: James L.C. PROVAN
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Elly Plooij-van Gorsel, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Gérard Caudron, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας GUE/NGL, Hiltrud Breyer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Liam Hyland, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Johannes (Hans) Blokland, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Marco Cappato, µη εγγεγραµµε΄νος, John
Purvis, Eryl Margaret McNally, Astrid Thors, Geneviève Fraisse, Hiltrud Breyer, José Ribeiro e Castro, Marjo
Matikainen-Kallström, Carlos Lage, Arlette Laguiller, Luis Berenguer Fuster, Roger Helmer, Marialiese Flemming, Concepció Ferrer, Dana Rosemary Scallon, Francesco Fiori, Peter Liese, Proinsias De Rossa, ο οποι΄ος
αµφισβητει΄ ο΄σα ελε΄χθησαν για το ιρλανδικο΄ συ΄νταγµα κατα΄ τη συζη΄τηση, Eryl Margaret McNally σχετικα΄ µε τη
σειρα΄ της ψη΄φισης των τροπολογιω΄ν κατα΄ την ψηφοφορι΄α της ΄εκθεσης την Τετα΄ρτη, Astrid Thors επι΄ της
πρω΄της παρε΄µβασης του εισηγητη΄ και Philippe Busquin.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπροε΄δρου
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 16 των ΣΠ της 19.11.2003.
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13. Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς  Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: προ΄γραµµα δρα΄σης για την
Ευρω΄πη [COM(2003)226  C5-0381/2003  2003/2148(INI)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Rolf Linkohr (A5-0389/2003)
Ο Rolf Linkohr παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο Philippe Busquin (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Marjo Matikainen-Kallström, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Eryl Margaret McNally, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Elly Plooij-van Gorsel, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, και Philippe Busquin.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 14 των ΣΠ της 18.11.2003.

΄ ν δικτυ΄ων ***I
14. Χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνη ∆ιαλειτουργικη΄ παροχη΄ πανευρωπαϊκω
σης ***I  Κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις τηλεπικοινωνι΄ες (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τροποποι΄η΄ ν κανο΄νων για τη χορη΄ση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλι΄ου περι΄ καθορισµου΄ των γενικω
γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων [COM(2003)220  C5-0199/2003 
2003/0086(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: Imelda Mary Read (A5-0374/2003)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της διαλει΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειτουργικη΄ς παροχη΄ς πανευρωπαϊκω
ρη΄σεις και τους πολι΄τες (IDABC) [COM(2003)406  C5-0310/2003  2003/0147(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: Imelda Mary Read (A5-0375/2003)
΄ ν ρυθΈκθεση σχετικα΄ µε την ο΄γδοη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση της δε΄σµης κανονιστικω
µι΄σεων για τις τηλεπικοινωνι΄ες [COM(2002)695  2003/2090(INI)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Nicholas Clegg (A5-0376/2003)
Παρεµβαι΄νει ο Erkki Liikanen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Η Imelda Mary Read παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της A5-0374/2003 και A5-0375/2003.
Ο Nicholas Clegg παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0376/2003).
Παρεµβαι΄νουν οι Malcolm Harbour (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς JURI), Werner Langen, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, και Eryl Margaret McNally, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Charlotte CEDERSCHIÖLD
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Philippe A.R. Herzog, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Danielle Auroi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Franz Turchi, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Paul Rübig, Neena Gill, Ilda Figueiredo, Josu Ortuondo Larrea, Marjo Matikainen-Kallström και Erkki Liikanen.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄α 11, 12 και 15 των ΣΠ της 18.11.2003.
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15. Πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς * (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 92/81/ΕΟΚ και την οδηγι΄α
΄ τος για το πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται
92/82/ΕΟΚ για την καθιε΄ρωση ειδικου΄ φορολογικου΄ καθεστω
΄ ν φο΄ρων κατανα΄λωσης επι΄ της
ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς και για την προσε΄γγιση των ειδικω
βενζι΄νης και του πετρελαι΄ου ντι΄ζελ κι΄νησης [COM(2002)410  C5-0409/2002  2002/0191(CNS)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003)
Παρεµβαι΄νει ο Frits Bolkestein (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Η Piia-Noora Kauppi παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νουν οι Eija-Riitta Anneli Korhola (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ENVI), Hans Karlsson
(συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Brigitte Wenzel-Perillo (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς RETT), Othmar Karas, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Harald Ettl, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Olle
Schmidt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Pierre Jonckheer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Johannes
(Hans) Blokland, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Wolfgang Ilgenfritz, µη εγγεγραµµε΄νος, Astrid Lulling,
Manuel António dos Santos, Frits Bolkestein, Astrid Lulling και Frits Bolkestein.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 13 των ΣΠ της 18.11.2003.

΄ µατος
16. Συ΄νθεση του Σω
΄ σει ο΄τι ο Martin Kastler ορι΄ζεται στη θε΄ση της Emilia Franziska
Οι αρµο΄διες γερµανικε΄ς αρχε΄ς ΄εχουν ανακοινω
Müller ως µε΄λος του Κοινοβουλι΄ου µε ισχυ΄ απο΄ 14ης Νοεµβρι΄ου 2003.
Η Προ΄εδρος υπενθυµι΄ζει τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 7, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄.

17. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 337.907/OJMA).

18. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 10.30 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

Γιω΄ργος ∆ηµητρακο΄πουλος
Αντιπρο΄εδρος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen,
André-Léonard, Andrews, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea,
Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bernié,
Berthu, Beysen, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth,
Bordes, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Buitenweg, van den Burg,
Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González,
Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun,
Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie,
Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière,
Dell’Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello
Finuoli, Dillen, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui,
Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger,
Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm,
Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gemelli,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomolka, Goodwill,
Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist
Petersen, Helmer, Hermange, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyland,
Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jeggle, Jensen, Jonckheer,
Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas,
Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne,
Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye,
de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lehne, Liese, Linkohr, Lisi, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten,
McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Thomas
Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W.
Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter
Mayer, Xaver Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morgantini, Müller,
Mulder, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar,
Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson,
Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack,
Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piétrasanta, Pirker,
Plooij-van Gorsel, Podestà, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta,
Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro,
Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle,
Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos
Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard
Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter,
Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet,
Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Sturdy, Sudre,
Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro,
Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turmes,
Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela
Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Volcic, Wachtmeister, Watts, Weiler,
Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
Παρατηρητε΄ς
Bagó Zoltán, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bielan Adam, Bonnici
Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski
Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej,
Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia,
Grzyb Andrzej, Holáň Vilém, Ilves Toomas Hendrik, Jaskiernia Jerzy, Kalisz Ryszard, Kāposts Andis, Klich
Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Konečná Kateřina, Kowalska Bronisława, Kreitzberg
Peeter, Kriščiūnas Ke˛stutis, Kroupa Daniel, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Landsbergis Vytautas, Lepper
Andrzej, Lisak Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni,
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Maldeikis Eugenijus, Maštálka Jiří, Őry Csaba, Pasternak Agnieszka, Pienia˛żek Jerzy, Pı̄ks Rihards, Plokšto
Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Reiljan Janno, Rouček Libor, Sefzig Luděk,
Siekierski Czesław, Smoleń Robert, Smorawiński Jerzy, Szczygło Aleksander, Tomczak Witold, Vaculík
Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Varnava George, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek,
Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Żenkiewicz Marian.
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(2004/C 87 E/02)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 9.05 π.µ.

2. Ανακοι΄νωση της Προεδρι΄ας
Ο Προ΄εδρος προβαι΄νει σε ανακοι΄νωση µε την οποι΄α καταδικα΄ζει µετ’ επιτα΄σεως την βοµβιστικη΄ επι΄θεση της
12ης Νοεµβρι΄ου 2003 στη Nassirja κατα΄ την οποι΄α ΄εχασαν τη ζωη΄ τους 19 Ιταλοι΄ και 8 Ιρακινοι΄ και υπη΄ρξε
µεγα΄λος αριθµο΄ς τραυµατιω΄ν.
΄ νει επι΄σης ο΄τι εξε΄φρασε η΄δη, εξ ονο΄µατος του Κοινοβουλι΄ου, την συµπαρα΄σταση΄ του προς τις οικογε΄Ανακοινω
νειες των θυµα΄των, τον Προ΄εδρο της Ιταλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας κ. Ciampi, τον Ιταλο΄ Πρωθυπουργο΄ κ. Berlusconi,
΄ ς και προς τον ιταλικο΄ λαο΄.
τον υπουργο΄ Άµυνας κ. Martino, την αστυνοµι΄α και τις ΄ενοπλες δυνα΄µεις, καθω
Το Σω΄µα τηρει΄ ενο΄ς λεπτου΄ σιγη΄ στη µνη΄µη των θυµα΄των.

΄ σεις παραβι΄ασης των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,
3. Συζη΄τηση σχετικα΄ µε τις περιπτω
΄ ν προτα΄σεων
της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου (ανακοι΄νωση των κατατεθεισω
ψηφι΄σµατος)
΄ ν οµα΄δων υποβα΄λλουν αιτη΄σεις για τη διοργα΄νωση τε΄τοιας συζη΄τησης,
Οι βουλευτε΄ς των ακο΄λουθων πολιτικω
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 50 του Κανονισµου΄, για τις εξη΄ς προτα΄σεις ψηφι΄σµατος:
Ι.

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
'






II.

John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn και Bernd
Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE σχετικα΄ µε τη Σρι Λα΄νκα (B5-0490/2003)
Margrietus J. van den Berg και Maria Carrilho, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στη Σρι Λα΄νκα (B5-0492/2003)
Gerard Collins, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN σχετικα΄ µε την απειλη΄ εναντι΄ον της ειρηνευτικη΄ς διαδικασι΄ας στη Σρι Λα΄νκα (B5-0495/2003)
Ole Andreasen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ κατα΄σταση στη Σρι Λα΄νκα
(B5-0498/2003)
Reinhold Messner και Jean Lambert, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE σχετικα΄ µε την ειρηνευτικη΄
διαδικασι΄α στη Σρι Λα΄νκα (B5-0505/2003)
Luigi Vinci, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ κατα΄σταση στη Σρι Λα΄νκα
(B5-0510/2003)

ACEH







Margrietus J. van den Berg και Linda McAvan, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στην επαρχι΄α Aceh της Ινδονησι΄ας (B5-0491/2003)
Ulla Margrethe Sandbæk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στo Aceh
(B5-0495/2003)
Ole Andreasen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR σχετικα΄ µε την Ινδονησι΄α/Aceh (B5-0497/2003)
John Bowis, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE σχετικα΄ µε την
κατα΄σταση στην επαρχι΄α Aceh της Ινδονησι΄ας (B5-0501/2003)
Matti Wuori, Nelly Maes και Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE σχετικα΄ µε την
κατα΄σταση στην επαρχι΄α Aceh της Ινδονησι΄ας (B5-0507/2003)
Giuseppe Di Lello Finuoli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL σχετικα΄ µε την Ινδονησι΄α/Aceh
(B5-0508/2003)
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III. ΒΙΕΤΝΑΜ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
'

Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE σχετικα΄ µε τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α στο
Βιετνα΄µ (B5-0493/2003)



Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD σχετικα΄ µε τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α στο Βιετνα΄µ
(B5-0494/2003)



Anne André-Léonard, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR σχετικα΄ µε την ΄ελλειψη θρησκευτικη΄ς ελευθερι΄ας στο Βιετνα΄µ (B5-0499/2003)



Hartmut Nassauer, Bernd Posselt και Thomas Mann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE σχετικα΄ µε τη
θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α στο Βιετνα΄µ (B5-0502/2003)



Roberta Angelilli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN σχετικα΄ µε τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α στο Βιετνα΄µ
(B5-0503/2003)



Patricia McKenna, Marie Anne Isler Béguin και Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE σχετικα΄ µε την ΄ελλειψη θρησκευτικη΄ς ελευθερι΄ας στο Βιετνα΄µ και τον διωγµο΄ της Ενιαι΄ας
Βουδιστικη΄ς Εκκλησι΄ας του Βιετνα΄µ (UBCV) (B5-0506/2003)



΄ µατα στο Βιετνα΄µ
Jonas Sjöstedt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL σχετικα΄ µε τα ανθρω΄πινα δικαιω
(B5-0509/2003)

Ο χρο΄νος αγο΄ρευσης κατανε΄µεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 120 του Κανονισµου΄.

4. Νοµοθετικο΄ προ΄γραµµα και προ΄γραµµα εργασι΄ας για το ΄ετος 2004 ) Eurostat
(δη΄λωση ακολουθου΄µενη απο΄ συζη΄τηση)
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: Νοµοθετικο΄ προ΄γραµµα και προ΄γραµµα εργασι΄ας για το ΄ετος 2004
Προφορικη΄ ερω΄τηση που υποβα΄λλεται απο΄ τη María Antonia Avilés Perea, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
προς την Επιτροπη΄, σχετικα΄ µε τη Eurostat (B5-0415/2003)
Ο Romano Prodi (Προ΄εδρος της Επιτροπη΄ς), αφου΄ εκφρα΄ζει τη συµφωνι΄α του προς την ανακοι΄νωση του Προ΄εδρου του Κοινοβουλι΄ου (βλ. σηµει΄ο 2), προβαι΄νει στη δη΄λωση και απαντα΄ στην προφορικη΄ ερω΄τηση.
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου).
Παρεµβαι΄νει o Roberto Antonione (ασκω
Παρεµβαι΄νουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Enrique Barón Crespo, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PSE, Nicholas Clegg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Freddy Blak, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Mogens N.J. Camre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Jens-Peter Bonde, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Marco Pannella, µη εγγεγραµµε΄νος, και Françoise
Grossetête.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gerhard SCHMID
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Johannes (Hannes) Swoboda, Ole B. Sørensen, Theodorus J.J. Bouwman, Roberta Angelilli,
Jeffrey William Titford, Francesco Enrico Speroni, James E.M. Elles και Helmut Kuhne.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: José PACHECO PEREIRA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Jan Mulder, Nelly Maes, Georges Berthu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margrietus J. van den Berg, Giovanni Procacci, María Antonia Avilés Perea, Pervenche Berès, Joseph Daul,
Anna Terrón i Cusí, Hartmut Nassauer, Manuel Medina Ortega, Jonathan Evans, Christa Prets, Arie M.
Oostlander, Herbert Bösch, Diemut R. Theato, Paulo Casaca, Hubert Pirker, Proinsias De Rossa, Othmar
Karas, Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης, Gabriele Stauner, Christopher Heaton-Harris, Generoso Andria, Juan José
Bayona de Perogordo και Romano Prodi.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου
Παρεµβαι΄νει ο Hans-Gert Poettering επι΄ της παρε΄µβασης του Romano Prodi και Enrique Barón Crespo, Daniel
Marc Cohn-Bendit, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Francis Wurtz, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, και Cristiana Muscardini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN
επι΄ της παρε΄µβασης του Hans-Gert Poettering.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Τετα΄ρτη 17 ∆εκεµβρι΄ου στις 11.30 π.µ.
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω
΄ ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν κατα΄
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω
τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.

5. Κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον τοµε΄α του λυκι΄σκου * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄)
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ.
1696/71 περι΄ κοινη΄ς οργανω΄σεως αγορα΄ς στον τοµε΄α του λυκι΄σκου [COM(2003)0562  C5-0460/2003 
2003/0216(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: Joseph Daul (A5-0380/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0487)

΄ ρηση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την προστα6. Προσχω
΄ ν * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
σι΄α των φυτω
΄ ρησης της Ευρωπαϊκη΄ς
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την ΄εγκριση της προσχω
Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την προστασι΄α των φυτω΄ν, ο΄πως αναθεωρη΄θηκε και εγκρι΄θηκε µε το
ψη΄φισµα 12/97 κατα΄ την 29ης συ΄νοδο της ∆ια΄σκεψης του FAO το Νοε΄µβριο 1997 [COM(2003)0470 
C5-0392/2003  2003/0178(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: Joseph Daul (A5-0379/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 2)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0488)

΄ ν πηγω
΄ ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας * (α΄ρθρο 110α του Κανονι7. Έλεγχος των κλειστω
σµου΄) (ψηφοφορι΄α)
΄ ν πηγω΄ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ρΈκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για τον ΄ελεγχο των κλειστω
γειας [COM(2003)18  C5-0019/2003  2003/0005(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας
και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Françoise Grossetête (A5-0363/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0489)
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΄ ν συνο΄ρων * (α΄ρθρο
8. Πινακι΄δες ση΄µανσης στα σηµει΄α διε΄λευσης των εξωτερικω
110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας ενο΄ψει της ΄εκδοσης απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για
τον καθορισµο΄ των ελα΄χιστων ενδει΄ξεων των πινακι΄δων ση΄µανσης που χρησιµοποιου΄νται στα σηµει΄α διε΄λευσης των
΄ ν και ∆ικαιωεξωτερικω΄ν συνο΄ρων [8830/2003  C5-0253/2003  2003/0815(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
µα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Gérard M.J. Deprez (A5-0366/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0490)

΄ * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
9. Κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω
Έκθεση σχετικα΄ µε προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την ανα΄λυση και τη συνεργασι΄α ο΄σον αφορα΄ τα
΄ ν και
κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω΄ [13203/2003  C5-0471/2003  2003/0158(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
΄ ν Υποθε΄σεων.
∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
Εισηγητη΄ς: Gerhard Schmid (A5-0377/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0491)

΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της διευ΄ρυν10. Προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω
σης * (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
΄ ν και προσωρινω΄ν µε΄τρων
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση ειδικω
΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της προσχω
΄ ρησης της
σχετικα΄ µε την προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω
Κυ΄πρου, της Εσθονι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Τσεχικη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας, της Σλοβακι΄ας και της Σλοβενι΄ας [COM(2003)0351  C5-0287/2003  2003/0123(CNS)] 
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς.
Επιτροπη΄ Νοµικω
Εισηγητη΄ς: Manuel Medina Ortega (A5-0382/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0492)

΄ ν δικτυ΄ων ***I
11. Χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
΄α)
(ψηφοφορι
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τροποποι΄η΄ ν κανο΄νων για τη χορη΄ση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλι΄ου περι΄ καθορισµου΄ των γενικω
γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων [COM(2003)220  C5-0199/2003 
2003/0086(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: Imelda Mary Read (A5-0374/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0493)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0493)
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΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
12. ∆ιαλειτουργικη΄ παροχη΄ πανευρωπαϊκω
***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της διαλει΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειτουργικη΄ς παροχη΄ς πανευρωπαϊκω
ρη΄σεις και τους πολι΄τες (IDABC) [COM(2003)406  C5-0310/2003  2003/0147(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγη΄τρια: Imelda Mary Read (A5-0375/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0494)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0494)

13. Πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 92/81/ΕΟΚ και την οδηγι΄α
΄ τος για το πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται
92/82/ΕΟΚ για την καθιε΄ρωση ειδικου΄ φορολογικου΄ καθεστω
΄ ν φο΄ρων κατανα΄λωσης επι΄ της
ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς και για την προσε΄γγιση των ειδικω
βενζι΄νης και του πετρελαι΄ου ντι΄ζελ κι΄νησης [COM(2002)410  C5-0409/2002  2002/0191(CNS)]  Επιτροπη΄ Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απορρι΄πτεται
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 68, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, η ΄εκθεση αναπε΄µπεται στην αρµο΄δια επιτροπη΄.
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
;

Η Piia-Noora Kauppi, εισηγη΄τρια, ζητει΄ να τεθει΄ κατ’αρχα΄ς σε ψηφοφορι΄α η προ΄ταση απο΄ρριψης της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς, ο΄πως αυτη΄ παρουσια΄στηκε απο΄ την αρµο΄δια επιτροπη΄ στο νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα. Ο
Robert Goebbels υποστηρι΄ζει αυτο΄ το αι΄τηµα. Ο Προ΄εδρος απαντα΄ ο΄τι δεν µπορει΄ να δοθει΄ συνε΄χεια σε
αυτο΄ το αι΄τηµα διο΄τι δεν ΄εχει κατατεθει΄ καµι΄α απορριπτικη΄ τροπολογι΄α και διο΄τι η ψηφοφορι΄α επι΄ των
τροπολογιω΄ν ΄εχει προτεραιο΄τητα. Ο Robert Goebbels διευκρινι΄ζει ο΄τι η επιτροπη΄ ECON, µε µεγα΄λη πλειοψηφι΄α, ψη΄φισε υπε΄ρ της απο΄ρριψης. Η εισηγη΄τρια προτει΄νει το΄τε προφορικη΄ απορριπτικη΄ τροπολογι΄α επι΄ της
προ΄τασης της Επιτροπη΄ς. ∆εδοµε΄νου ο΄τι περισσο΄τεροι απο΄ 32 βουλευτε΄ς αντιτι΄θενται σε αυτη΄ν, η προφορικη΄
τροπολογι΄α δεν λαµβα΄νεται υπο΄ψιν. Ο Johannes (Hans) Blokland παρεµβαι΄νει εν συνεχει΄α ερωτω΄ντας για
την τυ΄χη της απορριπτικη΄ς τροπολογι΄ας που εγκρι΄θηκε κατα΄ τη συνεδρι΄αση της επιτροπη΄ς. Ο Προ΄εδρος του
΄ σει, καµι΄α τροπολογι΄α αυτου΄ του ει΄δους δεν κατατε΄θηκε στην ολοµε΄λεια, και
απαντα΄ ο΄τι, εν πα΄σει περιπτω
ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, ει΄ναι υποχρεωµε΄νος, συ΄µφωνα µε τα ο΄σα ορι΄ζει ο Κανονισµο΄ς (α΄ρθρο 130, παρα΄γραφος 1) να θε΄σει σε ψηφοφορι΄α τις τροπολογι΄ες πριν απο΄ το κει΄µενο της προ΄τασης.

;

Η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς) παρεµβαι΄νει, µετα΄ την απο΄ρριψη της προ΄τασης της
Επιτροπη΄ς, για να διευκρινι΄σει τη θε΄ση της τελευται΄ας.

14. Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς ; Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: προ΄γραµµα δρα΄σης για την
Ευρω΄πη [COM(2003)226  C5-0381/2003  2003/2148(INI)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Rolf Linkohr (A5-0389/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0495)
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15. Κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις τηλεπικοινωνι΄ες (ψηφοφορι΄α)
΄ ν ρυθΈκθεση σχετικα΄ µε την ο΄γδοη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση της δε΄σµης κανονιστικω
µι΄σεων για τις τηλεπικοινωνι΄ες [COM(2002)695  2003/2090(INI)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Nicholas Clegg (A5-0376/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0496)

16. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρου΄νται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.

΄ σεις ψη΄φου
17. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Έκθεση Joseph Daul  A5-0379/2003


ενιαι΄α ψηφοφορι΄α
υπε΄ρ: James (Jim) Fitzsimons, Christian Foldberg Rovsing, Joan Colom i Naval, Ria G.H.C. OomenRuijten

Έκθεση Rolf Linkohr  A5-0389/2003


παρα΄γραφος 28
κατα΄: Isabelle Caullery, Nicole Thomas-Mauro

Έκθεση Nicholas Clegg  A5-0376/2003


ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Robert J.E. Evans, Bernard Poignant

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 12.55 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 3.05 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Γιω΄ργου ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροε΄δρου

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενη ς συνεδρι΄ασης
18. Έγκριση των Συνοπτικω
Παρεµβαι΄νουν ο Ιωα΄ννης Πατα΄κης, ο οποι΄ος παρε΄χει διευκρινη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την παρε΄µβαση΄ του σχετικα΄ µε τη
βοµβιστικη΄ επι΄θεση στο Ιρα΄κ (σηµει΄ο 10) και ο Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας, ο οποι΄ος διευκρινι΄ζει ο΄τι η παρε΄µβαση΄ του
΄ ρες (σηµει΄ο 10) δεν ει΄χε καµι΄α σχε΄ση µε την παρε΄µβαση του Charles
ο΄σον αφορα΄ την κατα΄σταση στις Βαλτικε΄ς χω
Tannock.
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.
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19. Βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις *** I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις [COM(2003)229  C5-0218/2003 
΄ ν και Τουρισµου΄.
2003/0089(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγη΄τρια: Rosa Miguélez Ramos (A5-0385/2003).
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Η Rosa Miguélez Ramos παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νουν οι Marcelino Oreja Arburúa (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς LIBE), Χρη΄στος Φω΄λιας
(συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Georg Jarzembowski, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Bernard Poignant, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Herman Vermeer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Josu
Ortuondo Larrea, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Dominique F.C. Souchet, µη εγγεγραµµε΄νος, Ευστρα΄τιος Κο΄ρακας, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης, Samuli Pohjamo, Françoise
Grossetête, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Sérgio Marques, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, PiiaNoora Kauppi και Loyola de Palacio.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 8 των ΣΠ της 19.11.2003

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν *** ΙΙΙ (συζη΄τηση)
20. Προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
Έκθεση σχετικα΄ µε το κοινο΄ σχε΄διο, που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς, οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν [PE-CONS 3670/2003
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
 C5-0461/2003  2001/0047(COD)].
Εισηγητη΄ς: Georg Jarzembowski (A5-0364/2003)
Ο Georg Jarzembowski παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Loyola de Palacio (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Κωνσταντι΄νος Χατζηδα΄κης, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Wilhelm Ernst Piecyk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Herman Vermeer, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Erik Meijer, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας GUE/NGL, Theodorus J.J. Bouwman, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Alain Esclopé, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας EDD, Koenraad Dillen, µη εγγεγραµµε΄νος, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Sylviane H. Ainardi, Nelly
Maes, Rijk van Dam, Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya, Jan Marinus Wiersma, Samuli Pohjamo, Helmuth
Markov, Jan Dhaene, Bent Hindrup Andersen, Brigitte Langenhagen, Juan de Dios Izquierdo Collado,
Freddy Blak, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Anne E.M. Van Lancker, Ilda Figueiredo, Bart Staes, Marianne
L.P. Thyssen, Mark Francis Watts, Arlette Laguiller, Inger Schörling, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa,
Miet Smet και Loyola de Palacio

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 8 των ΣΠ της 20.11.2003
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21. Ώρα των ερωτη΄σεων (ερωτη΄σεις προς την Επιτροπη΄)
Το Σω΄µα εξετα΄ζει µια σειρα΄ ερωτη΄σεων προς την Επιτροπη΄ (B5-0414/2003).
Πρω΄το µε΄ρος
΄ τηση 33 του John Purvis: ∆ιεθνη΄ς κω
΄ δικας για τα πλοι΄α και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις (ISPS).
Ερω
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του
Ο Poul Nielson (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
John Purvis.
΄ τηση 34 της Marialiese Flemming: Ελευθε΄ρωση του τοµε΄α υδροδο΄τησης.
Ερω
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση της Marialiese Flemming.
΄ τηση 35 της Ewa Hedkvist Petersen: Σωµατεµπορι΄α.
Ερω
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση
Ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
της Ewa Hedkvist Petersen.
∆ευ΄τερο µε΄ρος
΄ τηση 36 του Richard Corbett: Πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄ στον τοµε΄α των διαµαντιω
΄ ν.
Ερω
Ο Mario Monti (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του
Richard Corbett.
Η ερω΄τηση 37 καταπι΄πτει, διο΄τι ο συντα΄κτης της απουσια΄ζει.
΄ τηση 38 του Claude Moraes: Ανοικοδο΄µηση του Ιρα΄κ.
Ερω
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των βουλευτω
΄ ν Claude
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Moraes και Camilo Nogueira Román.
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω
΄ τηση
Ερω

39
40
41
42
43
44
45

του John Walls Cushnahan: Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΚ-Ισραη΄λ.
της Ulla Margrethe Sandbæk: Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΕ-Ισραη΄λ.
της Luisa Morgantini: Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΚ-Ισραη΄λ.
του Jacques F. Poos: Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΚ-Ισραη΄λ.
του Jan Dhaene: Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΕ-Ισραη΄λ.
της Johanna L.A. Boogerd-Quaak: Eφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας συ΄νδεσης ΕΚ-Ισραη΄λ.
του Bartho Pronk: Εφαρµογη΄ της Συµφωνι΄ας Συ΄νδεσης ΕΚ-Ισραη΄λ.

΄ ς και σε συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των John Walls Cushnahan,
Ο Poul Nielson απαντα΄ στις ερωτη΄σεις καθω
Ulla Margrethe Sandbæk, Luisa Morgantini, Jacques F. Poos, Jan Dhaene, Johanna L.A. Boogerd-Quaak και
Bartho Pronk.
΄ τηση 46 της Patricia McKenna: Παραγραφη΄ χρεω
΄ ν για χω
΄ ρες χαµηλου΄ εισοδη΄µατος.
Ερω
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση της Patricia McKenna.
΄ τηση 47 της Glenys Kinnock: Ανα΄πτυξη του δυναµικου΄.
Ερω
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση της Glenys Kinnock.
Παρεµβαι΄νει ο Bill Newton Dunn επι΄ της διεξαγωγη΄ς της ω΄ρας των ερωτη΄σεων.
΄ τηση 48 του Bernd Posselt: Έκτρωση και δηµογραφικο΄ς προγραµµατισµο΄ς.
Ερω
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των βουλευτω΄ν Bernd PosΟ Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
selt, Piia-Noora Kauppi και Paul Rübig.
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΄ τηση 49 του Χρη΄στου Ζαχαρα΄κι: Παραβια΄σεις της δηµοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας στις δηµοτικε΄ς εκλογε΄ς στην
Ερω
Αλβανι΄α.
Ο Poul Nielson απαντα΄ στην ερω΄τηση.
Παρεµβαι΄νει ο Χρη΄στος Ζαχαρα΄κις.
Παρεµβαι΄νει η Avril Doyle επι΄ της διεξαγωγη΄ς της ω΄ρας των ερωτη΄σεων και συγκεκριµε΄να σχετικα΄ µε το γεγονο΄ς
ο΄τι οι ερωτη΄σεις του τρι΄του µε΄ρους δεν τυγχα΄νουν προφορικη΄ς απα΄ντησης. Ο Προ΄εδρος της απαντα΄ ο΄τι η ω΄ρα
των ερωτη΄σεων διεξη΄χθη συ΄µφωνα µε τον Κανονισµο΄ και την συνη΄θη πρακτικη΄.
Οι ερωτη΄σεις που δεν απαντη΄θηκαν, ελλει΄ψει χρο΄νου, θα λα΄βουν γραπτε΄ς απαντη΄σεις.
Η ω΄ρα των ερωτη΄σεων προς την Επιτροπη΄ περατω΄νεται.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 7.05 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 9 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Renzo IMBENI
Αντιπροε΄δρου

22. Προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου * (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση συ΄στασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου [COM(2003)230  C5-0322/2003  2003/0093(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας
και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Antonio Mussa (A5-0381/2003)
Παρεµβαι΄νει ο David Byrne (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Antonio Mussa παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Karin Jöns (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς FEMM), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Catherine Stihler, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Frédérique Ries, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας ELDR, Didier Rod, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, John Bowis, Μινε΄ρβα Μελποµε΄νη Μαλλιω΄ρη, Proinsias De Rossa και David Byrne.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 11 των ΣΠ της 19.11.2003

΄ ν ***I (συζη΄23. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη δη΄ ν [COM(2003)63 
µιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
C5-0058/2003  2003/0032(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Reino Paasilinna (A5-0353/2003)
Παρεµβαι΄νει ο Erkki Liikanen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
΄ ν την Προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου).
Παρεµβαι΄νει ο Massimo Baldini (ασκω
Ο Reino Paasilinna παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Charlotte Cederschiöld (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς LIBE), W.G. van Velzen, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Erika Mann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Elly Plooij-van Gorsel, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας ELDR, Malcolm Harbour, Neena Gill, Erkki Liikanen, W.G. van Velzen, ο οποι΄ος ζητει΄ απο΄ το
Συµβου΄λιο να απαντη΄σει στην ερω΄τηση΄ του, και Massimo Baldini, ο οποι΄ος απαντα΄.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 9 των ΣΠ της 19.11.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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24. Μεταφορε΄ς αποβλη΄των ***I (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των [COM(2003)379  C5-0365/2003  2003/0139(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hans) Blokland (A5-0391/2003)
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Johannes (Hans) Blokland παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι María del Pilar Ayuso González, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Alexander de Roo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Avril Doyle, Patricia
McKenna, Piia-Noora Kauppi και Margot Wallström.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 15 των ΣΠ της 19.11.2003.

25. Προς µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους (συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: Προς µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους [COM(2002)179  C5-0328/2002  2002/2172(COS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας
και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Cristina Gutiérrez-Cortines (A5-0354/2003)
Η Cristina Gutiérrez-Cortines παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Rijk van Dam (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς RETT), Patricia McKenna, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, και Jean-Louis Bernié.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 17 των ΣΠ της 19.11.2003.

26. Κι΄νδυνοι µεγα΄λων ατυχηµα΄των ο΄που υπεισε΄ρχονται επικι΄νδυνες ουσι΄ες ***III
(συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε το κοινο΄ σχε΄διο, που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς, οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/82/ΕΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την
αντιµετω΄πιση των κινδυ΄νων µεγα΄λων ατυχηµα΄των ο΄που υπεισε΄ρχονται επικι΄νδυνες ουσι΄ες [PE-CONS 3665/2003
 C5-0435/2003  2001/0257(COD)].
Εισηγητη΄ς: Giorgio Lisi (A5-0365/2003)
Ο Giorgio Lisi παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Margot Wallström (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νει η Christine De Veyrac, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 7 των ΣΠ της 19.11.2003.
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΄ ρισης και καταγραφη΄ς των αιγοπροβα΄των * (συζη΄τηση)
27. Συ΄στηµα αναγνω
΄ ρισης και καταΈκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση συστη΄µατος αναγνω
γραφη΄ς των αιγοπροβα΄των και για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 [COM(2002)729 
C5-0027/2003  2002/0297(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: Gordon J. Adam (A5-0386/2003)
Παρεµβαι΄νει ο David Byrne (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Ο Gordon J. Adam παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νουν οι Neil Parish, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, María Rodríguez Ramos, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Eurig Wyn, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Encarnación Redondo Jiménez, Jonathan Evans, James Nicholson, Avril Doyle, David Byrne
και Gordon J. Adam
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 12 των ΣΠ της 19.11.2003.

28. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 337.907/OJME).

29. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 11.55 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

James L.C. Provan
Αντιπρο΄εδρος
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C 87 E/30

EL

Τρι΄τη, 18 Νοεµβρίου 2003

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen,
Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins,
Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von
Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges,
Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brunetta, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews,
Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero
González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval,
Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary,
Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell’Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De
Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Di
Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El
Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber,
Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre,
Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich,
Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga
Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan,
Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball,
Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni,
Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen,
Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, KeppelhoffWiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger,
Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen,
Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz,
Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick,
McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann,
Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W.
Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström,
Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo,
Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow,
Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder,
Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar,
Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira
Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli,
Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van
Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan,
Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo
Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez
Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus,
Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer,
Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele,
Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder,
Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Skinner, Smet,
Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, ThomasMauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi,
Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van
Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Volcic, Wachtmeister, Walter, Watson, Watts, Weiler,
Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
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Παρατηρητε΄ς
Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bielan
Adam, Bonnici Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak
Grażyna, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Ékes József, Figel’
Jan, Filipek Krzysztof, Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej,
Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Heriban
Jozef, Holáň Vilém, Ilves Toomas Hendrik, Jaskiernia Jerzy, Kalisz Ryszard, Kāposts Andis, Kelemen
András, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda,
Kowalska Bronisława, Kozlík Sergej, Kreitzberg Peeter, Kriščiūnas Ke˛stutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas
Ke˛stutis, Kvietkauskas Vytautas, Laar Mart, Landsbergis Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak
Janusz, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Macierewicz Antoni, Maldeikis
Eugenijus, Mallotová Helena, Maštálka Jiří, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pe˛czak
Andrzej, Pienia˛żek Jerzy, Pı̄ks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia,
Reiljan Janno, Rouček Libor, Rutkowski Krzysztof, Sefzig Luděk, Ševc Jozef, Siekierski Czesław, Smoleń
Robert, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomczak Witold, Vaculík
Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński
Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz, Żenkiewicz Marian, Žiak
Rudolf.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

1. Κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον τοµε΄α του λυκι΄σκου *
Έκθεση: DAUL (A5-0380/2003)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ρηση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την προστα2. Προσχω
΄ν *
σι΄α των φυτω
Έκθεση: DAUL (A5-0379/2003)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

482, 3, 16
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΄ ν πηγω
΄ ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας *
3. Έλεγχος των κλειστω
Έκθεση: GROSSETÊTE (A5-0363/2003)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν συνο΄ρων *
4. Πινακι΄δες ση΄µανσης στα σηµει΄α διε΄λευσης των εξωτερικω
Έκθεση: DEPREZ (A5-0366/2003)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄
5. Κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω
Έκθεση: SCHMID (A5-0377/2003)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της διευ΄ρυν6. Προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω
σης *
Έκθεση: MEDINA ORTEGA (A5-0382/2003)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

΄ ν δικτυ΄ων ***Ι
7. Χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
Έκθεση: READ (A5-0374/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄
ψηφοφορι΄α: προ΄ταση κανονισµου

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
8. ∆ιαλειτουργικη΄ παροχη΄ πανευρωπαϊκω
(IDABC) ***Ι
Έκθεση: READ (A5-0375/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

9. Πετρε΄λαιο κι΄νησης που χρησιµοποιει΄ται ως καυ΄σιµο για επαγγελµατικου΄ς σκοπου΄ς *
Έκθεση: KAUPPI (A5-0383/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 8γ
(οδηγι΄α 92/81/ΕΟΚ)

6

ELDR

-

7

ELDR

-

8

ELDR

-

17

Verts/ALE

-

9

ELDR

-

10

ELDR

-

11

ELDR

-

παρα΄ρτηµα

12

ELDR

-

αιτ. σκε΄ψη 1

1∆

ELDR

-

αιτ. σκε΄ψη 11

13

Verts/ALE

-

µετα΄ την αιτ.σκ. 11

2

ELDR

-

αιτ. σκε΄ψη 14

14

Verts/ALE

-

µετα΄ την αιτ.σκ. 14

15

Verts/ALE

-

αιτ. σκε΄ψη 15

16

Verts/ALE

-

αιτ. σκε΄ψη 16

3

ELDR

-

αιτ. σκε΄ψη 18

4

ELDR

-

αιτ. σκε΄ψη 19

5

ELDR

-

α΄ρθρο 5α, §§ 1 και 2
(οδηγι΄α 92/82/ΕΟΚ)
υπο΄λοιπο του α΄ρθρου 5α
(οδηγι΄α 92/82/ΕΟΚ)

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

αναπε΄µπεται στην
΄ (α
΄ρθρο 68,
Επιτροπη
΄)
§ 3 του Κανονισµου
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΄ πη
10. Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: το προ΄γραµµα δρα΄σης για την Ευρω
Έκθεση: LINKOHR (A5-0389/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

§5

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

+

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

PSE

ΗΕ

+

§ 26

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 27

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 28

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

§9
µετα΄ την § 9

1

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

311, 193, 2

379, 131, 2

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: § 28
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
Verts/ALE: §§ 9, 26, 27
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
Verts/ALE
§5
1ο τµη΄µα: «καλει΄ το Συµβου΄λιο … και τεχνολογι΄ας»
2ο τµη΄µα: «ζητει΄, ως εκ του΄του, … στον ανταγωνισµο΄ ΄ερευνας»

11. Κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις τηλεπικοινωνι΄ες
Έκθεση: CLEGG (A5-0376/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

429, 31, 36
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Έκθεση Daul A5-0379/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 482
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu,
Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo,
Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau,
Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin
Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Pittella, Poignant, Poos, Prets,
Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos
Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄: 3
Κατα
EDD: Booth, Titford
UEN: Camre
Αποχε΄ς: 16
NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo,
Gollnisch, Lang, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco
2. Έκθεση Linkohr A5-0389/2003
παρα΄γραφος 28
Υπε΄ρ: 379
EDD: Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Mennea, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva,
De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo
Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer,
Santini, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Thomas-Mauro, Turchi
΄ : 131
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer,
Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Pannella, Stirbois, Turco, Varaut
PSE: Berger, Carraro, Dehousse, De Keyser, Désir, El Khadraoui, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Kreissl-Dörfler,
Martin Hans-Peter, Napoletano, Poignant, Roure, Sacconi, Savary, Sousa Pinto, Van Lancker, Zrihen
UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 2
NI: Berthu, Souchet
3. Έκθεση Clegg A5-0376/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 429
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, De Clercq, Duff, Dybkjær,
Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijvan Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Blak
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Hager, Mennea, Pannella,
Souchet, Speroni, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
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Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,
Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van
Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard,
Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia,
Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 31
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas, Krarup,
Laguiller, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
Αποχε΄ς: 36
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli,
Eriksson, Fiebiger, Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vinci, Wurtz
NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Varaut
UEN: Camre, Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2003)0487

Κοινη΄ οργα΄νωση αγορα΄ς στον τοµε΄α του λυκι΄σκου *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ σεως αγορα΄ς
λι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 περι΄ κοινη΄ς οργανω
στον τοµε΄α του λυκι΄σκου (COM(2003)562  C5-0460/2003  2003/0216(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)562) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0460/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου (Α5-0380/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2003)0488

΄ ρηση της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την προστασι΄α
Προσχω
΄ν *
των φυτω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβου΄ ρησης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την
λι΄ου που αφορα΄ την ΄εγκριση της προσχω
΄ ν, ο΄πως αναθεωρη΄θηκε και εγκρι΄θηκε µε το ψη΄φισµα 12/97 κατα΄ την 29η συ΄νοδο
Προστασι΄α των Φυτω
της ∆ια΄σκεψης του FAO το Νοε΄µβριο 1997 (COM(2003)470  C5-0392/2003  2003/0178(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)470) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0392/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67, το α΄ρθρο 97, παρα΄γραφος 7, και το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου (A5-0379/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ν, καθω΄ς και στο ∆ιευθυντη΄ του FAO.
στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω

P5_TA(2003)0489

΄ ν πηγω
΄ ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας *
Έλεγχος των κλειστω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
΄ ν πηγω
΄ ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας (COM(2003)18  C5-0019/2003 
ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο των κλειστω
2003/0005(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)18) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 31, δευ΄τερο εδα΄φιο, και το α΄ρθρο 32 της Συνθη΄κης Ευρατο΄µ, συ΄µφωνα µε το
οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0019/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0363/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 119, δευ΄τερο
εδα΄φιο, της Συνθη΄κης Ευρατο΄µ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Άρθρο 2, στοιχει΄ο α)
α)

πηγη΄ υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας η΄ πηγη΄: κλειστη΄ πηγη΄ που περιε΄χει
΄ενα ραδιονουκλει΅διο η δραστικο΄τητα του οποι΄ου την στιγµη΄
΄ της κυκλοφορι΄ας στο εµπο΄ριο ει΄ναι
της κατασκευη΄ς η΄ της πρω
΄ση
ι µε η΄ υπερβαι΄νει το σχετικο΄ επι΄πεδο δραστικο΄τητας που
προσδιορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι·

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

α)

πηγη΄ υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας η΄ πηγη΄: κλειστη΄ πηγη΄ που περιε΄χει
΄ενα ραδιονουκλει΅διο η δραστικο΄τητα του οποι΄ου την στιγµη΄
της κατασκευη΄ς η΄ της πρω΄της κυκλοφορι΄ας στο εµπο΄ριο ει΄ναι
΄ση
ι µε η΄ υπερβαι΄νει το σχετικο΄ επι΄πεδο δραστικο΄τητας που
προσδιορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι, εφο΄σον ο ρυθµο΄ς της
΄τερος απο΄ 1mSv/h σε απο΄σταση
δο΄σης ει΄ναι µεγαλυ
ενο΄ς µε΄τρου·
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 2
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α)
α)

΄εχουν ληφθει΄ µε΄τρα για την ασφαλη΄ διαχει΄ριση των πηγω΄ν
υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας, και στην περι΄πτωση που αυτε΄ς καταστου΄ν εκτο΄ς χρη΄σης πηγε΄ς·

α)

΄εχουν ληφθει΄ µε΄τρα για την ασφαλη΄ διαχει΄ριση των πηγω
΄ν
΄, και
υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας, ιδι΄ως απο΄ τον προµηθευτη
στην περι΄πτωση που αυτε΄ς καταστου΄ν εκτο΄ς χρη΄σης πηγε΄ς·

Τροπολογι΄α 3
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β), εισαγωγικη΄ προ΄ταση
β)

΄εχουν δηµιουργηθει΄ χρηµατοοικονοµικε΄ς προβλε΄ψεις για την
ασφαλη΄ διαχει΄ριση των πηγω΄ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας ο΄ταν
αυτε΄ς καταστου΄ν εκτο΄ς χρη΄σης πηγε΄ς.

β)

΄εχουν δηµιουργηθει΄ χρηµατοοικονοµικε΄ς προβλε΄ψεις για την
ασφαλη΄ διαχει΄ριση των πηγω΄ν υψηλη΄ς ραδιενε΄ργειας, ιδι΄ως
΄, ο΄ταν αυτε΄ς καταστου΄ν εκτο΄ς χρη΄σης
απο΄ τον προµηθευτη
πηγε΄ς.

Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 4, εδα΄φιο 1α (νε΄ο)
΄στηµα αυτο΄ πρε΄πει επι΄σης να λαµβα
΄ νει υπο΄ψη τις
Το συ
΄ κρατω
΄ ν µελω
΄ ν, καθω
΄ ς και
ενδεχο΄µενες µεταφορε΄ς µεταξυ
΄ Ένωση. Στην
τις µεταφορε΄ς απο΄ και προς την Ευρωπαϊκη
΄ τα κρα
΄τη µε΄λη µεριµνου
΄ν για την καλη
΄
περι΄πτωση αυτη
΄ των αρµο΄διων αρχω
΄ ν.
συνεργασι΄α µεταξυ
Τροπολογι΄α 5
Άρθρο 15
΄ σεις που εφαρΤα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν τους κανο΄νες για τις κυρω
΄ ν διατα΄ξεων που ΄εχουν θεσπιµο΄ζονται για παραβα΄σεις των εθνικω
στει΄ δυνα΄µει της παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλισθει΄ η εφαρµογη΄ τους. Οι
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες
προβλεπο΄µενες κυρω
και αποτρεπτικε΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν αυτε΄ς τις διατα΄ξεις
στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο ΄εως την ηµεροµηνι΄α που προβλε΄πεται
στην παρα΄γραφο 1 του α΄ρθρου 16 και κοινοποιου΄ν αµε΄σως οποιαδη΄ποτε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση΄ τους.

΄ σεις που εφαρΤα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν τους κανο΄νες για τις κυρω
΄ ν διατα΄ξεων που ΄εχουν θεσπιµο΄ζονται για παραβα΄σεις των εθνικω
στει΄ δυνα΄µει της παρου΄σας οδηγι΄ας και λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλισθει΄ η εφαρµογη΄ τους. Οι
΄ σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες
προβλεπο΄µενες κυρω
΄, εναρµονισµε΄και αποτρεπτικε΄ς, και, στο µε΄τρο του δυνατου
΄ των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν. Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν
νες µεταξυ
αυτε΄ς τις διατα΄ξεις στην Επιτροπη΄ το αργο΄τερο ΄εως την ηµεροµηνι΄α
που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1 του α΄ρθρου 16 και κοινοποιου΄ν αµε΄σως οποιαδη΄ποτε µεταγενε΄στερη τροποποι΄ηση΄ τους.
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΄ ν συνο΄ρων *
Πινακι΄δες ση΄µανσης στα σηµει΄α διε΄λευσης των εξωτερικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας ενο΄ψει της ΄εκδοσης απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄ των ελα΄χιστων ενδει΄ξεων των
΄ ν συνο΄ρων (8830/2003
πινακι΄δων ση΄µανσης που χρησιµοποιου΄νται στα σηµει΄α διε΄λευσης των εξωτερικω
" C5-0253/2003  2003/0815(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας (8830/2003) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 62, παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α) της Συνθη΄κης ΕK,
(1) ΕΕ C 125 της 27.5.2003, σ. 6.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 της Συνθη΄κης ΕK, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0253/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0366/2003),
1.

εγκρι΄νει την πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.

καλει΄ το Συµβου΄λιο να τροποποιη΄σει αναλο΄γως το κει΄µενο·

3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην πρωτοβουλι΄α της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας·
5.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στην κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας.
καθω
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Άρθρο 2, πρω΄τη παυ΄λα


Το ΄εµβληµα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε τα γρα΄µµατα «EU»,
«EEA», «CH» εντο΄ς του κυ΄κλου αστε΄ρων και τη λε΄ξη
΄ τω απο΄ τον κυ
΄κλο αστε΄ρων, ΄οπως
«CITIZENS» κα
΄ρτηµα Ι.
εµφαι΄νεται στο Παρα



Το ΄εµβληµα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε τα γρα΄µµατα «EU»
εντο΄ς του κυ΄κλου αστε΄ρων.

Τροπολογι΄α 2
Άρθρο 2, δευ΄τερη παυ΄λα


Οι λε΄ξεις «ALL NATIONALITIES», ΄οπως εµφαι΄νεται στο
΄ ρτηµα ΙΙ.
Παρα



Οι λε΄ξεις «ΝΟΝ-ΕU».

Τροπολογι΄α 3
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1α (νε΄α)
΄ σσες, οι λε΄ξεις ει΄ναι
΄ ρες µε ροµανικε΄ς γλω
Σε ΄ολες τις χω
«UΕ» και «ΝΟΝ-UΕ».
Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1β (νε΄α)
΄ τη µε΄λη το θεωρου
΄ν ενδεΕπιπροσθε΄τως και εφο΄σον τα κρα
΄ν να ει΄ναι εγγεγραµµε΄νες και
δειγµε΄νο, οι ενδει΄ξεις µπορου
΄ρες α
΄ λλων αλφαβη
΄των.
στους χαρακτη
Τροπολογι΄α 5
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 1
Οι πολι΄τες της ΕΕ, οι υπη΄κοοι των κρατω΄ν που ει΄ναι µε΄ρη της
Συµφωνι΄ας για τον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο και οι υπη΄κοοι
της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας χρησιµοποιου΄ν, κατα΄ γενικο΄ κανο΄να,
τη λωρι΄δα που επισηµαι΄νεται µε την πινακι΄δα ση΄µανσης του
΄ ν χρησιµοΠαραρτη΄µατος Ι. Όλοι οι α΄λλοι υπη΄κοοι τρι΄των χωρω
ποιου΄ν τη λωρι΄δα που επισηµαι΄νεται µε την πινακι΄δα ση΄µανσης του
Παραρτη΄µατος ΙΙ.

Οι πολι΄τες της ΕΕ, οι υπη΄κοοι των κρατω΄ν που ει΄ναι µε΄ρη της
Συµφωνι΄ας για τον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο και οι υπη΄κοοι
της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας χρησιµοποιου΄ν, κατα΄ γενικο΄ κανο΄να,
τη λωρι΄δα που επισηµαι΄νεται µε την πινακι΄δα ση΄µανσης «ΕU».
΄ν επι΄σης να χρησιµοποιου
΄ν την λωρι΄δα που επισηΜπορου
µαι΄νεται µε την πινακι΄δα «ΝΟΝ-ΕU». Όλοι οι α΄λλοι υπη΄κοοι
τρι΄των χωρω΄ν χρησιµοποιου΄ν τη λωρι΄δα που επισηµαι΄νεται µε την
πινακι΄δα ση΄µανσης «ΝΟΝ-ΕU».
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 6
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1
Στα χερσαι΄α συνοριακα΄ σηµει΄α διε΄λευσης, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται
να διαχωρι΄ζουν την κυκλοφορι΄α των οχηµα΄των σε χωριστε΄ς λωρι΄δες
΄ ντας τις πινακι΄για τα ελαφρα΄ και τα βαρε΄α οχη΄µατα, χρησιµοποιω
δες ση΄µανσης που εµφαι΄νονται στο Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ.

΄ ς και στους λιµε΄Στα χερσαι΄α συνοριακα΄ σηµει΄α διε΄λευσης καθω
΄ν συνοριακα
΄ σηµει΄α διε΄λευσης, τα κρα΄τη
νες που αποτελου
µε΄λη δυ΄νανται να διαχωρι΄ζουν την κυκλοφορι΄α των οχηµα΄των σε
χωριστε΄ς λωρι΄δες για τα ελαφρα΄ και τα βαρε΄α οχη΄µατα, χρησιµο΄ ντας τις πινακι΄δες ση΄µανσης που εµφαι΄νονται στο Παρα΄ρτηποιω
µα ΙΙΙ.

Τροπολογι΄α 7
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1α (νε΄α)
΄τη µε΄λη µπορου
΄ν να επιφε΄ρουν τροποποιη
΄σεις στις
Τα κρα
΄µανσης εφο΄σον το θεωρου
΄ν
ενδει΄ξεις των πινακι΄δων ση
΄ ν συνθηκω
΄ ν.
ενδεδειγµε΄νο λο΄γω των τοπικω
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΄ *
Κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου µε θε΄µα την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
΄ (13203/2003 
σχετικα΄ µε την ανα΄λυση και τη συνεργασι΄α ο΄σον αφορα΄ τα κι΄βδηλα κε΄ρµατα ευρω
C5-0471/2003  2003/0158(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο του Συµβουλι΄ου (13203/2003) (1)
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0471/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την αρχικη΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)426) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0377/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση του Συµβουλι΄ου·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο να το ενηµερω
3.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι, κατ’ εφαρµογη΄ν του α΄ρθρου 10 της Συνθη΄κης ΕΚ περι΄ καλο΄πιστης συνεργασι΄ας µεταξυ΄
των οργα΄νων και των κρατω΄ν µελω΄ν, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο θα ΄επρεπε να ει΄χε κληθει΄ να γνωµοδοτη΄σει επι΄σης
και σχετικα΄ µε την νοµοθετικη΄ προ΄ταση στην οποι΄α παραπε΄µπει το ανα΄ χει΄ρας σχε΄διο απο΄φασης, ο΄τι η απλη΄
πληροφο΄ρηση περι΄ κειµε΄νου βα΄σεως µειω΄νει τον ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει το Κοινοβου΄λιο εντο΄ς της συγκεκριµε΄νης
διεργασι΄ας απο΄φασης·
4.

ζητει΄ ως εκ του΄του να κληθει΄ να γνωµοδοτη΄σει σχετικα΄ µε την αρχικη΄ προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

5.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
6.
ζητει΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
7.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει ακο΄µα δηµοσιευθει΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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C 87 E/45
Τρι΄τη, 18 Νοεµβρίου 2003

P5_TA(2003)0492

΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της διευ΄ρυνσης *
Προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊκω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ ν και προσωρινω
΄ ν µε΄τρων σχετικα΄ µε την προ΄σληψη υπαλλη΄λων των Ευρωπαϊλι΄ου για τη θε΄σπιση ειδικω
΄ ν Κοινοτη΄των µε την ευκαιρι΄α της προσχω
΄ ρησης της Κυ΄πρου, της Εσθονι΄ας, της Ουγγαρι΄ας, της
κω
Λετονι΄ας, της Λιθουανι΄ας, της Μα΄λτας, της Πολωνι΄ας, της Τσεχικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας, της Σλοβακι΄ας και
της Σλοβενι΄ας (COM(2003)351  C5-0287/2003  2003/0123(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)351) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 283 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0287/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0382/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
3.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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΄ ν δικτυ΄ων ***I
Χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α των διευρωπαϊκω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2236/95/ΕΚ του
΄ ν κανο΄νων για τη χορη΄γηση κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης στον τοµε΄α
Συµβουλι΄ου περι΄ καθορισµου΄ των γενικω
΄ ν δικτυ΄ων (COM(2003)220  C5-0199/2003  2003/0086(COD))
των διευρωπαϊκω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)220) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 156, παρα΄γραφος 1 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0199/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας
(A5-0374/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

P5_TA(2003)0494

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
∆ιαλειτουργικη΄ παροχη΄ πανευρωπαϊκω
(IDABC) ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊ΄ ν υπηρεσιω
΄ν
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της διαλειτουργικη΄ς παροχη΄ς πανευρωπαϊκω
ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες (IDABC)
(COM(2003)406  C5-0310/2003  2003/0147(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)406) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 156, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0310/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τις
΄ ν (A5-0375/2003),
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
΄ τατο ο΄ριο του
3.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συµβατο΄ µε το ανω
΄ ν Προοπτικω
΄ ν χωρι΄ς να περιορι΄ζονται α΄λλες πολιτικε΄ς·
κεφαλαι΄ου 3 των ∆ηµοσιονοµικω
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0147
΄ τη ανα΄γνωση στις 18 Νοεµβρι΄ου 2003 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης αριθ. …/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης στις
σχετικα΄ µε τη διαλειτουργικη΄ παροχη΄ πανευρωπαϊκω
δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες (IDABC)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 156, παρα΄γραφος 1,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (2),
(1) ΕΕ C …
(2) ΕΕ C …
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΄ ν (1),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (2),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 154 της Συνθη΄κης, προκειµε΄νου να συντελε΄σει στην υλοποι΄ηση των στο΄χων που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 14 και 158 της Συνθη΄κης και να επιτρε΄ψει στους πολι΄τες της Ένωσης, στους
οικονοµικου΄ς φορει΄ς, καθω΄ς και στους οργανισµου΄ς τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης και περιφερειακη΄ς διοι΄κησης,
΄ ρου χωρι΄ς εσωτερικα΄ συ΄νορα, η Κοινο΄τητα συµβα΄λλει
να επωφελου΄νται πλη΄ρως απο΄ τη δηµιουργι΄α ενο΄ς χω
΄ ν δικτυ΄ων.
στη δηµιουργι΄α και την ανα΄πτυξη διευρωπαϊκω

(2)

΄ ν εθνικω
΄ ν συνο΄Η διευκο΄λυνση της κινητικο΄τητας των επιχειρη΄σεων και των πολιτω΄ν πε΄ραν των ευρωπαϊκω
ρων συµβα΄λλει α΄µεσα στην α΄ρση των εµποδι΄ων τα οποι΄α παρακωλυ΄ουν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
΄ πων, των υπηρεσιω
΄ ν και των κεφαλαι΄ων, καθω
΄ ς και την ελευ΄θερη εγκατα΄σταση
εµπορευµα΄των, των προσω
των πολιτω΄ν κρα΄τους µε΄λους στο ε΄δαφος α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.

(3)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 157 της Συνθη΄κης, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη µεριµνου΄ν ω΄στε να εξασφαλι΄ζονται οι αναγκαι΄ες προϋποθε΄σεις για την εξασφα΄λιση της ανταγωνιστικο΄τητας της βιοµηχανι΄ας της Κοινο΄τητας.

(4)

Με τις αποφα΄σεις αριθ. 1719/1999/ΕΚ (3) και 1720/1999/ΕΚ (4), το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµ΄ ν, περιλαµβανοµε΄νου του
βου΄λιο θε΄σπισαν σειρα΄ δρα΄σεων, οριζο΄ντιων µε΄τρων και κατευθυντη΄ριων γραµµω
καθορισµου΄ σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, ο΄σον αφορα΄ τα διευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα ηλεκτρονικη΄ς ανταλλαγη΄ς
δεδοµε΄νων µεταξυ΄ διοικη΄σεων (IDA). Καθω΄ς οι αποφα΄σεις αυτε΄ς θα λη΄ξουν την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2004,
πρε΄πει να προβλεφθει΄ πλαι΄σιο για τη διαδοχη΄ του προγρα΄µµατος IDA, ο΄πως αυτο΄ ορι΄ζεται απο΄ τις εν
λο΄γω αποφα΄σεις.

(5)

΄ µµατος ΙDA, θα βασισθει΄ στα
Το προ΄γραµµα IDAΒC, που αποτελει΄ τη συνε΄χεια του προγρα
΄γµατα των προηγου
΄µενων προγραµµα
΄των, τα οποι΄α ΄εχουν βελτιω
΄ σει την αποτελεσµατιεπιτευ
΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ
΄ δηµοσι΄ων διοικη
΄σεων.
κο΄τητα της διασυνοριακη

(6)

Κατα΄ την κατα΄ρτιση και την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος IDAΒC, θα πρε΄πει να ληφθου΄ν δεο΄ντως υπο΄ψη
τα επιτευ΄γµατα του προγρα΄µµατος ΙDA, ενω΄ συγχρο΄νως επιβα΄λλεται να ληφθει΄ µε΄ριµνα για την ολοκλη΄ρωση των δρα΄σεων που ΄εχουν η΄δη δροµολογηθει΄.

(7)

΄ µµατος IDAΒC θα αποτελε΄σει πιθαΤο ΄εργο που θα πραγµατοποιηθει΄ στο πλαι΄σιο του προγρα
΄ ση για την πραγµατοποι΄ηση περαιτε΄ρω ΄εργου µετα
΄ τη λη
΄ξη του προγρα
΄ µµατος.
νο΄τατα τη βα
΄ς αυτο΄, σε συνδυασµο΄ µε τον ταχυ
΄ ρυθµο΄ των τεχνολογικω
΄ ν αλλαγω
΄ ν, σηµαι΄νει ΄οτι
Το γεγονο
΄ς στις µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις.
θα απαιτει΄ται το προ΄γραµµα να ΄εχει δυνατο΄τητες προσαρµογη

(8)

΄ να το Μα΄ρτιο του 2000,
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, κατα΄ τη συ΄νοδο που πραγµατοποι΄ησε στη Λισσαβω
΄ στε να γι΄νει ΄εως
ενε΄κρινε συµπερα΄σµατα µε τα οποι΄α καλου΄σε την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση να προετοιµαστει΄ ω
το 2010 η ανταγωνιστικο΄τερη και δυναµικο΄τερη οικονοµι΄α της γνω΄σης παγκοσµι΄ως, ικανη΄ να δηµιουργει΄
΄ σιµη οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη µε περισσο΄τερες και καλυ΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης και µεγαλυ΄τερη κοινωβιω
νικη΄ συνοχη΄.

(9)

Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο, κατα΄ τη συ΄νοδο που πραγµατοποι΄ησε στις Βρυξε΄λλες το Μα΄ρτιο του 2003,
επε΄στησε την προσοχη΄ στη σηµασι΄α που ΄εχει η διασυ΄νδεση της Ευρω΄πης και, µε τον τρο΄πο αυτο΄, η ενι΄σχυση
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και υπογρα΄µµισε ο΄τι οι ηλεκτρονικε΄ς επικοινωνι΄ες αποτελου΄ν ισχυρο΄ ο΄πλο οικονοµικη΄ς µεγε΄θυνσης, ανταγωνιστικο΄τητας και θε΄σεων απασχο΄λησης στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, επισηµαι΄νοντας ο΄τι
θα πρε΄πει να αναληφθει΄ δρα΄ση για την παγι΄ωση αυτου΄ του ισχυρου΄ µε΄σου και για συµβολη΄ στην επι΄τευξη
΄ νας· για το σκοπο΄ αυτο΄, ει΄ναι απαραι΄τητο οι δηµο΄σιες διοικη΄σεις των κρατω΄ν
των στο΄χων της Λισσαβω
µελω΄ν και τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα να ΄εχουν προ΄σβαση, να ανταλλα΄σσουν και να επεξεργα΄ζονται, µε ηλεκτρο΄ ν.
νικα΄ µε΄σα («τηλεµατικα΄ δι΄κτυα»), µεγαλυ΄τερη ποσο΄τητα πληροφοριω

(10) Η εξα΄λειψη των εµποδι΄ων που παρακωλυ΄ουν την ηλεκτρονικη΄ επικοινωνι΄α µεταξυ΄ των δηµο΄σιων διοικη΄σεων
΄ ς και µε τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες, συµβα΄λλει στη βελτι΄ωση του επιχειρησε ο΄λα τα επι΄πεδα, καθω
΄ νοντας το διοικητικο΄ φο΄ρτο και τη γραφειοκρατι΄α. ∆υ΄ναται επι΄µατικου΄ περιβα΄λλοντος στην Ευρω΄πη, µειω
σης να ενθαρρυ΄νει τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης να αξιοποιη΄σουν τα οφε΄λη της
κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας και να επικοινωνου΄ν ηλεκτρονικα΄ µε τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις.
(1) ΕΕ C …
(2) Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 18.11.2003.
(3) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 1. Απο΄φαση ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την απο΄φαση αριθ. 2046/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316 της
20.11.2002, σ. 4).
(4) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9. Απο΄φαση ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την απο΄φαση αριθ. 2045/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316 της
20.11.2002, σ. 1).
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΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης παρε΄χει στις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες τη
(11) Η βελτιωµε΄νη παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν γνω΄δυνατο΄τητα να επικοινωνου΄ν µε τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις χωρι΄ς να χρεια΄ζονται την απο΄κτηση ειδικω
σεων τεχνολογι΄ας της πληροφορι΄ας (ΤΠ), ο΄πως η ηλεκτρονικη΄ ΄ενταξη, και χωρι΄ς να ει΄ναι απαραι΄τητη η εκ
των προτε΄ρων γνω΄ση της εσωτερικη΄ς λειτουργικη΄ς οργα΄νωσης δηµο΄σιας διοικητικη΄ς υπηρεσι΄ας.
΄ ν τηλεµατικω΄ν δικτυ΄ων για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν µεταξυ΄ των δηµο΄σιων
(12) Η ανα΄πτυξη διευρωπαϊκω
΄ ν,
διοικη΄σεων δεν πρε΄πει να θεωρει΄ται ως αυτοσκοπο΄ς, αλλα΄ ως το µε΄σο για την παροχη΄ διαλειτουργικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, αξιοενηµερωτικω΄ν και διαλογικω
ποιω΄ντας και επεκτει΄νοντας στους πολι΄τες και τις επιχειρη΄σεις τα οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τη συνεργασι΄α
΄ πη.
µεταξυ΄ των δηµο΄σιων διοικη΄σεων σε ο΄λη την Ευρω
(13) Οι πανευρωπαϊκ΄ες υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης επιτρε΄πουν στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες να επικοινωνου΄ν καλυ΄τερα µε τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις σε διασυνοριακο΄ επι΄πεδο. Η
΄ ν προϋποθε΄τει την υ΄παρξη αποτελεσµατικω
΄ ν, αποδοτικω΄ν και διαλειτουργικω
΄ν
παροχη΄ των εν λο΄γω υπηρεσιω
΄ς
συστηµα΄των πληροφο΄ρησης και επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ των δηµο΄σιων διοικη΄σεων («τηλεµατικα΄ δι΄κτυα»), καθω
και διαλειτουργικε΄ς διαδικασι΄ες εξυπηρε΄τησης κοινου΄ και οργανωτικη΄ς υποστη΄ριξης, ου΄τως ω΄στε να ανταλλα΄σσονται µε ασφα΄λεια, να γι΄νονται κατανοητε΄ς και να υποβα΄λλονται σε επεξεργασι΄α πληροφορι΄ες του
΄ πη.
δηµο΄σιου τοµε΄α σε ο΄λη την Ευρω
(14) Ει΄ναι σηµαντικο΄ οι εθνικε΄ς προσπα΄θειες υποστη΄ριξης της ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης να λαµβα΄νουν δεο΄ντως υπο΄ψη τους τις προτεραιο΄τητες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
΄ ν η΄ ανοι΄ δη σηµασι΄α να µεγιστοποιηθει΄ η χρη΄ση προτυ΄πων η΄ δηµο΄σια διαθε΄σιµων προδιαγραφω
(15) Έχει ουσιω
΄ ν ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν και ολοκλη΄ρωσης υπηρεσιω
΄ ν, προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ η
κτω΄ν προδιαγραφω
απρο΄σκοπτη διαλειτουργικο΄τητα και, µε τον τρο΄πο αυτο΄, να αυξηθου΄ν τα οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ τις
πανευρωπαϊκε΄ς υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και τα διευρωπαϊκα΄ τηλεµατικα΄ δι΄κτυα που τις υποστηρι΄ζουν.
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και των τηλεµατικω
΄ ν δικτυ΄ων που τις
(16) Η δηµιουργι΄α πανευρωπαϊκω
υποστηρι΄ζουν και των οποι΄ων η Κοινο΄τητα ει΄ναι χρη΄στης η΄ δικαιου΄χος αποτελει΄ ΄εργο που βαρυ΄νει το΄σο την
Κοινο΄τητα ο΄σο και τα κρα΄τη µε΄λη.
(17) Έχει ουσιω΄δη σηµασι΄α να διασφαλιστει΄ η στενη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και της Κοινο΄τητας
και, ο΄που ενδει΄κνυται, των κοινοτικω΄ν οργα΄νων και των ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων.
΄ν
(18) Οι δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο πρε΄πει να προωθου΄ν την επιτυχη΄ ανα΄πτυξη υπηρεσιω
ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο και τις συναφει΄ς δεσµευ΄σεις που απαιτου΄νται σε
εθνικο΄, περιφερειακο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο, λαµβανοµε΄νης δεο΄ντως υπο΄ψη της γλωσσικη΄ς πολυµορφι΄ας της
Κοινο΄τητας.
(19) Πρε΄πει να διασφαλιστει΄ η αµοιβαι΄α επωφελη΄ς αλληλεπι΄δραση µε σχετικε΄ς εθνικε΄ς, περιφερειακε΄ς και τοπικε΄ς
΄ ς και µε την παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης µε΄σα στα κρα΄τη µε΄λη.
πρωτοβουλι΄ες, καθω
(20) Το σχε΄διο δρα΄σης eEurope 2005, που εγκρι΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Σεβι΄λλης τον Ιου΄νιο
του 2002, και ιδι΄ως το κεφα΄λαιο για την ηλεκτρονικη΄ διακυβε΄ρνηση, υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει το
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης που θα υποπρο΄γραµµα IDA για την προω΄θηση της δηµιουργι΄ας υπηρεσιω
΄ ν δραστηριοτη΄των, συµπληρω
΄ νοντας και παρε΄χοντας, µε τον τρο΄πο
στηρι΄ζουν την ανα΄πτυξη διασυνοριακω
αυτο΄, το πλαι΄σιο για την ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν στον τοµε΄α της ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης σε εθνικο΄,
περιφερειακο΄ και τοπικο΄ επι΄πεδο.
΄ ν πο΄ρων της Κοινο΄τητας, πρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη και η
(21) Για να γι΄νει αποτελεσµατικη΄ χρη΄ση των δηµοσιονοµικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυΚοινο΄τητα να µοιραστου΄ν µε δι΄καιο τρο΄πο το κο΄στος των πανευρωπαϊκω
βε΄ρνησης και των τηλεµατικω΄ν δικτυ΄ων που τις υποστηρι΄ζουν.
(22) Η παραγωγικο΄τητα, η εξυπηρετικο΄τητα (δυνατο΄τητα ανταπο΄κρισης στις ανα΄γκες) και η ευελιξι΄α κατα΄ την
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και των τηλεµατικατα΄ρτιση και τη λειτουργι΄α των πανευρωπαϊκω
΄ ν δικτυ΄ων που τις υποστηρι΄ζουν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν µε τον καλυ΄τερο τρο΄πο αν η προσε΄γγιση που
κω
θα ακολουθηθει΄ προσανατολι΄ζεται προς την αγορα΄ και αν, εποµε΄νως, επιλεγου΄ν προµηθευτε΄ς σε ανταγωνιστικη΄ βα΄ση, σε περιβα΄λλον πολλω΄ν προσφερο΄ντων, διασφαλι΄ζοντας συγχρο΄νως, ο΄που ενδει΄κνυται, την επιχειρησιακη΄ και χρηµατοοικονοµικη΄ βιωσιµο΄τητα των οριζο΄ντιων µε΄τρων.
΄ν
(23) Οι πανευρωπαϊκε΄ς υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης θα πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν στο πλαι΄σιο ειδικω
σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, ενω΄ πρε΄πει να θεσπιστου΄ν τα αναγκαι΄α οριζο΄ντια µε΄τρα για να υποστηριχθει΄
΄ ν αυτω΄ν, θεσπι΄ζοντας η΄ ενισχυ΄οντας την παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν υποδοη διαλειτουργικη΄ παροχη΄ των υπηρεσιω
΄ ν τηλεµατικω
΄ ν δικτυ΄ων.
µη΄ς για την υποστη΄ριξη των πανευρωπαϊκω

7.4.2004

7.4.2004
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΄ ρες του Ευρωπαϊκου΄
(24) Κατα΄ συνε΄πεια, θα πρε΄πει να µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν στο προ΄γραµµα IDAΒC οι χω
΄ ρες, ενω΄ πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η συνεργασι΄α και µε α΄λλες τρι΄τες
Οικονοµικου΄ Χω΄ρου και οι υποψη΄φιες χω
΄ ρες. Οι διεθνει΄ς φορει΄ς µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν στην εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και
χω
των οριζο΄ντιων µε΄τρων µε δικε΄ς τους δαπα΄νες.
΄ ν πο΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και για να
(25) Για να διασφαλιστει΄ η χρηστη΄ διαχει΄ριση των δηµοσιονοµικω
΄ ν και η ποικιλοµορφι΄α των
αποτραπει΄ ο περιττο΄ς πολλαπλασιασµο΄ς εξοπλισµου΄, η επανα΄ληψη των ερευνω
΄ ν υποδοµη΄ς που θα αναπτυχθου΄ν
προσεγγι΄σεων, πρε΄πει να υπα΄ρχει η δυνατο΄τητα χρη΄σης των υπηρεσιω
βα΄σει του προγρα΄µµατος IDA η΄ του προγρα΄µµατος IDAΒC στο πλαι΄σιο της κοινη΄ς εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς
΄ ς και της αστυνοµικη΄ς και δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις,
και πολιτικη΄ς ασφαλει΄ας, καθω
συ΄µφωνα µε τους τι΄τλους V και VI της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης ει΄ναι αδυ΄νατον να
(26) Επειδη΄ ο στο΄χος της δηµιουργι΄ας πανευρωπαϊκω
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και δυ΄ναται συνεπω
΄ ς, λο΄γω των διαστα΄σεων και των αποτελεσµα΄των
επιτευχθει΄ επαρκω
της δρα΄σης, να επιτευχθει΄ καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να θεσπι΄σει µε΄τρα, συ΄µφωνα
µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της
αναλογικο΄τητας, ο΄πως αυτη΄ ορι΄ζεται στο ΄διο
ι
α΄ρθρο, η παρου΄σα απο΄φαση δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α
΄ ν των στο΄χων.
ο΄ρια για την επι΄τευξη αυτω
΄ δηµοσιονοµικη
΄ς αναφορα
΄ ς, κατα
΄ την ΄εννοια του σηµει΄ου 34 της ∆ιοργανικη΄ς Συµ(27) Ένα ποσο
΄ του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της
φωνι΄ας, της 6ης Μαι΅ου 1999, µεταξυ
΄ς για τη δηµοσιονοµικη
΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογιΕπιτροπη
΄ φεται στην παρου
΄σα απο΄φαση για ΄ολη τη δια
΄ ρκεια του προγρα
΄ µµατος, χωρι΄ς να
΄ (1), εγγρα
σµου
΄ αρχη΄ς ΄οπως ορι΄ζονται στη Συνθη
΄κη,
θι΄γονται οι εξουσι΄ες της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Στο΄χοι
΄ ν Υπηρεσιω
΄ ν Ηλεκτρο1.
Η παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζει προ΄γραµµα ∆ιαλειτουργικη΄ς Παροχη΄ς Πανευρωπαϊκω
νικη΄ς ∆ιακυβε΄ρνησης στις ∆ηµο΄σιες ∆ιοικη΄σεις, τις Επιχειρη΄σεις και τους Πολι΄τες (στο εξη΄ς προ΄γραµµα «IDABC»),
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
στο΄χος του οποι΄ου ει΄ναι η προω΄θηση της δηµιουργι΄ας πανευρωπαϊκω
΄ ν διαλειτουργικω
΄ ν τηλεµατικω΄ν δικτυ΄ων.
και η ανα΄πτυξη των συναφω
2.

Οι στο΄χοι της παρου΄σας απο΄φασης ει΄ναι οι εξη΄ς:

α)

΄ ν µεταξυ΄ των δηµο΄σιων
δυνατο΄τητα αποτελεσµατικη΄ς, αποδοτικη΄ς και ασφαλου΄ς ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν, περιφερειακω
΄ ν η΄ τοπικω΄ν), καθω
΄ ς και µεταξυ΄ των εν λο΄γω δηµο΄σιων διοικη΄σεων και
διοικη΄σεων (εθνικω
των κοινοτικω΄ν οργα΄νων η΄ α΄λλων φορε΄ων, κατα΄ περι΄πτωση, ου΄τως ω΄στε τα κρα΄τη µε΄λη και η Κοινο΄τητα να
εφαρµο΄ζουν, στους αντι΄στοιχους τοµει΄ς αρµοδιο΄τητα΄ς τους, τις κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς και δραστηριο΄τητες που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 3 και 4 της Συνθη΄κης·

β)

΄ ν της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν, ο΄πως αυτη΄ ορι΄ζεται στο στοιχει΄ο α), στις επιχειρη΄σεις
επε΄κταση των ωφελειω
και τους πολι΄τες·

γ)

διευκο΄λυνση της επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ των κοινοτικω΄ν οργα΄νων, υποστη΄ριξη της κοινοτικη΄ς διαδικασι΄ας
λη΄ψης αποφα΄σεων και ανα΄πτυξη του σχετικου΄ στρατηγικου΄ πλαισι΄ου σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο·

δ)

προω΄θηση της συµµετοχη΄ς των πολιτω΄ν και των επιχειρη΄σεων στην οικοδο΄µηση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·

ε)

΄ ν φορε΄ων και, ο΄που
επι΄τευξη διαλειτουργικο΄τητας, το΄σο εντο΄ς ο΄σο και µεταξυ΄ των διαφο΄ρων διοικητικω
ενδει΄κνυται, µε τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες·

στ) συ΄γκλιση των δικτυ΄ων που προβλε΄πονται στα στοιχει΄α (α), (β) και (γ) προς κοινη΄ τηλεµατικη΄ διεπαφη΄·
ζ)

΄ ν ωφελειω
΄ ν για τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν και την Κοινο΄τητα απο΄ απο΄επι΄τευξη ουσιαστικω
΄ ν, επιτα΄χυνσης των εφαρµογω
΄ ν, ασφα΄λειας, αποτελεσµατικο΄τητας, διαψεως εκσυγχρονισµου΄ των διαδικασιω
φα΄νειας, ανα΄πτυξης φιλοσοφι΄ας εξυπηρε΄τησης και ικανο΄τητας ανταπο΄κρισης στις ανα΄γκες·

η)

΄ ν και ενθα΄ρρυνση της ανα΄πτυξης καινοτοµικω
΄ ν τηλεµατικω
΄ ν λυ΄σεων
προω΄θηση της δια΄δοσης ορθω΄ν πρακτικω
στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις.

΄θηκε µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
΄
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ΄οπως τροποποιη
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
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Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας απο΄φασης, ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθοι ορισµοι΄:
α)

«τηλεµατικο΄ δι΄κτυο»: ολοκληρωµε΄νο συ΄στηµα κοινοποι΄ησης δεδοµε΄νων, το οποι΄ο συµπεριλαµβα΄νει την υλικη΄
΄ ς επι΄σης και τα σχετικα΄ στρω΄µατα υπηρεσιω
΄ ν και υποδοµω
΄ ν, ου΄τως ω΄στε να
υποδοµη΄ και τις συνδε΄σεις, καθω
΄ ν µεταξυ΄ και εντο΄ς των δηµο΄σιων διοικη΄σεων, καθω
΄ς
καθιστα΄ δυνατη΄ την ηλεκτρονικη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω
και µεταξυ΄ δηµο΄σιων διοικη΄σεων και επιχειρη΄σεων και πολιτω΄ν·

β)

΄ ν του δηµο΄σιου
«πανευρωπαϊκ΄ες υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης»: διαλογικε΄ς υπηρεσι΄ες πληροφοριω
τοµε΄α που παρε΄χονται απο΄ δηµο΄σιες διοικη΄σεις σε δηµο΄σιες διοικη΄σεις, σε επιχειρη΄σεις, περιλαµβανοµε΄νων
΄ ν τους, και σε πολι΄τες, περιλαµβανο΄µενων των ενω
΄ σεω
΄ ν τους, µε΄σω διαλειτουργικω
΄ ν διευρωπαϊκω
΄ν
των ενω΄σεω
΄ ν δικτυ΄ων·
τηλεµατικω

γ)

«σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος»: σχε΄διο, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ι, που αναλαµβα΄νεται η΄ συνεχι΄ζεται
΄ ν υπηρεσιω
΄ν
βα΄σει της παρου΄σας απο΄φασης και το οποι΄ο αφορα΄ τη θε΄σπιση η΄ την ενι΄σχυση πανευρωπαϊκω
ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης·

δ)

΄ ν απαιτη΄σεων των σχεδι΄ων
«υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς»: υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται για την αντιµετω΄πιση των γενικω
και που εµπεριε΄χουν τεχνολογικε΄ς λυ΄σεις και εφαρµογε΄ς λογισµικου΄, περιλαµβανοµε΄νων ενο΄ς ευρωπαϊκου΄
΄ ς και υπηρεσιω
΄ ν ασφαλει΄ας, ενδια΄µεσου λογισµικου΄ και δικτυ΄ου. Οι υπηρεδιαλειτουργικου΄ πλαισι΄ου, καθω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης·
σι΄ες υποδοµη΄ς υποστηρι΄ζουν την παροχη΄ των πανευρωπαϊκω

ε)

«οριζο΄ντιο µε΄τρο»: δρα΄ση, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα II, που αναλαµβα΄νεται η΄ συνεχι΄ζεται βα΄σει της
΄ ν υποδοµη΄ς η΄ στρατηγικω΄ν
παρου΄σας απο΄φασης και η οποι΄α αφορα΄ τη θε΄σπιση η΄ την ενι΄σχυση υπηρεσιω
΄ ν δραστηριοτη΄των·
και υποστηρικτικω

΄ ν και επικοινωνιω
΄ ν (ΤΠΕ) και
στ) «διαλειτουργικο΄τητα»: η ικανο΄τητα των συστηµα΄των τεχνολογι΄ας πληροφοριω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν που υποστηρι΄ζουν να µοιρα΄ζονται και να ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες και
των επιχειρηµατικω
γνω΄σεις.

Άρθρο 3
Προτεραιο΄τητες
Για το σκοπο΄ της κατα΄ρτισης του προγρα΄µµατος εργασι΄ας που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, δι΄νεται
προτεραιο΄τητα στα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και τα οριζο΄ντια µε΄τρα τα οποι΄α, µε΄σω της δηµιουργι΄ας η΄ της
΄ ν δικτυ΄ων που τις υποστη΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και των τηλεµατικω
ενι΄σχυσης πανευρωπαϊκω
ρι΄ζουν:
α)

΄ ν σχεδι΄ων δρα΄σης που αποσκοπου΄ν
συµβα΄λλουν στους στο΄χους των πρωτοβουλιω΄ν eEurope και των συναφω
΄ ν στις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ηλεκτρονικη΄ διακυβε΄ρνηση·
στην παροχη΄ οφελω

β)

συµβα΄λλουν α΄µεσα στην εξα΄λειψη η΄ τη µει΄ωση των εµποδι΄ων που παρακωλυ΄ουν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α
΄ ν και των κεφαλαι΄ων·
των εµπορευµα΄των, των προσω΄πων, των υπηρεσιω

γ)

συµβα΄λλουν α΄µεσα στην ικανοποιητικη΄ λειτουργι΄α της Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Ένωσης·

δ)

΄ ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης·
υποστηρι΄ζουν τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω

ε)

΄ ς και µεταξυ΄ των οργα΄νων αυτω΄ν
ευνοου΄ν τη διοργανικη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κοινοτικω΄ν οργα΄νων, καθω
΄ ν, περιφερειακω
΄ ν και τοπικω΄ν δηµο΄σιων διοικη΄σεων, περιλαµβανοµε΄νων των εθνικω
΄ ν και περικαι των εθνικω
΄ ν κοινοβουλι΄ων·
φερειακω

΄ ν συµφερο΄ντων της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν η΄
στ) συµβα΄λλουν στην προστασι΄α των χρηµατοοικονοµικω
στην καταπολε΄µηση της απα΄της·
ζ)

διευκολυ΄νουν την εφαρµογη΄ του συνο΄λου της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας («κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο») µετα΄ τη διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·

η)

προωθου΄ν την ανταγωνιστικο΄τητα στην Κοινο΄τητα, µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στην ανταγωνιστικο΄τητα των µικρο΄ ς και την επιχειρηµατικο΄τητα και την καινοτοµι΄α· η΄
µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, καθω

θ)

υποστηρι΄ζουν την ιθαγε΄νεια της Ένωσης και τη συµµετοχη΄ στις διαδικασι΄ες λη΄ψης αποφα΄σεων στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, π.χ. µε΄σω της πραγµατοποι΄ησης διαβουλευ΄σεων µε τους αντι΄στοιχους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς.

7.4.2004

7.4.2004
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Άρθρο 4
Σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος
Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, η Κοινο΄τητα, σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη,
εφαρµο΄ζει σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και εξειδικευ΄ονται στο προ΄γραµµα
εργασι΄ας που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς εφαρµογη΄ς που ορι΄ζονται στα
α΄ρθρα 6 και 7.
΄ ν υποδοµη΄ς και παρε΄χουν τα
Οσα΄κις ει΄ναι δυνατο΄ν, τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος κα΄νουν χρη΄ση των υπηρεσιω
΄ ν αυτω΄ν συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις των σχεδι΄ων.
στοιχει΄α που απαιτου΄νται για την ανα΄πτυξη των υπηρεσιω

Άρθρο 5
Οριζο΄ντια µε΄τρα
1.
Για να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, η Κοινο΄τητα, σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη,
εφαρµο΄ζει, προς υποστη΄ριξη των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, οριζο΄ντια µε΄τρα, ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα ΙΙ και εξειδικευ΄ονται στο προ΄γραµµα εργασι΄ας που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, συ΄µφωνα
µε τις αρχε΄ς εφαρµογη΄ς που ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 6 και 7.
2.
Τα οριζο΄ντια µε΄τρα παρε΄χουν, διατηρου΄ν και προωθου΄ν υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς για τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις
στην Κοινο΄τητα µε βα΄ση πολιτικη΄ συντη΄ρησης και προ΄σβασης που ορι΄ζεται στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος
IDABC. Θεσπι΄ζουν επι΄σης στρατηγικε΄ς και υποστηρικτικε΄ς υπηρεσι΄ες για την προω΄θηση των πανευρωπαϊκω΄ν
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, τη διενε΄ργεια στρατηγικω΄ν αναλυ΄σεων των σχετικω
΄ ν εξελι΄ξεων στην Κοιυπηρεσιω
νο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη και τη διασφα΄λιση της διαχει΄ρισης του προγρα΄µµατος και της δια΄δοσης ορθω΄ν πρακτικω΄ν.
3.
Για να µπορε΄σει να προσδιορι΄σει τα προς ανα΄ληψη οριζο΄ντια µε΄τρα, η Κοινο΄τητα προβαι΄νει σε περιγραφη΄
΄ ν υποδοµη΄ς. Η περιγραφη΄ περιλαµβα΄νει πτυχε΄ς ο΄πως τα αναγκαι΄α διαχειριστικα΄ και οργανωτικα΄
των υπηρεσιω
΄ ς και µια στρατηγικη΄ η οποι΄α θα χρησιµοζητη΄µατα, οι σχετικε΄ς ευθυ΄νες και ο επιµερισµο΄ς του κο΄στους, καθω
΄ ν υποδοµη΄ς. Η στρατηγικη΄ πρε΄πει να βασι΄ζεται στην
ποιηθει΄ για την ανα΄πτυξη και την εφαρµογη΄ των υπηρεσιω
αξιολο΄γηση των απαιτη΄σεων των σχεδι΄ων. Η περιγραφη΄ αναθεωρει΄ται σε ετη΄σια βα΄ση.

Άρθρο 6
Αρχε΄ς εφαρµογη΄ς
1.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και των οριζο΄ντιων µε΄τρων, τηρου΄νται οι αρχε΄ς που
ορι΄ζονται στις παραγρα΄φους 2 ΄εως 10.
2.

Η παρου΄σα απο΄φαση αποτελει΄ τη νοµικη΄ βα΄ση για την εφαρµογη΄ των οριζο΄ντιων µε΄τρων.

3.
Η εφαρµογη΄ σχεδι΄ου προϋποθε΄τει την υ΄παρξη τοµεακη΄ς νοµικη΄ς βα΄σης. Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας
΄ν
απο΄φασης, θεωρει΄ται ο΄τι ΄ενα σχε΄διο πληροι΄ την προϋπο΄θεση αυτη΄ ο΄ταν υποστηρι΄ζει την παροχη΄ πανευρωπαϊκω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης σε δηµο΄σιες διοικη΄σεις, σε επιχειρη΄σεις η΄ σε πολι΄τες στο πλαι΄σιο της
υπηρεσιω
εφαρµογη΄ς τοµεακη΄ς νοµικη΄ς βα΄σης η΄ κα΄θε α΄λλης σχετικη΄ς νοµικη΄ς βα΄σης.
΄ν
Το πρω΄το εδα΄φιο δεν εφαρµο΄ζεται στα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος που υποστηρι΄ζουν την παροχη΄ υπηρεσιω
΄ ν οργανισµω
΄ ν.
ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης µεταξυ΄ κοινοτικω΄ν οργα΄νων και ευρωπαϊκω
4.
∆εν απαιτει΄ται η συµµετοχη΄ ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν σε σχε΄διο που υποστηρι΄ζει πανευρωπαϊκ΄ες υπηρεσι΄ες
ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης που παρε΄χονται απο΄ δηµο΄σιες διοικη΄σεις σε επιχειρη΄σεις, περιλαµβανοµε΄νων των
΄ ν τους, η΄ απο΄ δηµο΄σιες διοικη΄σεις σε πολι΄τες, περιλαµβανο΄µενων των ενω΄σεω
΄ ν τους.
ενω΄σεω
5.
Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και τα οριζο΄ντια µε΄τρα περιλαµβα΄νουν ο΄λες τις δρα΄σεις οι οποι΄ες ει΄ναι
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, συµπεριλαµαπαραι΄τητες για τη θε΄σπιση η΄ την ενι΄σχυση πανευρωπαϊκω΄ν υπηρεσιω
βανοµε΄νης της συ΄στασης οµα΄δων εργασι΄ας εµπειρογνωµο΄νων απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Κοινο΄τητα και, ενδεχο΄ ν για την Κοινο΄τητα.
µε΄νως, της προµη΄θειας αγαθω΄ν και υπηρεσιω
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6.
Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και τα οριζο΄ντια µε΄τρα περιλαµβα΄νουν, ο΄ταν ενδει΄κνυται, προκαταρκτικο΄
στα΄διο. Περιλαµβα΄νουν ΄ενα στα΄διο µελε΄της σκοπιµο΄τητας, ΄ενα στα΄διο ανα΄πτυξης και επικυ΄ρωσης και ΄ενα στα΄διο
εκτε΄λεσης, τα οποι΄α πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7.
Η παρα΄γραφος αυτη΄ δεν εφαρµο΄ζεται στις στρατηγικε΄ς και υποστηρικτικε΄ς δραστηριο΄τητες, ο΄πως ορι΄ζονται στο
µε΄ρος Β του παραρτη΄µατος ΙΙ.
7.
Ο καθορισµο΄ς και η εφαρµογη΄ κα΄θε σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιου µε΄τρου βασι΄ζεται, ο΄ταν
ενδει΄κνυται, στα κατα΄λληλα αποτελε΄σµατα που επιτευ΄χθηκαν απο΄ α΄λλες συναφει΄ς κοινοτικε΄ς δραστηριο΄τητες και
δραστηριο΄τητες των κρατω΄ν µελω΄ν, και ιδι΄ως απο΄ τα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης
και α΄λλα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα ο΄πως τα eTen, eContent και MODINIS.
8.
Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ τα οριζο΄ντια µε΄τρα προδιαγρα΄φονται απο΄ τεχνικη΄ς απο΄ψεως µε αναφορα΄
΄ν
σε ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα η΄ δηµοσι΄ως διαθε΄σιµες προδιαγραφε΄ς η΄ ανοικτε΄ς προδιαγραφε΄ς ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν και συνα΄δουν µε τις υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση, προκειµε΄νου να διασφακαι ολοκλη΄ρωσης υπηρεσιω
΄ ν και κοινοτικω΄ν συστηµα΄των εντο΄ς και µεταξυ΄ των διοικητικω
΄ν
λιστει΄ η διαλειτουργικο΄τητα µεταξυ΄ των εθνικω
΄ ς και µε τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες.
τοµε΄ων, καθω
9.
Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και τα οριζο΄ντια µε΄τρα λαµβα΄νουν, ο΄ταν ενδει΄κνυται, δεο΄ντως υπο΄ψη το
ευρωπαϊκο΄ πλαι΄σιο διαλειτουργικο΄τητας που παρε΄χεται, συντηρει΄ται και προωθει΄ται απο΄ το προ΄γραµµα IDABC.
10. Μετα΄ την εφαρµογη΄ κα΄θε σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιου µε΄τρου διενεργει΄ται επισκο΄πηση΄ του
εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄ την ολοκλη΄ρωση του σταδι΄ου εκτε΄λεσης.
Για τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, η επισκο΄πηση διενεργει΄ται σε συντονισµο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη, συ΄µφωνα µε
τους κανο΄νες που διε΄πουν τη σχετικη΄ τοµεακη΄ πολιτικη΄, και υποβα΄λλεται στην οικει΄α τοµεακη΄ επιτροπη΄.
Για τα οριζο΄ντια µε΄τρα, η επισκο΄πηση διενεργει΄ται εντο΄ς του πλαισι΄ου της επιτροπη΄ς του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1.
Η επισκο΄πηση περιλαµβα΄νει ανα΄λυση κο΄στους/οφε΄λους.
Άρθρο 7
Προ΄σθετες αρχε΄ς
΄ ν που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 6, εφαρµο΄ζονται και οι αρχε΄ς που ορι΄ζονται στις παραγρα΄1.
Επιπλε΄ον των αρχω
φους 2 ΄εως 8.
2.
Το προκαταρκτικο΄ στα΄διο οδηγει΄ στη συ΄νταξη προκαταρκτικη΄ς ΄εκθεσης που περιλαµβα΄νει τον καθορισµο΄
των στο΄χων, του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς και της λογικη΄ς του σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ του οριζο΄ντιου µε΄τρου,
΄ ς και στην επι΄τευξη της απαραι΄τητης δε΄σµευσης και
και ιδι΄ως του αναµενο΄µενου κο΄στους και οφε΄λους, καθω
κατανο΄ησης εκ µε΄ρους των συµµετεχο΄ντων µε΄σω των κατα΄λληλων διαβουλευ΄σεων, περιλαµβανοµε΄νου του προσδιορισµου΄ της επιτροπη΄ς που ει΄ναι αρµο΄δια για την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου η΄ του µε΄τρου.
3.
Το στα΄διο µελε΄της σκοπιµο΄τητας οδηγει΄ στην κατα΄ρτιση ενο΄ς συνολικου΄ σχεδι΄ου εφαρµογη΄ς, το οποι΄ο
καλυ΄πτει τα στα΄δια ανα΄πτυξης και εκτε΄λεσης και περιλαµβα΄νει τις πληροφορι΄ες που περιε΄χονται στην προκαταρ΄ ς και:
κτικη΄ ΄εκθεση, καθω
α)

περιγραφη΄ της προγραµµατιζο΄µενης οργανωτικη΄ς ανα΄πτυξης και, ο΄ταν ενδει΄κνυται, αναδιοργα΄νωση των δια΄ ν εργασι΄ας·
δικασιω

β)

στο΄χους, λειτουργικα΄ χαρακτηριστικα΄, συµµετε΄χοντες και τεχνικη΄ προσε΄γγιση·

γ)

µε΄τρα για τη διευκο΄λυνση της πολυ΄γλωσσης επικοινωνι΄ας·

δ)

την ανα΄θεση ρο΄λων και καθηκο΄ντων στην Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη·

ε)

΄ ν, στην οποι΄α περιλαµβα΄κατανοµη΄ του προβλεπο΄µενου κο΄στους και περιγραφη΄ των αναµενο΄µενων ωφελειω
΄ ν µετα΄ το στα΄διο εκτε΄λεσης και
νονται τα κριτη΄ρια αξιολο΄γησης για τον υπολογισµο΄ των εν λο΄γω ωφελειω
΄ ς και των βασικω
΄ ν στο΄χων («οροση΄µων») που πρε΄πει να
λεπτοµερη΄ς ανα΄λυση της επενδυτικη΄ς απο΄δοσης, καθω
επιτευχθου΄ν·

στ) σχη΄µα το οποι΄ο καθορι΄ζει δι΄καιο καταµερισµο΄, µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν και, ο΄ταν
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλε΄ ν λειτουργι΄ας και συντη΄ρησης των πανευρωπαϊκω
ενδει΄κνυται, α΄λλων φορε΄ων, των δαπανω
κτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και υποδοµη΄ς µετα΄ το πε΄ρας του σταδι΄ου εκτε΄λεσης.
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4.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια του σταδι΄ου ανα΄πτυξης και επικυ΄ρωσης, µπορει΄, αν ενδει΄κνυται, να καταρτιστει΄ να δοκιµαστει΄, να αξιολογηθει΄ και να παρακολουθηθει΄ σε µικρη΄ κλι΄µακα η προτεινο΄µενη λυ΄ση, τα δε αποτελε΄σµατα χρησιµοποιου΄νται για την ανα΄λογη προσαρµογη΄ του συνολικου΄ σχεδι΄ου εφαρµογη΄ς.
5.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια του σταδι΄ου εκτε΄λεσης, εγκαθι΄στανται οι σχετικε΄ς πλη΄ρως λειτουργικε΄ς υπηρεσι΄ες συ΄µφωνα µε το συνολικο΄ σχε΄διο εφαρµογη΄ς.
6.
Η προκαταρκτικη΄ ΄εκθεση και το συνολικο΄ σχε΄διο εφαρµογη΄ς συντα΄σσονται µε χρη΄ση µεθοδολογιω΄ν που
καταρτι΄ζονται ως δραστηριο΄τητα υποστη΄ριξης στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος IDABC.
7.
Η δροµολο΄γηση και η εφαρµογη΄ ενο΄ς σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος, ο καθορισµο΄ς των σταδι΄ων του και η
΄ ν εκθε΄σεων και των συνολικω
΄ ν σχεδι΄ων εφαρµογη΄ς πραγµατοποιου΄νται και ελε΄γχοκατα΄ρτιση των προκαταρκτικω
νται απο΄ την Επιτροπη΄, η οποι΄α ενεργει΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α της οικει΄ας τοµεακη΄ς επιτροπη΄ς.
Εα΄ν δεν εφαρµο΄ζεται καµι΄α διαδικασι΄α τοµεακη΄ς επιτροπη΄ς, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη συγκροτου΄ν οµα΄δες
΄ ν θεµα΄των.
εµπειρογνωµο΄νων για την εξε΄ταση ο΄λων των σχετικω
΄ νονται
Τα συµπερα΄σµατα των τοµεακω΄ν επιτροπω΄ν και, κατα΄ περι΄πτωση, των οµα΄δων εµπειρογνωµο΄νων ανακοινω
απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ στην επιτροπη΄ του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1.
8.
Η δροµολο΄γηση και η εφαρµογη΄ ενο΄ς οριζο΄ντιου µε΄τρου, ο καθορισµο΄ς των σταδι΄ων του και η κατα΄ρτιση
΄ ν εκθε΄σεων και των συνολικω
΄ ν σχεδι΄ων εφαρµογη΄ς πραγµατοποιου΄νται και ελε΄γχονται απο΄ την
των προκαταρκτικω
Επιτροπη΄, η οποι΄α ενεργει΄ συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2.
Άρθρο 8
∆ιαδικασι΄α εφαρµογη΄ς
1.
Η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει προ΄γραµµα εργασι΄ας για ο΄λη τη δια΄ρκεια της παρου΄σας απο΄φασης για την εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και των οριζο΄ντιων µε΄τρων.
Η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει το προ΄γραµµα εργασι΄ας και κα΄θε τροποποι΄ηση΄ του συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου
11, παρα΄γραφος 2.
2.
Για κα΄θε σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και για κα΄θε οριζο΄ντιο µε΄τρο, το προ΄γραµµα εργασι΄ας που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 περιλαµβα΄νει, κατα΄ περι΄πτωση:
α)

΄ ν δικαιου΄χων, των
περιγραφη΄ των στο΄χων, του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς, της λογικη΄ς που το διε΄πει, των πιθανω
΄ ν και της τεχνικη΄ς προσε΄γγισης·
λειτουργικω΄ν χαρακτηριστικω

β)

΄ ν δαπανω
΄ ν και βασικω
΄ ν στο΄χων («οροση΄µων») που επιτευ΄χθηκαν, καθω΄ς επι΄σης των
κατανοµη΄ των παρελθουσω
΄ ν και οφελω
΄ ν και των προς επι΄τευξη βασικω
΄ ν στο΄χων·
προβλεπο΄µενων δαπανω

γ)

΄ ν υποδοµη΄ς.
προσδιορισµο΄ των προς χρη΄ση υπηρεσιω
Άρθρο 9
∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις

1.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 8, η διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2, εφαρµο΄ζεται για τον
καθορισµο΄ του προϋπολογισµου΄ ανα΄ σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιο µε΄τρο, κατα΄ περι΄πτωση, προκειµε΄΄ ν κανο΄νων, η πλη΄ρης δια΄ρκεια του προγρα΄µνου να καλυφθει΄, µε την επιφυ΄λαξη των εφαρµοστε΄ων δηµοσιονοµικω
µατος εργασι΄ας.
΄ ν βασικω
΄ ν στο΄χων, συ΄µφωνα
2.
Τα δηµοσιονοµικα΄ κονδυ΄λια θα εκταµιευ΄ονται µε βα΄ση την επι΄τευξη των ειδικω
µε τη διαδικασι΄α που εφαρµο΄ζεται στην οικει΄α τοµεακη΄ επιτροπη΄ για τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και στην
επιτροπη΄ του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1, για τα οριζο΄ντια µε΄τρα. Για τη δροµολο΄γηση του προκαταρκτικου΄
σταδι΄ου, ο βασικο΄ς στο΄χος θα ει΄ναι η συµπερι΄ληψη του προς εκτε΄λεση σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιου µε΄τρου στο προ΄γραµµα εργασι΄ας. Για τη δροµολο΄γηση του σχεδι΄ου µελε΄της σκοπιµο΄τητας, ο βασικο΄ς
στο΄χος θα ει΄ναι η προκαταρκτικη΄ ΄εκθεση. Για τη δροµολο΄γηση της επο΄µενης φα΄σης ανα΄πτυξης και επικυ΄ρωσης,
ο βασικο΄ς στο΄χος θα ει΄ναι το συνολικο΄ σχε΄διο εφαρµογη΄ς. Οι βασικοι΄ στο΄χοι που πρε΄πει να επιτευχθου΄ν κατα΄ τη
΄ ς και κατα΄ τη δια΄ρκεια της φα΄σης εκτε΄λεσης, θα ενσωµαδια΄ρκεια του σταδι΄ου ανα΄πτυξης και επικυ΄ρωσης, καθω
τωθου΄ν στο προ΄γραµµα εργασι΄ας συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8.
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3.
Η διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 2, εφαρµο΄ζεται επι΄σης και για τις προτα΄σεις που αφορου΄ν
΄ ν κονδυλι΄ων που υπερβαι΄νει τις 100 000 ευρω΄ ανα΄ σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄οποιαδη΄ποτε αυ΄ξηση δηµοσιονοµικω
ροντος η΄ οριζο΄ντιο µε΄τρο κατα΄ τη δια΄ρκεια ενο΄ς ΄ετους.
4.
Το προ΄γραµµα θα εφαρµοστει΄ βα΄σει των κανο΄νων περι΄ δηµοσι΄ων συµβα΄σεων. Οι τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς των
προσκλη΄σεων προς υποβολη΄ προσφορω΄ν ορι΄ζονται, για τις συµβα΄σεις η αξι΄α των οποι΄ων υπερβαι΄νει το
1 000 000 ευρω΄, σε συντονισµο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη, στο πλαι΄σιο της οικει΄ας τοµεακη΄ς επιτροπη΄ς η΄ της επιτροπη΄ς
του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1.

Άρθρο 10
Χρηµατοδοτικη΄ συµβολη΄ της Κοινο΄τητας
1.
Κατα΄ την εκτε΄λεση των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και των οριζο΄ντιων µε΄τρων, η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει
τα ΄εξοδα σε αναλογι΄α προς το ενδιαφε΄ρον της.
2.
Η χρηµατοδοτικη΄ συµβολη΄ της Κοινο΄τητας για κα΄θε σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιο µε΄τρο καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 3 ΄εως 7.
3.
Για σχε΄διο κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιο µε΄τρο που προ΄κειται να λα΄βει χρηµατοδοτικη΄ συµβολη΄ απο΄
΄ ν συντη΄ρησης και λειτουρτην Κοινο΄τητα, απαιτου΄νται συγκεκριµε΄να σχε΄δια για τη χρηµατοδο΄τηση των δαπανω
γι΄ας του΄ µετα΄ την εφαρµογη΄ σταδι΄ου, µε σαφη΄ ανα΄θεση ρο΄λων στην Κοινο΄τητα και στα κρα΄τη µε΄λη η΄ σε α΄λλους
φορει΄ς.
4.
Κατα΄ το προκαταρκτικο΄ στα΄διο και το στα΄διο της µελε΄της σκοπιµο΄τητας, η κοινοτικη΄ συµβολη΄ µπορει΄ να
καλυ΄πτει το πλη΄ρες κο΄στος των απαιτου΄µενων µελετω΄ν.
5.
Κατα΄ το στα΄διο της ανα΄πτυξης και επικυ΄ρωσης και κατα΄ το στα΄διο της εκτε΄λεσης, η Κοινο΄τητα αναλαµβα΄νει
΄ ν της ανατι΄θενται στο συνολικο΄ σχε΄διο εφαρµογη΄ς του εν λο΄γω σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄το κο΄στος ο΄σων εργασιω
ροντος η΄ οριζο΄ντιου µε΄τρου.
6.
Η κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση ενο΄ς σχεδι΄ου κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντιου µε΄τρου που αφορα΄ την
΄ ν υποδοµη΄ς παυ΄ει, κατ’ αρχη΄ν, µετα΄ µε΄γιστη περι΄οδο τεσσα΄ρων ετω΄ν απο΄ την
παροχη΄ και συντη΄ρηση υπηρεσιω
αρχη΄ του προκαταρκτικου΄ σταδι΄ου.
7.
Οι δηµοσιονοµικοι΄ πο΄ροι που προβλε΄πονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα απο΄φαση δεν διατι΄θενται για σχε΄δια
κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και οριζο΄ντια µε΄τρα η΄ στα΄δια σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και οριζο΄ντιων µε΄τρων που
επωφελου΄νται απο΄ α΄λλες πηγε΄ς κοινοτικη΄ς χρηµατοδο΄τησης.
8.
Με΄χρι τις … (*), θα καθοριστου΄ν και θα συµφωνηθου΄ν, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 11 παρα΄γραφος 2, µηχανισµοι΄ για τη διασφα΄λιση της χρηµατοοικονοµικη΄ς και επιχειρησιακη΄ς βιωσιµο΄τητας των υπηρε΄ ν υποδοµη΄ς, ο΄ταν ενδει΄κνυται.
σιω

Άρθρο 11
Επιτροπη΄ διαχει΄ρισης
1.

Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄, που ονοµα΄ζεται επιτροπη΄ τηλεµατικη΄ς µεταξυ΄ διοικη΄σεων (TAC).

2.
Όταν γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 4 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω΄ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (1), λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του α΄ρθρου 8 αυτη΄ς. Η προθεσµι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4, παρα΄γραφος 3, της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ ορι΄ζεται τρι΄µηνη.
3.

Η TAC εκδι΄δει τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της.

4.

Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει ετησι΄ως ΄εκθεση στην TAC σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της παρου΄σας απο΄φασης.

(*) ∆υ΄ο ε΄τη απο΄ την ε΄ναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας απο΄φασης.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 12
Αξιολο΄γηση
1.
Η Επιτροπη΄, σε συντονισµο΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη, προβαι΄νει σε ενδια΄µεση αξιολο΄γηση της εφαρµογη΄ς της
παρου΄σας απο΄φασης, ακολουθου΄µενη απο΄ τελικη΄ αξιολο΄γηση κατα΄ τη λη΄ξη του προγρα΄µµατος.
2.
Στην αξιολο΄γηση προσδιορι΄ζεται η προ΄οδος και η τρε΄χουσα κατα΄σταση των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος
και των οριζο΄ντιων µε΄τρων που αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα Ι και II αντιστοι΄χως.
΄ ν που πραγµατοποι΄ησε η Κοινο΄τητα, τα
Στην αξιολο΄γηση εξετα΄ζονται επι΄σης, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των δαπανω
οφε΄λη που απε΄φεραν οι πανευρωπαϊκε΄ς υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και υποδοµη΄ς στην Κοινο΄τητα ως
΄ ν πολιτικω
΄ ν και της θεσµικη΄ς συνεργασι΄ας στις δηµο΄σιες διοικη΄σεις, τις επιχειρη΄σεις
προς την προω΄θηση των κοινω
΄ σεων και ελε΄γχονται οι συνε΄ρκαι τους πολι΄τες, εντοπι΄ζονται οι τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχουν περιθω΄ρια βελτιω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης
γειες µε α΄λλες κοινοτικε΄ς δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α των πανευρωπαϊκω
και υποδοµη΄ς.
΄ς και ποσοτικη
΄ς της αξιολο΄γησης στο Ευρω3.
Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει τα αποτελε΄σµατα της ποιοτικη
παϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο, µαζι΄ µε κα΄θε κατα΄λληλη προ΄ταση για την τροποποι΄ηση της παρου΄σας
απο΄φασης. Τα αποτελε΄σµατα διαβιβα΄ζονται το αργο΄τερο ταυτο΄χρονα µε τα σχε΄δια προϋπολογισµου΄ των ετω΄ν
2008 και 2010 αντιστοι΄χως.

Άρθρο 13
∆ιεθνη΄ς συνεργασι΄α
΄ ρες του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου και στις
1.
Το προ΄γραµµα IDABC µπορει΄ να επεκταθει΄ στις χω
΄ ρες, στο πλαι΄σιο των αντι΄στοιχων συµφωνιω
΄ ν τους µε την Κοινο΄τητα.
υποψη΄φιες χω
2.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και των οριζο΄ντιων µε΄τρων, ενθαρρυ΄νεται η συνερ΄ ρες, και ιδι΄ως µε τις δηµο΄σιες διοικη΄σεις των µεσογειακω
΄ ν χωρω
΄ ν, των Βαλκανι΄ων και των
γασι΄α µε α΄λλες τρι΄τες χω
χωρω΄ν της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ δι΄νεται επι΄σης στη διεθνη΄ συνεργασι΄α για την υποστη΄ριξη της
ανα΄πτυξης και της οικονοµικη΄ς συνεργασι΄ας. Οι σχετικε΄ς δαπα΄νες δεν καλυ΄πτονται απο΄ το προ΄γραµµα IDABC.
3.
Οι διεθνει΄ς οργανισµοι΄ η΄ α΄λλοι διεθνει΄ς φορει΄ς δυ΄νανται να συµµετα΄σχουν στην εφαρµογη΄ σχεδι΄ων κοινου΄
ενδιαφε΄ροντος και οριζο΄ντιων µε΄τρων µε δικε΄ς τους δαπα΄νες.

Άρθρο 14
Άλλα δι΄κτυα
1.
Όσον αφορα΄ τη δηµιουργι΄α η΄ την ενι΄σχυση α΄λλων δικτυ΄ων τα οποι΄α δεν αποτελου΄ν σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ οριζο΄ντια µε΄τρα (εφεξη΄ς: «α΄λλα δι΄κτυα»), τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς
διατα΄ξεις της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας που διε΄πει την εφαρµογη΄ αυτω΄ν των δικτυ΄ων, εξασφαλι΄ζουν την τη΄ρηση των
διατα΄ξεων των παραγρα΄φων 2 ΄εως 6.
2.
Με την επιφυ΄λαξη των παραγρα΄φων 3 και 4, οι υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς που παρε΄χονται απο΄ την Κοινο΄τητα
στο πλαι΄σιο της παρου΄σας απο΄φασης δυ΄νανται να χρησιµοποιου΄νται απο΄ α΄λλα δι΄κτυα.
3.
Κατα΄ τον καθορισµο΄ και την εφαρµογη΄ καθενο΄ς απο΄ τα α΄λλα δι΄κτυα, λαµβα΄νεται µε΄ριµνα ω΄στε να αξιοποιου΄νται τα κατα΄λληλα αποτελε΄σµατα που επιτυγχα΄νονται, κατα΄ περι΄πτωση, απο΄ α΄λλες σχετικε΄ς κοινοτικε΄ς δραστηριο΄τητες, και ιδι΄ως απο΄ τα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα ΄ερευνας και τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και απο΄ α΄λλα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα, ο΄πως τα eTen, eContent και MODINIS.
4.
Καθε΄να απο΄ τα α΄λλα δι΄κτυα προδιαγρα΄φεται απο΄ τεχνικη΄ς απο΄ψεως µε αναφορα΄ σε ευρωπαϊκα΄ προ΄τυπα η΄
΄ ν και ολοκλη΄ρωσης υπηρεδηµοσι΄ως διαθε΄σιµες προδιαγραφε΄ς η΄ ανοικτε΄ς προδιαγραφε΄ς ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν, κατα΄ περι΄πτωση, προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται η διαλειτουργικο΄τητα µεταξυ΄ εθνικω
΄ ν και κοινοτικω΄ν συστησιω
΄ ν τοµε΄ων, καθω
΄ ς και µε τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες.
µα΄των εντο΄ς και µεταξυ΄ των διοικητικω
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5.
Έως τις 31 Οκτωβρι΄ου 2005, και εν συνεχει΄α µι΄α φορα΄ κατ’ ΄ετος, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει στην
επιτροπη΄ του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1, ΄εκθεση για την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 1 ΄εως 6 του παρο΄ντος
΄ ν η΄ οποιουσδη΄ποτε α΄λλους
α΄ρθρου. Στην εν λο΄γω ΄εκθεση, η Επιτροπη΄ προσδιορι΄ζει τυχο΄ν απαιτη΄σεις των χρηστω
λο΄γους που εµποδι΄ζουν τα α΄λλα δι΄κτυα να χρησιµοποιου΄ν τις υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς, ο΄πως προβλε΄πει η παρα΄γρα΄ ν υποδοµη΄ς µε στο΄χο την
φος 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου, και συζητα΄ τη δυνατο΄τητα αναβα΄θµισης των υπηρεσιω
επε΄κταση της χρη΄σης τους.
6.
Οι υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς που αναπτυ΄σσονται εντο΄ς του κοινοτικου΄ πλασι΄ου βα΄σει του προγρα΄µµατος IDA
και του προγρα΄µµατος IDABC µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται απο΄ το Συµβου΄λιο της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για την
ανα΄ληψη η΄ την ενι΄σχυση δραστηριοτη΄των στο πλαι΄σιο της κοινη΄ς εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς και πολιτικη΄ς ασφαλει΄ας,
΄ ς και της αστυνοµικη΄ς και δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις, συ΄µφωνα µε τους τι΄τλους V και VI
καθω
της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση αντιστοι΄χως.
΄ ν υποδοµη΄ς αποφασι΄ζεται και χρηµατοδοτει΄ται συ΄µφωνα µε τους τι΄τλους V και VI της
Η χρη΄ση τε΄τοιων υπηρεσιω
συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.
Άρθρο 15
∆ηµοσιονοµικο΄ ποσο΄ αναφορα΄ς
1.
Το δηµοσιονοµικο΄ ποσο΄ αναφορα΄ς για την εκτε΄λεση της κοινοτικη΄ς δρα΄σης που προβλε΄πεται απο΄ την
παρου΄σα απο΄φαση για την περι΄οδο απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005 ΄εως την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2006 καθορι΄ζεται
΄.
σε 59,1 εκατοµµυ΄ρια ευρω
2.
Με την επιφυ΄λαξη της συµµο΄ρφωσης µε τις µελλοντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς, το δηµοσιονοµικο΄
ποσο΄ αναφορα΄ς για την εκτε΄λεση της κοινοτικη΄ς δρα΄σης που προβλε΄πεται απο΄ την παρου΄σα απο΄φαση για την
΄.
περι΄οδο απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2007 ΄εως την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2009 καθορι΄ζεται σε 89,6 εκατοµµυ΄ρια ευρω
΄ σεις για την περι΄οδο 2007-2009 µε΄σα
3.
Η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ εγκρι΄νει τις ετη΄σιες πιστω
΄ ν προοπτικω΄ν.
στα ο΄ρια των δηµοσιονοµικω
Άρθρο 16
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα απο΄φαση αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης και εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005 ΄εως την 31η ∆εκεµβρι΄ου 2009.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος που εµπι΄πτουν στο προ΄γραµµα IDABC ει΄ναι εκει΄να τα οποι΄α καταρτι΄ζονται
κυρι΄ως στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
A.

ΓΕΝΙΚΑ

΄ν
1.
Κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς και δραστηριο΄τητες (συ΄µφωνα µε το τµη΄µα B), διοργανικη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ς και α΄λλα δι΄κτυα (συ΄µφωνα µε το
(συ΄µφωνα µε το τµη΄µα Γ), διεθνη΄ς συνεργασι΄α (συ΄µφωνα µε το τµη΄µα ∆) καθω
τµη΄µα E).
΄ ν οργανισµω
΄ ν και φορε΄ων και υποστη΄ριξη του νοµικου΄ πλαισι΄ου που προκυ΄πτει
2.
Λειτουργι΄α των ευρωπαϊκω
΄ ν οργανισµω
΄ ν.
των ευρωπαϊκω
απο΄ την ΄δρυση
ι
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΄ν
3.
Πολιτικε΄ς σχετικε΄ς µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων, ιδι΄ως για την παροχη΄ ΄σων
ι
υπηρεσιω
στους πολι΄τες και τις επιχειρη΄σεις στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.
΄ ν και δραστηριοτη΄των και σε απρο΄βλεπτες περιστα΄4.
∆ρα΄σεις οι οποι΄ες, στο πλαι΄σιο των κοινοτικω΄ν πολιτικω
΄ ν.
σεις, απαιτου΄νται επειγο΄ντως για την υποστη΄ριξη της δρα΄σης της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω
B.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.

Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ πολιτικη΄.

2.

Εδραι΄ωση του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου µετα΄ τη διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.

3.
Περιφερειακη΄ πολιτικη΄ και πολιτικη΄ συνοχη΄ς, ιδι΄ως για τη διευκο΄λυνση της συλλογη΄ς, διαχει΄ρισης και
΄ ν που αφορου΄ν την εφαρµογη΄ της περιφερειακη΄ς πολιτικη΄ς και της πολιτικη΄ς συνοχη΄ς στο
δια΄δοσης πληροφοριω
επι΄πεδο της κεντρικη΄ς και περιφερειακη΄ς δηµο΄σιας διοι΄κησης.
4.
Κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση, ιδι΄ως για τη δηµιουργι΄α διεπαφη΄ς µε τις υπα΄ρχουσες κοινοτικε΄ς βα΄σεις δεδοµε΄΄ ν οργανω΄σεων, και ιδι΄ως των ΜΜΕ, σε κοινοτικε΄ς
νων, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση των ευρωπαϊκω
πηγε΄ς χρηµατοδο΄τησης.
΄ ν πληροφοριω
΄ ν, καθω
΄ ς και στατιστικε΄ς
5.
Στατιστικε΄ς, ιδι΄ως σχετικα΄ µε τη συλλογη΄ και τη δια΄δοση στατιστικω
για την υποστη΄ριξη της ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, µε στο΄χο την αξιολο΄γηση της διαλειτουργικο΄τητας µεταξυ΄
των συστηµα΄των και της αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους ως µε΄τρου επιτυχι΄ας.
6.

΄ ν πληροφο΄ρησης.
∆ηµοσι΄ευση επι΄σηµων εγγρα΄φων και διαχει΄ριση επι΄σηµων υπηρεσιω

7.
Γεωργικο΄ς και αλιευτικο΄ς τοµε΄ας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την παροχη΄ υποστη΄ριξης για τη διαχει΄ριση των γεωρ΄ ν αγορω΄ν και διαρθρω΄σεων, την αποτελεσµατικο΄τερη χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση, την ανταλλαγη΄ δεδοµε΄γικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και Επιτροπη΄ς και την καταπολε΄µηση της
νων για τους γεωργικου΄ς λογαριασµου΄ς µεταξυ΄ εθνικω
απα΄της.
΄ ν µεταξυ΄
΄ ν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
8.
Βιοµηχανικο΄ς τοµε΄ας και τοµε΄ας των υπηρεσιω
των δηµο΄σιων διοικη΄σεων που ει΄ναι αρµο΄διες για θε΄µατα ανταγωνιστικο΄τητας των επιχειρη΄σεων, καθω΄ς και µεταξυ΄
΄ ν οµοσπονδιω
΄ ν.
αυτω΄ν των δηµο΄σιων διοικη΄σεων και των βιοµηχανικω
9.
Πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄, ιδι΄ως µε΄σω της εφαρµογη΄ς βελτιωµε΄νων συστηµα΄των ηλεκτρονικη΄ς ανταλλαγη΄ς
΄ ν πληροφο΄ρηδεδοµε΄νων µε τις εθνικε΄ς δηµο΄σιες διοικη΄σεις, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η εφαρµογη΄ διαδικασιω
σης και διαβου΄λευσης.
΄ ν σχετικα΄
10. Εκπαιδευτικο΄ς, πολιτιστικο΄ς και οπτικοακουστικο΄ς τοµε΄ας, ιδι΄ως για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
µε ζητη΄µατα περιεχοµε΄νου σε ανοικτα΄ δι΄κτυα και για την προω΄θηση της ανα΄πτυξης και της ελευ΄θερης κυκλοφο΄ ν και ενηµερωτικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν.
ρι΄ας νε΄ων οπτικοακουστικω
΄ ν, ιδι΄ως για την υποστη΄ριξη της ανταλλαγη΄ς δεδοµε΄νων σχετικα΄ µε τους οδηγου΄ς, τα
11. Τοµε΄ας µεταφορω
οχη΄µατα, τα πλοι΄α και τους µεταφορει΄ς.
12.

Τουρισµο΄ς, περιβα΄λλον, προστασι΄α των καταναλωτω΄ν και δηµο΄σια υγει΄α και δηµο΄σιες συµβα΄σεις.

΄ν
13. Πολιτικη΄ ΄ερευνας, ιδι΄ως για τη διευκο΄λυνση της συλλογη΄ς, της διαχει΄ρισης και της δια΄δοσης πληροφοριω
΄ ν πολιτικω
΄ ν στο επι΄πεδο των εθνικω
΄ ν δηµο΄σιων διοικη΄σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των συντονισµε΄νων ερευνητικω
σεων.
14. Συµβολη΄ στην επι΄τευξη των στο΄χων της πρωτοβουλι΄ας eEurope και του συναφου΄ς σχεδι΄ου δρα΄σης, ιδι΄ως
΄ν
ο΄σον αφορα΄ το κεφα΄λαιο για την ηλεκτρονικη΄ διακυβε΄ρνηση και την ασφα΄λεια, µε στο΄χο την α΄ντληση οφελω
απο΄ τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες.
15. Μεταναστευτικη΄ πολιτικη΄, κυρι΄ως µε΄σω της εφαρµογη΄ς βελτιωµε΄νων συστηµα΄των ηλεκτρονικη΄ς ανταλλα΄ ν πληροφο΄ρησης
γη΄ς δεδοµε΄νων µε τις εθνικε΄ς διοικη΄σεις, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η εφαρµογη΄ διαδικασιω
και διαβου΄λευσης.
16.

΄ ν αρχω
΄ ν.
Συνεργασι΄α µεταξυ΄ δικαστικω
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΄ ν κοινοβουλι΄ων και της κοινωνι΄ας των
17. Συστη΄µατα πληροφο΄ρησης που επιτρε΄πουν τη συµµετοχη΄ των εθνικω
πολιτω΄ν στη νοµοθετικη΄ διαδικασι΄α.
΄ν
18. Παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας στα κρα΄τη µε΄λη και ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν και των κοινοτικω΄ν οργα΄νων.
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
Γ.

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

΄ ν, κυρι΄ως:
∆ιοργανικη΄ ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
για την υποστη΄ριξη της κοινοτικη΄ς διαδικασι΄ας λη΄ψης αποφα΄σεων και της διαδικασι΄ας των κοινοβουλευτι΄ ν ερωτη΄σεων·
κω
΄ ν συνδε΄σµων µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς, του Ευρωπαϊκου΄ Κοινο2.
για τη δηµιουργι΄α των αναγκαι΄ων τηλεµατικω
΄ ρων της εκα΄στοτε Προεδρι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
βουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου (περιλαµβανοµε΄νων των ιστοχω
΄ ν των κρατω΄ν µελω΄ν και των συνεργαζο΄µενων εθνικω
΄ ν υπουργει΄ων) και των α΄λλων
των Μο΄νιµων Αντιπροσωπιω
κοινοτικω΄ν οργα΄νων·
΄ ν, µε΄σω της διαχει΄ρισης της
3.
για τη διευκο΄λυνση της πολυγλωσσι΄ας στις διοργανικε΄ς ανταλλαγε΄ς πληροφοριω
ροη΄ς εργασι΄ας στον τοµε΄α της µετα΄φρασης και µε΄σω εργαλει΄ων στη΄ριξης της µετα΄φρασης, της ανα΄πτυξης και
κοινη΄ς χρη΄σης πολυ΄γλωσσων πο΄ρων και της οργα΄νωσης της κοινη΄ς προ΄σβασης στους πο΄ρους αυτου΄ς·
4.

΄ ν και φορε΄ων και των κοινοτικω΄ν οργα΄νων.
για την ανταλλαγη΄ εγγρα΄φων µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω΄ν οργανισµω

∆.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

΄ ρες, περιλαµβανοµε΄νων των υποψη΄φιων χωρω
΄ ν, και σε
Επε΄κταση των σχεδι΄ων κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος σε τρι΄τες χω
διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση σε πρωτοβουλι΄ες ανα΄πτυξης και οικονοµικη΄ς συνεργασι΄ας.
E.

ΑΛΛΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος που χρηµατοδοτου΄νταν προηγουµε΄νως απο΄ το προ΄γραµµα IDA και τα οποι΄α
΄εχουν τω΄ρα τη δικη΄ τους κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση εξακολουθου΄ν, µολαταυ΄τα, να υπα΄γονται στην οµα΄δα «α΄λλα
δι΄κτυα» που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 14 της απο΄φασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ
Τα οριζο΄ντια µε΄τρα που υπα΄γονται στο προ΄γραµµα IDABC ει΄ναι κυρι΄ως τα εξη΄ς:
A.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

΄ ν λογισµικου΄, ο΄πως ΄ετοιµα
1.
Οριζο΄ντια µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την παροχη΄ και τη συντη΄ρηση εφαρµογω
για χρη΄ση εργαλει΄α για τυποποιηµε΄νες λειτουργικε΄ς ανα΄γκες των δηµο΄σιων διοικη΄σεων, στο πλαι΄σια της παροχη΄ς
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, ο΄πως τα εξη΄ς:
πανευρωπαϊκω
α)

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν online πληροφο΄ρηπυ΄λη δικτυ΄ου για την παροχη΄ πανευρωπαϊκω΄ν, πολυ΄γλωσσων και διαλογικω
σης στις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες

β)

ενιαι΄ο σηµει΄ο προ΄σβασης π.χ. σε οnline υπηρεσι΄ες νοµικη΄ς πληροφο΄ρησης στα κρα΄τη µε΄λη

γ)

΄ ν των ενδιαφερο΄µενων φορε΄ων για
διαλογικη΄ εφαρµογη΄ για τη συλλογη΄ των απο΄ψεων και των εµπειριω
΄ν
θε΄µατα δηµο΄σιου ενδιαφε΄ροντος και για τη λειτουργι΄α των κοινοτικω΄ν πολιτικω

δ)

κοινε΄ς προδιαγραφε΄ς και υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς που διευκολυ΄νουν την ηλεκτρονικη΄ συ΄ναψη δηµο΄σιων συµβα΄΄ πη
σεων σε ο΄λη την Ευρω

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ε)

συστη΄µατα αυτο΄µατης µετα΄φρασης και α΄λλα πολυ΄γλωσσα εργαλει΄α, περιλαµβανοµε΄νων των λεξιλογι΄ων, των
θησαυρω΄ν και των συστηµα΄των ταξινο΄µησης, για την υποστη΄ριξη της πολυγλωσσι΄ας

στ) εφαρµογε΄ς για την υποστη΄ριξη της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ δηµο΄σιων διοικη΄σεων
ζ)

εφαρµογε΄ς για την υποστη΄ριξη της πολυδιαυλικη΄ς προ΄σβασης στις υπηρεσι΄ες

η)

΄ερευνες για εργαλει΄α και δρα΄σεις που βασι΄ζονται σε λογισµικα΄ ανοικτη΄ς πηγη΄ς, µε στο΄χο τη διευκο΄λυνση της
΄ ν µεταξυ΄ δηµο΄σιων διοικη΄σεων και την εφαρµογη΄ λυ΄σεων απο΄ αυτε΄ς.
ανταλλαγη΄ς εµπειριω

΄ ν λυ΄σεων, ο΄πως υπηρεσιω
΄ν
2.
Οριζο΄ντια µε΄τρα που λαµβα΄νονται για την παροχη΄ και τη συντη΄ρηση τεχνολογικω
που παρε΄χουν ειδικε΄ς λειτουργι΄ες σχετικε΄ς µε τις ΤΠΕ, απο΄ επικοινωνι΄ες ΄εως καθορισµε΄να προ΄τυπα. Οι τεχνολογικε΄ς λυ΄σεις περιλαµβα΄νουν υπηρεσι΄ες δικτυ΄ου, ενδια΄µεσο λογισµικο΄, υπηρεσι΄ες ασφαλει΄ας και κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς, ο΄πως τα εξη΄ς:
α)

ασφαλη΄ς και αξιο΄πιστη επικοινωνι΄α για την ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων µεταξυ΄ δηµο΄σιων διοικη΄σεων

β)

ασφαλε΄ς και αξιο΄πιστο συ΄στηµα για τη διαχει΄ριση των ροω΄ν δεδοµε΄νων που αλληλοσυνδε΄ονται µε τις δια΄φορες ροε΄ς εργασι΄ας

γ)

κοινε΄ς τηλεπικοινωνιακε΄ς διεπαφε΄ς για διευρωπαϊκ΄ες εφαρµογε΄ς

δ)

΄ ρων και πυλω
΄ ν δικτυ΄ου
κοινη΄ δε΄σµη «εργαλει΄ων» για τη διαχει΄ριση πολυ΄γλωσσων συνεργαζο΄µενων ιστοχω

ε)

΄ ν για το χειρισµο΄ διαβαθµισµε΄νων πληροφοριω
΄ν
διαπι΄στευση πλατφορµω

στ) χα΄ραξη και εφαρµογη΄ πολιτικη΄ς πιστοποι΄ησης της γνησιο΄τητας για τα δι΄κτυα και τα σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος
ζ)

΄ ν υποδοµελε΄τες ασφαλει΄ας και αναλυ΄σεις κινδυ΄νων για την υποστη΄ριξη των δικτυ΄ων η΄ των α΄λλων υπηρεσιω
µη΄ς

η)

΄ ν πιστοποι΄ησης, ου΄τως ω
΄ στε να καταστει΄
µηχανισµοι΄ για την εδραι΄ωση της εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των αρχω
΄ ν πιστοποιητικω
΄ ν σε ο΄λη την Ευρω
΄ πη
δυνατη΄ η χρη΄ση ηλεκτρονικω

θ)

δηµο΄σιες βασικε΄ς υπηρεσι΄ες υποδοµη΄ς

ι)

΄ ν και γνω΄σεων µεταξυ΄ των ευρωπαϊκω΄ν
κοινο΄ πλαι΄σιο για την κοινη΄ χρη΄ση και την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ς επι΄σης µε τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες, περιλαµβανοµε΄νου του καθορισµου΄
δηµο΄σιων διοικη΄σεων, καθω
΄ ν αρχιτεκτονικη΄ς
κατευθυντη΄ριων γραµµω

΄ ν και σχηµα΄των XML και λοιπω΄ν παραδοτε΄ων XML, για την
ια) ανα΄πτυξη εφαρµογη΄ς βα΄σει προδιαγραφη΄ς λεξικω
υποστη΄ριξη της ανταλλαγη΄ς δεδοµε΄νων στα δι΄κτυα
΄ ν µητρω΄ων σε δηµο΄σιες
ιβ) λειτουργικε΄ς και µη λειτουργικε΄ς απαιτη΄σεις µοντε΄λων για τη διαχει΄ριση ηλεκτρονικω
διοικη΄σεις
ιγ) πλαι΄σιο µεταστοιχει΄ων για πληροφορι΄ες του δηµο΄σιου τοµε΄α στις πανευρωπαϊκε΄ς εφαρµογε΄ς
ιδ) συ΄γκριση ανοικτω΄ν προτυ΄πων ανταλλαγη΄ς µε σκοπο΄ τη χα΄ραξη πολιτικη΄ς για τους ανοικτου΄ς µορφο΄τυπους
B.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

΄ν
1.
Στρατηγικε΄ς δραστηριο΄τητες για την υποστη΄ριξη της αξιολο΄γησης και της προω΄θησης των πανευρωπαϊκω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, ο΄πως:
υπηρεσιω
α)

Ανα΄λυση των στρατηγικω΄ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης και ΤΠ σε ο΄λη την Ευρω΄πη

β)

΄ σεων ενηµε΄ρωσης και ευαισθητοποι΄ησης, µε τη συµµετοχη΄ των σχετικω
΄ ν ενδιαφερο΄µενων
Οργα΄νωση εκδηλω
φορε΄ων

γ)

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης, µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση στις
Προω΄θηση της θε΄σπισης πανευρωπαϊκω
υπηρεσι΄ες προς τις επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες.
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2.
Υποστηρικτικε΄ς δραστηριο΄τητες που αναλαµβα΄νονται για την υποστη΄ριξη της διαχει΄ρισης του προγρα΄µµατος, µε στο΄χο την παρακολου΄θηση και τη βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας και αποδοτικο΄τητα΄ς του, ο΄πως οι
εξη΄ς:
α)

διασφα΄λιση ποιο΄τητας και ΄ελεγχος για το σαφε΄στερο προσδιορισµο΄ των στο΄χων των σχεδι΄ων, καθω΄ς επι΄σης
για την εκτε΄λεση των σχεδι΄ων και τα αποτελε΄σµατα΄ τους

β)

αξιολο΄γηση του προγρα΄µµατος και ανα΄λυση κο΄στους-οφε΄λους για τα επιµε΄ρους σχε΄δια κοινου΄ ενδιαφε΄ροντος και οριζο΄ντια µε΄τρα.

΄ν
3.
Υποστηρικτικε΄ς δραστηριο΄τητες που αναλαµβα΄νονται για την υποστη΄ριξη της δια΄δοσης ορθω΄ν πρακτικω
ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ τεχνολογιω΄ν της πληροφορι΄ας σε δηµο΄σιες διοικη΄σεις, ο΄πως τα εξη΄ς:
α)

εκθε΄σεις, ιστοχω΄ροι, συνε΄δρια και, γενικα΄, πρωτοβουλι΄ες που απευθυ΄νονται στο κοινο΄

β)

΄ ν που αφορου΄ν τις
παρακολου΄θηση, ανα΄λυση και διαδικτυακη΄ δια΄δοση πρωτοβουλιω΄ν και βε΄λτιστων πρακτικω
΄ ς και σε διεθνε΄ς επι΄πεδο
δρα΄σεις ηλεκτρονικη΄ς διακυβε΄ρνησης σε επι΄πεδο κρατω΄ν µελω΄ν και Κοινο΄τητας, καθω

γ)

΄ ν στη χρη΄ση, π.χ., λογισµικου΄ ανοικτη΄ς πηγη΄ς απο΄ τις δηµο΄σιες
προω΄θηση της δια΄δοσης βε΄λτιστων πρακτικω
διοικη΄σεις.

P5_TA(2003)0495

΄ πη
Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: το προ΄γραµµα δρα΄σης για την Ευρω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβολι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Επενδυ΄οντας στην
΄ πη» (COM(2003)226  2003/2148(INI))
΄ερευνα: το προ΄γραµµα δρα΄σης για την Ευρω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
= ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Επενδυ΄οντας στην ΄ερευνα: το προ΄γραµµα δρα΄σης για την
Ευρω΄πη» (COM(2003)226),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που κατε΄θεσαν οι:
α)

Antonio Mussa σχετικα΄ µε την µη επιβολη΄ φο΄ρων στους πο΄ρους που προορι΄ζονται για την επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ ΄ερευνα (B5-0538/2002),

β)

Antonio Mussa σχετικα΄ µε την προοδευτικη΄ αυ΄ξηση των πο΄ρων που προορι΄ζονται για την επιστηµονικη΄
και τεχνολογικη΄ ΄ερευνα, ΄εως ο΄του ανε΄λθουν στο 3 % του ΑΕΠ (B5-0017/2003),

γ)

Salvador Garriga Polledo, σχετικα΄ µε την δηµιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου Έρευνας
(B5-0408/2003),

 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του ΄εκτακτου Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου που πραγµατοποιη΄θηκε στη Λισσα΄ να στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000 και του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της 15ης και 16ης Μαρτι΄ου 2002
βω
΄ νη,
στη Βαρκελω
= ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 15ης Μαρτι΄ου 2000 σχετικα΄ µε το ΄εκτακτο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο που
΄ να στις 23 και 24 Μαρτι΄ου 2000 (1) και το ψη΄φισµα΄ του της 20η΄ς Μαρτι΄ου
πραγµατοποιη΄θηκε στη Λισσαβω
2002 σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της 15ης και 16ης Μαρτι΄ου 2002 στη
΄ νη (2),
Βαρκελω
= ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την Πρα΄σινη Βι΄βλο για την επιχειρηµατικο΄τητα στην Ευρω΄πη (3), που κα΄λυπτε επι΄σης την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του
Ευρωπαϊκου΄ Χα΄ρτη για τις Μικρε΄ς Επιχειρη΄σεις, την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Προτεραιο΄τητα στις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις σε µια Ευρω΄πη που διευρυ΄νεται» και την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «πολιτικη΄ για την καινοτο΄ νας»,
µι΄α: επικαιροποι΄ηση της προσε΄γγισης της Ένωσης µε βα΄ση τη στρατηγικη΄ της Λισσαβω
= ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Η
βιοµηχανικη΄ πολιτικη΄ σε µια διευρυµε΄νη Ευρω΄πη» (4),
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 164.
ΕΕ C 47 E της 27.2.2003, σ. 629.
P5_TA(2003)0463.
P5_TA(2003)0464.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Περισσο΄τερη ΄ερευνα για την Ευρω΄πη  Στο΄χος: 3 % του
΄ ρο ΄ερευνας 
ΑΕγχΠ» (COM(2002)499), την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Νε΄α ω΄θηση στον ευρωπαϊκο΄ χω
΄ ν» (COM(2002)565) καθω
΄ ς και την ανακοι΄νωση της
Ενι΄σχυση, αναπροσανατολισµο΄ς, α΄νοιγµα νε΄ων προοπτικω
Επιτροπη΄ς «Ο ρο΄λος των πανεπιστηµι΄ων στην Ευρω΄πη της γνω΄σης» (COM(2003)58),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της ανεξα΄ρτητης οµα΄δας εµπειρογνωµο΄νων προς την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ µε
τι΄τλο «Η εντατικοποι΄ηση της ΄ερευνας και ανα΄πτυξης της ΕΕ: βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας του µει΄γµατος δηµο΄σιας υποστη΄ριξης  µηχανισµοι΄ για ΄ερευνα του ιδιωτικου΄ τοµε΄α» (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
27ης Ιουνι΄ου 2002, για το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και
΄ ρου ΄ερευνας
επι΄δειξης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, µε σκοπο΄ τη συµβολη΄ στη δηµιουργι΄α του ευρωπαϊκου΄ χω
και στην καινοτοµι΄α (2002-2006) (2)
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τη
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0389/2003),
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ πη να διατηρη΄σει ισχυρη΄ ανταγωνιστικη΄ θε΄ση, ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α να
A. πεπεισµε΄νο ο΄τι για να µπορε΄σει η Ευρω
αυξη΄σει αισθητα΄ τις δαπα΄νες για την ΄ερευνα και ανα΄πτυξη·
B.

πεπεισµε΄νο ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ ΄ερευνας πρε΄πει να ενισχυ΄σει περαιτε΄ρω την βασικη΄ ΄ερευνα,

Γ.

΄ νης το 2002 για αυ΄ξηση των
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Βαρκελω
΄ ν για ΄ερευνα και ανα΄πτυξη στο 3 % του ΑΕγχΠ ΄εως το 2010,
δαπανω

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ αυτο΄ς ο στο΄χος, οι δαπα΄νες ΄ερευνας και ανα΄πτυξης της
ΕΕ θα πρε΄πει να αυξα΄νονται 8 % ετησι΄ως ενω΄ ταυτο΄χρονα οι διαθε΄σιµες πιστω΄σεις θα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται αποτελεσµατικο΄τερα,

Ε.

΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση Sapir: «Προ΄γραµµα δρα΄σης για την αναπτυσσο΄µενη Ευρω
΄ πη» (3),

΄ ντας ο΄τι πα΄νω απ’ ο΄λα πρε΄πει να υπα΄ρξει αυ΄ξηση των ιδιωτικω
΄ ν επενδυ΄σεων στην ΄ερευνα και ανα΄πτυξη
ΣΤ. εκτιµω
΄ πη η πιο ανταγωνιστικη΄ και δυναµικη΄ βασιζο΄µενη στη γνω΄ση οικονοµι΄α του
εα΄ν προ΄κειται να γι΄νει η Ευρω
΄ να,
κο΄σµου, συ΄µφωνα µε την απο΄φαση που ΄ελαβε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο στη Λισσαβω
Ζ.

1.

΄ ν στην επιστηµονικη΄ ΄ερευνα, το΄σο σε πανεπιστη΄µια ο΄σο και σε
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄ενταξη των γυναικω
επιχειρη΄σεις, δεν ΄εχει προχωρη΄σει ακο΄µη αρκετα΄,
΄ νει η Επιτροπη΄ στην ανακοι΄νωση΄ της·
υποστηρι΄ζει τις συστα΄σεις που διατυπω

΄ δες τµη΄µα της ευρωπαϊκη΄ς ταυτο΄τητας, τουλα΄χι2.
φρονει΄ ο΄τι η επιστη΄µη και η τεχνολογι΄α αποτελου΄ν θεµελιω
στον απο΄ την Αναγε΄ννηση ΄εως ση΄µερα·
3.

καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να αυξη΄σουν τις δαπα΄νες για ΄ερευνα στο 3 % του ΑΕγχΠ ΄εως το 2010·

4.
επικρι΄νει το Συµβου΄λιο διο΄τι τα λο΄για δεν ακολουθη΄θηκαν απο΄ πρα΄ξεις· επεκρι΄νει επι΄σης τα κρα΄τη µε΄λη
΄ ν τους
διο΄τι καταβα΄λλουν ελα΄χιστη η΄ και ανυ΄παρκτη προσπα΄θεια προς την κατευ΄θυνση της αυ΄ξησης των δαπανω
΄ σεις τις µειω΄νουν·
για την ΄ερευνα, σε ορισµε΄νες δε περιπτω
΄ πη να
5.
καλει΄ το Συµβου΄λιο να λα΄βει σοβαρα΄ υπο΄ψη του τις προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς, ου΄τως ω΄στε η Ευρω
επανακτη΄σει την ηγετικη΄ της θε΄ση στον κο΄σµο στους σηµαντικου΄ς τοµει΄ς της επιστη΄µης και τεχνολογι΄ας, ζητει΄, ως
εκ του΄του, την περαιτε΄ρω ενσωµα΄τωση στο ευρωπαϊκο΄ ερευνητικο΄ πλαι΄σιο της ΄εννοιας της προσανατολισµε΄νης
στον ανταγωνισµο΄ ΄ερευνας·
(1) Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄  Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση Έρευνας, 2003.
(2) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
(3) Έκθεση της Οµα΄δας εργασι΄ας υψηλου΄ επιπε΄δου, Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, Ιου΄λιος 2003.
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6.
εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι η ΄εννοια της βασισµε΄νης στην γνω΄ση κοινωνι΄ας δεν αποτιµα΄ται µε αποκλειστικο΄
κριτη΄ριο τις δαπα΄νες για την ΄ερευνα αλλα΄ επι΄σης και µε τη γενικη΄ επιστηµονικη΄ εκπαι΄δευση·
΄ τες επενδυτε΄ς να αυξη΄σουν τις δαπα΄νες τους για ΄ερευνα
7.
καλει΄ κατα΄ συνε΄πεια τα κρα΄τη µε΄λη και τους ιδιω
και ανα΄πτυξη, δεδοµε΄νου ο΄τι η απαιτου΄µενη αυ΄ξηση ει΄ναι της τα΄ξης του 6 % για τις δηµο΄σιες επενδυ΄σεις και 9 %
΄ στε να επιτευχθει΄ ο µε΄σος ο΄ρος αυ΄ξησης 8 % που θα καταστη΄σει δυνατη΄ την
για τις ιδιωτικε΄ς επενδυ΄σεις, ου΄τως ω
επι΄τευξη του στο΄χου για ποσοστο΄ 3 % του ΑΕγχΠ ΄εως το 2010·
8.
ζητει΄, ως εκ του΄του, να επεκταθει΄ το ευρωπαϊκο΄ προ΄γραµµα-πλαι΄σιο ΄ερευνας και, κατα΄ συνε΄πεια, να αυξηθει΄
ο προϋπολογισµο΄ς του 7ου προγρα΄µµατος-πλαισι΄ου σε 30 δισ. ευρω΄ για ολο΄κληρη τη δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος προκειµε΄νου να καλυφθει΄ η διευ΄ρυνση σε 25 και περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη·
΄ ν προγραµµα΄των ΄ερευνας και ανα΄πτυξης και δηµιουργι΄α
9.
ζητει΄ επι΄σης µεγαλυ΄τερο συντονισµο΄ µεταξυ΄ εθνικω
΄ ν κοινοτη΄των» (π.χ. ITER), σε συνεργασι΄α µε τα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα, ου΄τως ω
΄ στε
πρωτοποριακω΄ν «τεχνολογικω
΄ ν και φιλο΄δοξων θεµα΄των να τυ΄χουν κοινη΄ς αντιµετω΄πισης σε ο΄λη την Ευρω
΄ πη·
΄ενας ορισµε΄νος αριθµο΄ς σηµαντικω
πιστευ΄ει ο΄τι αυτε΄ς οι τεχνολογικε΄ς κοινο΄τητες θα πρε΄πει, πε΄ραν της δραστηριοποι΄ηση΄ς τους συ΄µφωνα µε τα ο΄σα
ορι΄ζει το α΄ρθρο 169 της Συνθη΄κης ΕΚ, να λειτουργου΄ν κατα΄ τρο΄πο τε΄τοιο ω΄στε να επιτρε΄πουν σε ο΄σο το
δυνατο΄ν περισσο΄τερες οµα΄δες ενδιαφεροµε΄νων, ανεξαρτη΄τως µορφη΄ς οργα΄νωσης, να συνεργα΄ζονται µε αυτε΄ς·
10. ζητει΄, στο πλαι΄σιο του ΄εκτου προγρα΄µµατος πλαισι΄ου για την ΄ερευνα, µεγαλυ΄τερη εστι΄αση των προσεγγι΄΄ ρου ΄ερευνας
σεων «Networks of Excellence» και «Integrated Projects» στην κεντρικη΄ ιδε΄α του ευρωπαϊκου΄ χω
΄ ς και διορθω΄σεις του µεγε΄θους κυρι΄ως των σχεδι΄ων το΄σο ο΄σον αφορα΄ τον αριθµο΄ των συµµετεχο΄ντων στα
καθω
΄ ν κεφαλαι΄ων·
σχε΄δια ο΄σο και τον ο΄γκο των χρηµατοδοτικω
΄ ν και υποψη΄φιων για
11. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει η ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
΄ενταξη χωρω
΄ ν στους τοµει΄ς της πολιτικη΄ς ΄ερευνας και των επενδυ΄σεων ΄ερευνας· επισηµαι΄νει ο΄τι µεµονωµε΄να
΄ ν και της αεροδιακρα΄τη µε΄λη συνεργα΄ζονται η΄δη ση΄µερα στενα΄ και µε επιτυχι΄α στους τοµει΄ς των αεροµεταφορω
στηµικη΄ς τεχνολογι΄ας·
12. εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι εξακολουθου΄ν να χρεια΄ζονται σηµαντικε΄ς προσπα΄θειες για να εξασφαλισθει΄ επαρ΄ ν και εµπειρογνωµο΄νων στο µε΄λλον και κατα΄ συνε΄πεια καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη
κη΄ς προσφορα΄ επιστηµο΄νων, µηχανικω
να δω΄σουν µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ στην επιστηµονικη΄ και τεχνικη΄ εκπαι΄δευση και να συνεισφε΄ρουν περισσο΄τερα
΄ ν και εµπειρογνωµο΄νων, ΄ετσι ω΄στε τελικο΄ αποτε΄λεσµα να ει΄ναι πρα΄γµατι
στην κινητικο΄τητα επιστηµο΄νων, µηχανικω
΄ενας ευρωπαϊκο΄ς χω
΄ ρος ΄ερευνας·
13. επισηµαι΄νει επι΄σης ο΄τι η ανταγωνιστικη΄ και ανα΄λογη µε τα προσο΄ντα αµοιβη΄, η κοινωνικη΄ ασφα΄λιση, ο
προγραµµατισµο΄ς σταδιοδροµι΄ας και τα οικογενειακα΄ συµφε΄ροντα παι΄ζουν σηµαντικο΄ ρο΄λο, ο΄πως εξα΄λλου η
οικονοµικη΄ διευκο΄λυνση του ερευνητη΄ για να ει΄ναι µαζι΄ µε την οικογε΄νεια΄ του, η ελα΄φρυνση του γραφειοκρατικου΄ φο΄ρτου (βι΄ζα, α΄δεια παραµονη΄ς), οι δυνατο΄τητες εργασι΄ας για τον/τη συ΄ζυγο και βρεφονηπιακη΄ς µε΄ριµνας
και σχολικη΄ς εκπαι΄δευσης για τα παιδια΄·
14. τονι΄ζει την ανα΄γκη διαρκου΄ς στη΄ριξης του ανθρω΄πινου δυναµικου΄· συνιστα΄ τη δηµιουργι΄α ενο΄ς νοµικου΄
πλαισι΄ου που να διασφαλι΄ζει την ευε΄λικτη και ρεαλιστικη΄ αξιοποι΄ηση ερευνητω΄ν και την κινητικο΄τητα΄ τους εντο΄ς
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
15. υπενθυµι΄ζει ο΄τι, πε΄ραν της συνεχιζο΄µενης εξο΄δου ερευνητω΄ν που ΄εχουν ολοκληρω΄σει την κατα΄ρτιση τους,
οι δηµογραφικε΄ς εξελι΄ξεις και η µει΄ωση του αριθµου΄ των πρωτοετω΄ν φοιτητω΄ν στις θετικε΄ς επιστη΄µες παραπε΄µπουν σε µια επιδει΄νωση της κατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ την ανανε΄ωση του ερευνητικου΄ δυναµικου΄· εκτιµα΄ ο΄τι
απαιτει΄ται η παροχη΄ διευκολυ΄νσεων προς τους ερευνητε΄ς ο΄σον αφορα΄ την εγκατα΄σταση και την α΄σκηση του
επαγγε΄λµατος τους στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση·
΄ν
16. φρονει΄ ο΄τι στο µε΄λλον θα πρε΄πει να ενθαρρυνθει΄ η συµµετοχη΄ στην ΄ερευνα συγκεκριµε΄νων πληθυσµιακω
οµα΄δων· αυτο΄ αφορα΄ ιδι΄ως τις γυναι΄κες, των οποι΄ων το ποσοστο΄ συµµετοχη΄ς στην ΄ερευνα, παρα΄ τις προσπα΄θειες
που καταβα΄λλονται, δεν ΄εχει παρουσια΄σει αξιο΄λογη αυ΄ξηση τα τελευται΄α χρο΄νια·
17. καλει΄ την ΕΕ να αντιµετωπι΄σει τον παγκο΄σµιο ανταγωνισµο΄ µε το να ει΄ναι επι΄σης ανοικτη΄ σε επιστη΄µονες,
΄ ν της πολιτω΄ν
µηχανικου΄ς και πεπειραµε΄νους τεχνικου΄ς απο΄ ολο΄κληρο τον κο΄σµο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των δικω
΄ ρα·
που ει΄χαν µεταναστευ΄σει για ορισµε΄να χρο΄νια σε α΄λλη χω
΄ ν δικτυ΄ων µικρω
΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων και καλει΄ τα κρα΄τη
18. υποστηρι΄ζει τη δηµιουργι΄α περιφερειακω
µε΄λη και την Επιτροπη΄ να υποστηρι΄ξουν κατα΄ προτεραιο΄τητα τε΄τοιες πρωτοβουλι΄ες·

7.4.2004

7.4.2004
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΄ πης ΄εχουν αναγνωρι΄σει πλε΄ον τη σηµασι΄α της επι19. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι πολλε΄ς περιφε΄ρειες της Ευρω
΄ ν στον
στη΄µης και της τεχνολογι΄ας και ζητει΄ απο΄ την ΕΕ να υποστηρι΄ξει τον ανταγωνισµο΄ µεταξυ΄ των περιφερειω
τοµε΄α της επιστη΄µης·
20. αναγνωρι΄ζει ο΄τι πολλε΄ς σηµαντικε΄ς επιχειρη΄σεις καταβα΄λλουν σοβαρε΄ς προσπα΄θειες για να εκτελε΄σουν
αυτοχρηµατοδοτου΄µενη ΄ερευνα και ανα΄πτυξη, εκφρα΄ζει ο΄µως τη λυ΄πη του διο΄τι κα΄τι τε΄τοιο δεν συµβαι΄νει σε
ο΄λες τις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις·
21. καλει΄ τις τελευται΄ες αυτε΄ς επιχειρη΄σεις να επενδυ΄σουν στο µε΄λλον περισσο΄τερα και να το αποδει΄ξουν
δηµιουργω΄ντας, ο΄λο και περισσο΄τερο, δικα΄ τους τµη΄µατα ΄ερευνας και ανα΄πτυξης·
΄ πης, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, ει΄ναι η
22. θεωρει΄ ο΄τι ΄ενα ιδιαι΄τερο πλεονε΄κτηµα της Ευρω
΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων στην οικονοµικη΄ απο΄δοση και στην απασχο΄ληση·
πολυ΄ µεγα΄λη συνεισφορα΄ των µικρω
΄ ν και
23. θεωρει΄ απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ ο΄τι αποτελει΄ αδυναµι΄α της Ευρω΄πης η χαµηλη΄ συµµετοχη΄ των µικρω
΄ ρια
µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων στην ΄ερευνα και εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι στο θε΄µα αυτο΄ υπα΄ρχουν αξιο΄λογα περιθω
βελτι΄ωσης διο΄τι οι µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις ει΄ναι πολυ΄ συχνα΄ καινοτο΄µες·
΄ ν επιχειρη΄σεων στην ΄ερευνα και
24. πιστευ΄ει κατηγορηµατικα΄ ο΄τι η αυ΄ξηση της συνεισφορα΄ς των ιδιωτικω
΄ νται ο΄χι µο΄νο απο΄ τη διαθε΄σιµη χρηµατοδο΄τηση αλλα΄ επι΄σης, και κυρι΄ως, απο΄ την στενο΄τερη
ανα΄πτυξη εξαρτω
΄ ν και µεσαι΄ων, καθω
΄ ς και κρατικω
΄ ν και ιδιωτικω
΄ ν ερευνητικω
΄ ν ιδρυσυνεργασι΄α µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων, ιδι΄ως µικρω
µα΄των·
΄ ν εναυσµα΄των
25. υπενθυµι΄ζει ο΄τι µι΄α επικεντρωµε΄νη στην πρα΄ξη ΄ερευνα συµβα΄λλει στη δηµιουργι΄α σηµαντικω
΄ ν και επιχειρη΄σεων
για τις ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες και ο΄τι θα πρε΄πει να υποστηριχθει΄ η συνεργασι΄α µεταξυ΄ ερευνητω
για την επι΄τευξη αυτου΄ του στο΄χου· τονι΄ζει ο΄τι, στο πλαι΄σιο αυτο΄, κεντρικο΄ ρο΄λο θα πρε΄πει να ΄εχει κυρι΄ως η
συνεργασι΄α µε µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις·
΄ ν ιδρυ26. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να αναπτυ΄ξουν λειτουργικα΄ προ΄τυπα νοµικη΄ς συνεργασι΄ας µεταξυ΄ ερευνητικω
µα΄των και επιχειρη΄σεων·
΄ ν επιχειρη΄σεων
27. επιµε΄νει ο΄τι πρε΄πει να δοθει΄ περισσο΄τερη προσοχη΄ στα εµπορικα΄ συµφε΄ροντα των ιδιωτικω
κατα΄ τρο΄πον ω΄στε η διαχει΄ριση των διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας να γι΄νεται σε δηµο΄σια ο΄ργανα και εταιρικε΄ς σχε΄σεις
δηµο΄σιου και ιδιωτικου΄ τοµε΄α·
28. υπογραµµι΄ζει ο΄τι η προστασι΄α της πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας διαδραµατι΄ζει απο΄ αυτη΄ν την α΄ποψη σηµαντικο΄ ρο΄λο, δεδοµε΄νου ο΄τι η επιτυχη΄ς οικονοµικη΄ αξιοποι΄ηση των δικαιωµα΄των του δηµιουργου΄ διασφαλι΄ζει την
επανεισροη΄ κεφαλαι΄ων και συµβα΄λλει στην ανα΄πτυξη συνεχου΄ς ερευνητικη΄ς δραστηριο΄τητας·
29. τονι΄ζει µε ιδιαι΄τερη ΄εµφαση ο΄τι θα πρε΄πει η προστασι΄α των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας να
διασφαλι΄ζεται γρη΄γορα και µε ευ΄λογο κο΄στος και ο΄τι, στο πλαι΄σιο αυτο΄, σηµαντικα΄ βη΄µατα προο΄δου αποτελου΄ν
το΄σο η δηµιουργι΄α ενο΄ς κοινοτικου΄ συστη΄µατος διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας ο΄σο και η προγραµµατισµε΄νη θε΄σπιση
΄ ν µε τους Η/Υ
νε΄ων ρυθµι΄σεων σχετικα΄ µε την δυνατο΄τητα κατοχυ΄ρωσης µε δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας των συναφω
εφευρε΄σεων·
30. πιστευ΄ει ο΄τι η κρατικη΄ χρηµατοδο΄τηση πρε΄πει ο΄λο και περισσο΄τερο να ΄εχει στο΄χο τις µικρε΄ς και µεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις και ζητει΄ να δηµιουργηθου΄ν νε΄οι µηχανισµοι΄ στη΄ριξης χωρι΄ς περιττη΄ γραφειοκρατικη΄ επιβα΄ρυνση·
31. επισηµαι΄νει ο΄τι οι µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις σε γενικε΄ς γραµµε΄ς δεν διαθε΄τουν επιπλε΄ον προσωπικο΄
΄ ς αυξανο΄µενες δυσκολι΄ες µε την ιδιωτικη΄ χρηµατοδο΄τηση και χρεια΄ζοκαι επιπροσθε΄τως αντιµετωπι΄ζουν διαρκω
νται, ως εκ του΄του, ταχει΄α και χωρι΄ς περιττη΄ γραφειοκρατικη΄ επιβα΄ρυνση προ΄σβαση στην χρηµατοδο΄τηση της
΄ερευνας·
32. υπενθυµι΄ζει ο΄τι πολλε΄ς µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις που δραστηριοποιου΄νται σε τοµει΄ς που α΄πτονται
α΄µεσα της ΄ερευνας, αντιµετωπι΄ζουν µεγα΄λες δυσκολι΄ες κατα΄ την εξευ΄ρεση κεφαλαι΄ων και ο΄τι δεν αναµε΄νεται
σηµαντικη΄ βελτι΄ωση της κατα΄στασης ενο΄ψει της συµφωνι΄ας της Βασιλει΄ας ΙΙ·
΄ ν και µεσαι΄ων
33. τα΄σσεται υπε΄ρ της προσανατολισµε΄νης στην αγορα΄ στη΄ριξης της ΄ερευνας υπε΄ρ των µικρω
επιχειρη΄σεων σε συνεργασι΄α µε την ιδιωτικη΄ χρηµατοδο΄τηση, εκτιµα΄ ωστο΄σο ο΄τι οι δια΄φοροι τυ΄ποι κρατικη΄ς
΄ ν κινη΄τρων η΄ υψηλω΄ν ενισχυ΄σεων, δεν πρε΄πει να επηρεα΄σουν ως προς το ποιοι
στη΄ριξης, υπο΄ µορφη΄ φορολογικω
τυ΄ποι στη΄ριξης εγκρι΄νονται µε΄σω ενισχυ΄σεως η΄ το µε΄γεθος της εγκριθει΄σας στη΄ριξης· τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
΄εχουν την ελευθερι΄α να σκεφθου΄ν τη δικη΄ τους πολιτικη΄ ω΄στε οι περι΄ ανταγωνισµου΄ διατα΄ξεις που καθορι΄ζει η ΕΕ
να ει΄ναι ουδε΄τερες ο΄σον αφορα΄ τα χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα·
΄ ν κινη΄τρων για τις ιδιωτικε΄ς ερευνητι34. προτει΄νει να εξετα΄σουν τα κρα΄τη µε΄λη την δυνατο΄τητα φορολογικω
΄ ς και α΄µεση υποστη΄ριξη για την ΄ερευνα που να στοχευ΄ει κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο τις µικρε΄ς και
κε΄ς προσπα΄θειες καθω
µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις·
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35. υπογραµµι΄ζει ο΄τι, αν και τα κρατικα΄ χρηµατοδοτικα΄ µε΄σα συµβα΄λλουν σηµαντικα΄ στην οικονοµικη΄ υποστη΄ριξη της ΄ερευνας, θα πρε΄πει, ωστο΄σο, να δηµιουργηθου΄ν ουσιαστικα΄ κι΄νητρα ΄ερευνας, κυρι΄ως µε΄σω της θε΄σπι΄ ν φορολογικω΄ν ρυθµι΄σεων και της δηµιουργι΄ας ευνοϊκω
΄ ν για την ΄ερευνα προϋποθε΄σεων·
σης σχετικω
΄ ρας νοµικω
΄ ν ρυθµι΄σεων περισσο΄τερο δυσχεραι΄νει παρα΄ διευκολυ΄νει την ερευ36. φοβα΄ται ο΄τι η υ΄παρξη πληθω
νητικη΄ δραστηριο΄τητα εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· συνιστα΄ να εξεταστει΄ σε ποιους τοµει΄ς ει΄ναι δυνατο΄ να
εξαλειφθου΄ν η γραφειοκρατι΄α και τα εµπο΄δια γραφειοκρατικου΄ χαρακτη΄ρα που επιδρου΄ν ανασταλτικα΄ στην καινοτοµι΄α και την ΄ερευνα και ζητει΄ την εκπο΄νηση προτα΄σεων για την εξα΄λειψη αυτω΄ν των εµποδι΄ων·
37. πιστευ΄ει ο΄τι η επιτυχι΄α και η αξι΄α της ΄ερευνας πρε΄πει να υπο΄κειται σε αξιολο΄γηση· επισηµαι΄νει ο΄τι δεν
΄ µενο θετικο΄ αποτε΄λεσµα στις εθνικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς οικονοµι΄ες· συνιστα΄
επιφε΄ρει κα΄θε ερευνητικο΄ µε΄τρο το προσδοκω
εποµε΄νως την καθιε΄ρωση πανευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος, που θα καθορι΄σει προδιαγραφε΄ς αποτελεσµατικο΄τητας και
επιτυχι΄ας της ΄ερευνας και απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη·
΄ σει το Κοινοβου΄λιο
38. υπενθυµι΄ζει την προ΄ταση για Ευρωπαϊκο΄ Ερευνητικο΄ Ίδρυµα την οποι΄α ει΄χε διατυπω
΄ν
µετα΄ την εκπνοη΄ της Συνθη΄κης ΕΚΑΧ (1), το οποι΄ο θα ΄εχει ως αντικει΄µενο την προσπα΄θεια προσε΄λκυσης ιδιωτικω
κεφαλαι΄ων για την ΄ερευνα, ο΄πως γι΄νεται στις Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες, ο΄που η επιστηµονικη΄ χορηγι΄α διαδραµατι΄ζει
πολυ΄ σηµαντικο΄τερο ρο΄λο απ’ ο΄τι στην Ευρω΄πη·
39. ζητει΄ να συγκροτηθει΄ «Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο Έρευνας», σκοπο΄ς του οποι΄ου θα ει΄ναι η ενι΄σχυση της
υψηλου΄ επιστηµονικου΄ επιπε΄δου βασικη΄ς ΄ερευνας παγκοσµι΄ως και το οποι΄ο θα λειτουργει΄ στην Ευρω΄πη µε χρηµατοδο΄τηση µακρα΄ς πνοη΄ς· ει΄ναι αναγκαι΄ο να διασφαλιστει΄ ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο Έρευνας θα διαθε΄τει
επαρκει΄ς πο΄ρους πε΄ραν της η΄δη διατιθε΄µενης χρηµατοδο΄τησης· το συµβου΄λιο αυτο΄ θα πρε΄πει:
α)

να ει΄ναι, κυρι΄ως, χρηµατοδοτικο΄ και ο΄χι συµβουλευτικο΄,

β)

να ακολουθει΄ µια προσε΄γγιση µε κατευ΄θυνση απο΄ κα΄τω προς τα επα΄νω, ο΄σον αφορα΄ την παρω΄τρυνση της
υποβολη΄ς προτα΄σεων για χρηµατοδο΄τηση,

γ)

΄ ν επιστηµω
΄ ν και της µηχανικη΄ς, των
να καλυ΄πτει ο΄λα τα επιστηµονικα΄ πεδι΄α, περιλαµβανοµε΄νων των φυσικω
΄ ν και των κοινωνικω
΄ ν επιστηµω
΄ ν, µε΄σω µιας ευε΄λικτης προσε΄γγισης,
ανθρωπιστικω

δ)

να βασι΄ζει τις αποφα΄σεις του σε επιστηµονικα΄ κριτη΄ρια και να διαθε΄τει µια αυστηρη΄ και διαφανη΄ διαδικασι΄α
αξιολο΄γησης απο΄ οµο΄τιµους κριτε΄ς,

ε)

να λογοδοτει΄ στους χρηµατοδο΄τες του, αλλα΄ να ει΄ναι αυτο΄νοµο στη λειτουργι΄α του και να διοικει΄ται απο΄
επιστη΄µονες µεγα΄λου κυ΄ρους,

στ) να εστια΄ζεται στη χρηµατοδο΄τηση της ακαδηµαϊκη΄ς ΄ερευνας απο΄ κα΄τω προς τα πα΄νω·
40. τα΄σσεται υπε΄ρ της στενο΄τερης συνεργασι΄ας µε τις τρα΄πεζες, ιδι΄ως την Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα Επενδυ΄σεων
(ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκη΄ Τρα΄πεζα για την Ανασυγκρο΄τηση και την Ανα΄πτυξη (ΕΤΑΑ) για τη χρηµατοδο΄τηση
΄ ν που θα ει΄ναι προσανατολισµε΄νες στην αγορα΄·
προσπαθειω
41. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σουν περισσο΄τερο τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α για την
΄ερευνα και ανα΄πτυξη·
42. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την παγκοσµιοποι΄ηση της ΄ερευνας, θεωρει΄ απαραι΄τητο να ενισχυθει΄ η διεθνη΄ς επι΄ ν και µεσαι΄ων επιχειρη΄στηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α ιδι΄ως σε επι΄πεδο επιχειρη΄σεων, και κυρι΄ως µικρω
σεων·
43. εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι το ζητου΄µενο ση΄µερα δεν ει΄ναι µο΄νο η διατυ΄πωση νε΄ων προτα΄σεων αλλα΄ επι΄σης η
ταχει΄α υλοποι΄ηση των προτα΄σεων που η΄δη ΄εχουν διατυπωθει΄·
44. εµµε΄νει στη θε΄ση ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διασφαλι΄σουν επι΄σης ο΄τι οι ΜΜΕ και τα
πανεπιστη΄µια θα συµµετε΄χουν σε περιφερειακα΄ σχε΄δια, για να ενθαρρυ΄νουν την ΄ερευνα και την καινοτοµι΄α και να
παρε΄χουν προ΄σθετους πο΄ρους, εφο΄σον χρεια΄ζεται·
΄ στε να ευνοηθει΄ και
45. ζητει΄ να αυξηθου΄ν τα καινοτο΄µα στοιχει΄α των προγραµµα΄των ΄ερευνας και ανα΄πτυξης, ω
να ενισχυθει΄ η ΄ενταξη στα ερευνητικα΄ προγρα΄µµατα δραστηριοτη΄των που στοχευ΄ουν στην καινοτοµι΄α· επισηµαι΄νει
ωστο΄σο ο΄τι η κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση πλαι΄σιο σχετικα΄ µε την ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη πρε΄πει να καταστει΄ σαφε΄στερη·
46. θεωρει΄ σηµαντικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ αυξα΄νει και αποσαφηνι΄ζει την πληροφο΄ρηση για τις µορφε΄ς
δηµο΄σιας ενι΄σχυσης της ΄ερευνας οι οποι΄ες δεν επιφε΄ρουν στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄·
΄ ν κατευθυντη΄ριων γραµµω
΄ν
(1) Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 2ας Οκτωβρι΄ου 2001 για τον καθορισµο΄ τεχνικω
πολυετου΄ς δια΄ρκειας για το ερευνητικο΄ προ΄γραµµα του Ταµει΄ου ΄ερευνας για τον α΄νθρακα και το χα΄λυβα. (ΕΕ C 87 Ε της
11.4.2002, σ. 51).
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47. εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλει η Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να καταστη΄΄ ν ενισχυ΄σεων στην ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη καθω
΄ ς και
σει συγκεκριµε΄νο και σαφε΄ς το κοινοτικο΄ συ΄στηµα κρατικω
΄ ν ενισχυ΄σεων σε οριζο΄ντιους στο΄χους·
για τον προσανατολισµο΄ των κρατικω
48. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, καθω΄ς και
΄ ν και των υπο΄ ΄ενταξη χωρω
΄ ν.
στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω

P5_TA(2003)0496

Κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις για τις τηλεπικοινωνι΄ες
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για την ο΄γδοη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την υλοποι΄ηση
΄ ν ρυθµι΄σεων για τις τηλεπικοινωνι΄ες (COM(2002)695  2003/2090(INI))
της δε΄σµης κανονιστικω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς (COM(2002)695),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικο΄ ν «Ηλεκτρονικε΄ς επικοινωνι΄ες: προς µια
νοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
οικονοµι΄α της γνω΄σης» (COM(2003)65),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρ΄ ν επικοινωνιω
΄ ν και συναφει΄ς ευκολι΄ες καθω
΄ ς και
τι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την προ΄σβαση σε δι΄κτυα ηλεκτρονικω
µε τη διασυ΄νδεση΄ τους (οδηγι΄α για την προ΄σβαση) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρ΄ ν ηλεκτρονικω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν (οδηγι΄α για την αδειοτι΄ου 2002, για την αδειοδο΄τηση δικτυ΄ων και υπηρεσιω
δο΄τηση) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρ΄ ν επικοινωνιω
΄ ν (οδητι΄ου 2002, σχετικα΄ µε κοινο΄ κανονιστικο΄ πλαι΄σιο για δι΄κτυα και υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω
γι΄α πλαι΄σιο) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρ΄ µατα των χρηστω΄ν ο΄σον αφορα΄ δι΄κτυα και υπηρεσι΄ες
τι΄ου 2002, για την καθολικη΄ υπηρεσι΄α και τα δικαιω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν (οδηγι΄α καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας) (4),
ηλεκτρονικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβο΄νας, της 23ης και 24ης Μαρτι΄ου 2000 (SN 100/1/00),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 47, παρα΄γραφος 2, και 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τη
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0376/2003),
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ντας ο΄τι οι χω
΄ ρες που δεν θε΄τουν σε εφαρµογη΄ το νε΄ο ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο χα΄νουν τη µοναδικη΄ ευκαιΑ. εκτιµω
ρι΄α να καθορι΄σουν τα προ΄τυπα σε µια αναπτυσσο΄µενη αγορα΄,
Β.

΄ ντας ο΄τι η θε΄σπιση του ηλεκτρονικου΄ ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου παρε΄χει σηµαντικη΄ ω΄θηση στην ευρωπαϊκη΄
εκτιµω
ανταγωνιστικο΄τητα,

Γ.

΄ ντας ο΄τι η συνεχιζο΄µενη τα΄ση για δηµιουργι΄α πλη΄ρως ανταγωνιστικη΄ς και ανοικτη΄ς αγορα΄ς, υπο΄σχεται
εκτιµω
συνεχη΄ καταναλωτικα΄ και οικονοµικα΄ οφε΄λη µε΄σω της το΄νωσης της επενδυτικη΄ς δραστηριο΄τητας, της καινο΄ ν υψηλου΄ επιπε΄δου σε χαµηλο΄τερες τιµε΄ς,
τοµι΄ας και της παροχη΄ς υπηρεσιω

∆.

΄ ντας ο΄τι η µη ΄εγκαιρη µεταφορα΄ του νε΄ου ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου στο εθνικο΄ δι΄καιο υπονοµευ΄ει τους
εκτιµω
στο΄χους της ατζε΄ντας της Λισσαβο΄νας, την οποι΄α προσυπε΄γραψαν ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη το 2001,

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

108
108
108
108

της
της
της
της

24.4.2002,
24.4.2002,
24.4.2002,
24.4.2002,

σ.
σ.
σ.
σ.

7.
21.
33.
51.
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Ε.

εκτιµω΄ντας ο΄τι δεν ΄εχουν ακο΄µη επιλυθει΄ τα «παλαια΄» προβλη΄µατα του τοµε΄α, ο΄πως τα διεθνη΄ τιµολο΄για
περιαγωγη΄ς, τα τιµολο΄για τερµατισµου΄ κινητω΄ν κλη΄σεων και η δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς του αριθµου΄· ο΄τι,
επιπλε΄ον, ΄εχουν αρχι΄σει να εµφανι΄ζονται νε΄α προβλη΄µατα στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται η καθυστε΄ρηση στην
΄ ν και εφαρµογω
΄ν
εγκατα΄σταση και ανα΄πτυξη της τρι΄της γενεα΄ς, και ειδικο΄τερα στην ανα΄πτυξη νε΄ων υπηρεσιω
χρη΄σεως τρι΄της γενεα΄ς,

ΣΤ. εκτιµω΄ντας ο΄τι κα΄θε καθυστε΄ρηση στην εφαρµογη΄ του νε΄ου ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου θα καθυστερη΄σει την
ανα΄πτυξη του ανταγωνισµου΄ και τα συνακο΄λουθα οφε΄λη για τους καταναλωτε΄ς,
Ζ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι κα΄θε καθυστε΄ρηση στην εφαρµογη΄ του νε΄ου ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου θα στερη΄σει τις εθνικε΄ς
΄ νουν πληροφορυθµιστικε΄ς αρχε΄ς απο΄ τις νοµικε΄ς αρµοδιο΄τητες που απαιτου΄νται προκειµε΄νου να συγκεντρω
΄ ν προκειµε΄νου να διεξαχθου΄ν αναλυ΄σεις της αγορα΄ς,
ρι΄ες απο΄ φορει΄ς εκµετα΄λλευσης τηλεπικοινωνιω

Η.

΄ ν που
εκτιµω΄ντας ο΄τι κα΄θε καθυστε΄ρηση στην κι΄νηση διαδικασι΄ας επι΄ παραβα΄σει εναντι΄ον των κρατω΄ν µελω
δεν µεταφε΄ρουν στο εσωτερικο΄ τους δι΄καιο το νε΄ο ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο θα διαταρα΄ξει σοβαρα΄ την ανα΄πτυξη
της αγορα΄ς,

Θ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ πολυα΄ριθµες πηγε΄ς προκυ΄πτει ο΄τι οι κατεστηµε΄νοι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης εξα΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
κολουθου΄ν να κυριαρχου΄ν σε ορισµε΄να τµη΄µατα της αγορα΄ς τηλεπικοινωνιω

Ι.

΄ ν τηλεπικοινωνιω
΄ ν που προσφε΄ρονται στους καταναλωτε΄ς εξακοεκτιµω΄ντας ο΄τι η ποιο΄τητα των υπηρεσιω
΄ν
λουθει΄ να ΄εχει σηµαντικα΄ περιθω΄ρια βελτι΄ωσης, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς των αριθµω
΄ ν, την εξυπηρε΄τηση των πελατω
΄ ν και τον χρο΄νο
΄ ν τηλεφω΄νων, το ευ΄ρος των διαθε΄σιµων υπηρεσιω
των κινητω
αναµονη΄ς πριν επιτευχθει΄ συ΄νδεση,

ΙΑ.

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ει΄ναι υποχρεωµε΄νοι να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τους τα
εκτιµω΄ντας ο΄τι οι πα΄ροχοι τηλεπικοινωνιακω
συµφε΄ροντα των µειονεκτου΄ντων χρηστω΄ν ο΄σον αφορα΄ την επιλογη΄, τα πλεονεκτη΄µατα τιµω΄ν και ποιο΄τητας
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και την δυνατο΄τητα προ΄σβασης σε αυτε΄ς και ο΄τι οι κανονιστικοι΄ φορει΄ς
των τηλεπικοινωνιακω
΄ πων των µειονεκτου΄ντων προσω΄πων στο πλαι΄σιο των αξιολογη΄σεων
πρε΄πει να ζητου΄ν τη γνω΄µη των εκπροσω
΄ ν που πραγµατοποιου΄ν,
της παροχη΄ς υπηρεσιω

ΙΒ.

΄ σεις που επιβα΄λλονται στους φορει΄ς θα πρε΄πει να ει΄ναι δι΄καιες και
εκτιµω΄ντας ο΄τι οι ρυθµιστικε΄ς υποχρεω
αναλογικε΄ς, και να επιβα΄λλονται µο΄νο µετα΄ απο΄ διεξοδικη΄ ανα΄λυση της εκα΄στοτε αγορα΄ς και της σχε΄σης
΄ σιµου ανταγωκο΄στους-οφε΄λους του κανονιστικου΄ µε΄τρου, και ιδι΄ως λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της εξε΄λιξης βιω
΄ ν,
νισµου΄ στον τοµε΄α των υποδοµω

ΙΓ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Μα΄ιο του 2004 δε΄κα νε΄α κρα΄τη µε΄λη θα ενταχθου΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση,

Ι∆.

΄ σουν πλη΄ρως τις αγορε΄ς τους και
΄ ρες ΄εχουν δεσµευθει΄ να ελευθερω
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι υπο΄ ΄ενταξη χω
να εφαρµο΄σουν τη νε΄α δε΄σµη ρυθµι΄σεων µε την ΄ενταξη΄ τους,

ΙΕ.

΄ ρες υπα΄ρχει ΄ελλειψη αξιο΄πιστων και διαθε΄σιµων δεδοµε΄νων για
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις υπο΄ ΄ενταξη χω
τις αγορε΄ς,

΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω΄ν ει΄ναι θεµελιω
΄ δης στην εξασφα΄λιση
ΙΣΤ. εκτιµω΄ντας ο΄τι ο ρο΄λος της Οµα΄δας Ευρωπαϊκω
συνεπου΄ς ρυθµιστικου΄ περιβα΄λλοντος σε ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση,
ΙΖ.

΄ ν Ρυθµιστικω
΄ν
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ Επιτροπη΄ς και της Οµα΄δας Ευρωπαϊκω
΄ δης για την επιτυχη΄ εφαρµογη΄ της δε΄σµης ρυθµι΄σεων στον τοµε΄α των τηλεπικοινωΑρχω΄ν ει΄ναι κεφαλαιω
νιω΄ν,

ΙΗ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι, εν τε΄λει, αποτελει΄ ευθυ΄νη της Επιτροπη΄ς να εξασφαλι΄ζει ο΄τι η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α εφαρµο΄ζεται αποτελεσµατικα΄ και µε συνε΄πεια,

΄ σει προ΄οδο στη θε΄σπιση των αρχω
΄ ν που εκτι΄θενται στην οδηγι΄α
ΙΘ. εκτιµω΄ντας ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν σηµειω
καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας,
΄ ν που δεν ει΄χαν µεταφε΄ρει τη
1.
συγχαι΄ρει την Επιτροπη΄ για την κι΄νηση διαδικασι΄ας εναντι΄ον των κρατω΄ν µελω
νε΄α ρυθµιστικη΄ δε΄σµη µε΄τρων στο εθνικο΄ τους δι΄καιο αµε΄σως µο΄λις παρη΄λθε η προθεσµι΄α των δυ΄ο µηνω΄ν για την
ενηµε΄ρωση της Επιτροπη΄ς·
΄ ν να ολοκληρωθου΄ν το ταχυ΄τερο
2.
ζητει΄ οι διαδικασι΄ες επι΄ παραβα΄σει εναντι΄ον αυτω΄ν των κρατω΄ν µελω
δυνατο΄·
΄ ν που δεν ΄εθεσαν εγκαι΄ρως τη νε΄α
3.
καλει΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ τη λη΄ψη µε΄τρων εις βα΄ρος των κρατω΄ν µελω
΄ ς στις προσφυγε΄ς κατα΄ αυτω΄ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν, αλλα΄ να κα΄νει
οδηγι΄α σε εφαρµογη΄, να µην περιορισθει΄ απλω
χρη΄ση και ο΄λων των α΄λλων µε΄σων που ΄εχει στη δια΄θεση΄ της, ο΄πως π.χ. της δηµοσι΄ευσης των εγγρα΄φων και των
µελετω΄ν συ΄γκρισης επιδο΄σεων· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ανταλλα΄ξει επι΄ της ουσι΄ας απο΄ψεις µε το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο ο΄σον αφορα΄ τα µε΄σα που διαθε΄τει·
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΄ ν Ρυθµιστικω
΄ν
4.
προτρε΄πει την Επιτροπη΄ και τους εθνικου΄ς επο΄πτες που συµµετε΄χουν στην Οµα΄δα Ευρωπαϊκω
Αρχω΄ν να δεσµευθου΄ν ση΄µερα ο΄τι θα επιλυ΄σουν οριστικα΄ τα «παλαια΄» προβλη΄µατα του τοµε΄α, µεταξυ΄ των οποι΄ων
τα διεθνη΄ τιµολο΄για περιαγωγη΄ς, τα τιµολο΄για τερµατισµου΄ των κινητω΄ν κλη΄σεων και η δυνατο΄τητα µεταφορα΄ς
του αριθµου΄, και κατο΄πιν να στρε΄ψουν την προσοχη΄ τους σε νε΄α ζητη΄µατα, ιδι΄ως την κοινη΄ υπεροχη΄ και την
΄ ν και υπηρεσιω
΄ ν τρι΄της γενεα΄ς, ω
΄ στε να διατηρηθει΄ ο
ανα΄γκη συνεργασι΄ας µε σκοπο΄ την ανα΄πτυξη εφαρµογω
ανταγωνισµο΄ς στον τοµε΄α·
5.
υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει η υ΄παρξη οµοιογενου΄ς και ασφαλου΄ς νοµικου΄ πλαισι΄ου στο συ΄νολο της
΄ ν· καλει΄ τα
διευρυµε΄νης Ένωσης, για την ενθα΄ρρυνση της εισο΄δου και νε΄ων φορε΄ων στον τοµε΄α των επικοινωνιω
κρα΄τη µε΄λη και τις αντι΄στοιχες εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς να παραχωρη΄σουν προτεραιο΄τητα στην οµοιο΄µορφη
΄ ν αρχω
΄ ν του δικαι΄ου του ανταγωνισµου΄·
µεταχει΄ριση των διαφο΄ρων συµµετεχο΄ντων στην αγορα΄, βα΄σει σαφω
καλει΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς να διατηρη΄σουν αναλογικη΄ και δι΄καιη ανταγωνιστικη΄ ρυθµιστικη΄ πι΄εση στις
αγορε΄ς·
΄ ν διατα΄ξεων του
6.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να προσδιορι΄σει τις α΄µεσες επιπτω΄σεις, εφο΄σον υπα΄ρχουν, των βασικω
΄ ν και ουσιαστικω
΄ ν διατα΄ξεων, ω΄στε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη
νε΄ου πλαισι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των διαδικαστικω
΄ σουν σαφη΄ α΄ποψη σχετικα΄ µε το βαθµο΄ αξιοπιστι΄ας τους και τα δικαιω
΄ µατα που πρα΄γµατι διαθε΄τουν·
να διαµορφω
7.
καλει΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς να παρεµβαι΄νουν ο΄ταν βραχυπρο΄θεσµες µειω΄σεις τιµω΄ν εκ µε΄ρους των
΄ ν του τοµε΄α παρεµποδι΄ζουν την ανα΄πτυξη ανταγωνιστικω΄ν συνθηκω
΄ ν στην αγορα΄
κατεστηµε΄νων επιχειρηµατιω
µακροπρο΄θεσµα·
8.
καλει΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς να παραθε΄τουν ισχυρα΄ στοιχει΄α για την αιτιολο΄γηση των ρυθµιστικω΄ν
διατα΄ξεων που εκδι΄δουν, συµπεριλαµβα΄νοντας την ανα΄λυση των µακροπρο΄θεσµων και των βραχυπρο΄θεσµων επιπτω΄σεων των προτεινοµε΄νων ρυθµιστικω΄ν µε΄τρων·
9.
υπενθυµι΄ζει ο΄τι ο ανταγωνισµο΄ς που βασι΄ζεται στην υποδοµη΄, στο πλαι΄σιο του οποι΄ου οι παρε΄χοντες υπη΄ ς καλυ΄τερα αποτελε΄σµατα για τους καταναλωτε΄ς και θε΄τει τα
ρεσι΄ες επενδυ΄ουν στην υποδοµη΄ τους επιφε΄ρει γενικω
΄ σιµου ανταγωνισµου΄· τονι΄ζει, ως εκ του΄του, ο΄τι η ΄εµφαση στον ανταγωνισµο΄ που βασι΄ζεται στην
θεµε΄λια βιω
΄ ν ψηφι΄ων)
προ΄σβαση (π.χ. µεταπω΄ληση, χωριστη΄ χρε΄ωση της συνδροµητικη΄ς γραµµη΄ς, προ΄σβαση σε ρευ΄µα δυαδικω
΄ ν, ευρυ΄τερου ανταδεν θα πρε΄πει να θεωρει΄ται αυτοσκοπο΄ς, αλλα΄ µε΄σο επι΄τευξης, στον τοµε΄α των τηλεπικοινωνιω
γωνισµου΄ βασιζο΄µενου στην υποδοµη΄·
10. υπενθυµι΄ζει στις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς ο΄τι θα πρε΄πει να επιβα΄λλουν στο λιανικο΄ εµπο΄ριο κατα΄λληλες
΄ σεις, µο΄νον εφο΄σον οι υποχρεω
΄ σεις που επιβα΄λλονται στη χονδρικη΄ δεν αρκου΄ν για την το΄νωση του
υποχρεω
ανταγωνισµου΄ στη λιανικη΄ (α΄ρθρο 17 της οδηγι΄ας καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας) και φρονει΄ ο΄τι η τη΄ρηση αυτη΄ς της
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν και την
ρυθµιστικη΄ς αρχη΄ς πρε΄πει να παρακολουθει΄ται στενα΄ απο΄ την Οµα΄δα Ευρωπαϊκω
Επιτροπη΄·
11. ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει να διασφαλι΄ζει ο΄τι τα προ΄τυπα αποκλειστικη΄ς εκµετα΄λλευσης δεν θα
΄ ς την επε΄κταση των υπηρεσιω
΄ν
γι΄νονται µηχανισµοι΄ ελε΄γχου που παρεµποδι΄ζουν τη διαλειτουργικο΄τητα και συνεπω
στην εσωτερικη΄ αγορα΄·
΄ νει ο΄τι το νε΄ο πλαι΄σιο αποσκοπει΄ στη διατη΄ρηση του παλαιου΄ ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου για ο΄σο
12. διαπιστω
δια΄στηµα θα επικρατου΄ν µη ανταγωνιστικε΄ς συνθη΄κες αγορα΄ς, γεγονο΄ς ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ για τις υποψη΄φιες
΄ ρες· τονι΄ζει, ωστο΄σο, ο΄τι οι εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω
΄ ρες χρεια΄ζονται
για ΄ενταξη χω
εκτεταµε΄νη υποστη΄ριξη ω΄στε να επιτευχθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ η µετα΄βαση απο΄ το ΄ενα ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο
στο α΄λλο·
΄ ρες και την
13. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συλλε΄ξει πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στις υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ σει σχετικω
΄ ς αναλυτικα΄ το Κοινοβου΄λιο.
ετοιµο΄τητα΄ τους να εφαρµο΄σουν το νε΄ο ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο και ενηµερω
Η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει επι΄σης να εκθε΄σει την τεχνικη΄ βοη΄θεια που θα διατεθει΄ για την διευκο΄λυνση της εφαρµογη΄ς
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες ορισµε΄νες χω
΄ ρες δεν αναµε΄νεται να ανταποκριθου΄ν στις απαιτη΄σεις·
σε περιπτω
΄ νεται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 15 της συ΄στασης 2003/311/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, της
14. τονι΄ζει ο΄τι, ο΄πως σηµειω
΄ ν (1), οι νε΄ες και οι αναδυο΄µενες αγορε΄ς, στις
11ης Φεβρουαρι΄ου 2003, για τις αγορε΄ς προϊο΄ντων και υπηρεσιω
οποι΄ες η ισχυρη΄ θε΄ση µπορει΄ να οφει΄λεται στα πλεονεκτη΄µατα που επιφυλα΄σσονται σε πρωτοεισερχο΄µενους, δεν
θα πρε΄πει στην ουσι΄α να υπο΄κεινται σε εκ των προτε΄ρων ρυ΄θµιση, µολονο΄τι δεν ει΄ναι πα΄ντα ευ΄κολο να συµφωνηθει΄ σαφη΄ς ορισµο΄ς των αναδυο΄µενων αγορω΄ν·
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν πρε΄πει να παραµει΄νει απολυ΄τως ανεξα΄ρτητη
15. υπογραµµι΄ζει ο΄τι η Οµα΄δα Ευρωπαϊκω
και ο΄τι κανε΄να υπουργει΄ο δεν πρε΄πει να αποτελε΄σει µε΄λος της Οµα΄δας·
16. επιµε΄νει ο΄τι οι εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι πλη΄ρως ανεξα΄ρτητες και να διαθε΄τουν τους
αναγκαι΄ους πο΄ρους και αρµοδιο΄τητες, προκειµε΄νου να µπορου΄ν να φε΄ρουν εις πε΄ρας τα καθη΄κοντα΄ τους και να
αναλαµβα΄νουν πρωτοβουλι΄ες µε στο΄χο την το΄νωση του ανταγωνισµου΄·
(1) ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.
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17. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει προοδευτικο΄ και εξαιρετικα΄ ενεργητικο΄ ρο΄λο στον τρο΄πο µε τον οποι΄ο η
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν ερµηνευ΄ει τα ρυθµιστικα΄ της καθη΄κοντα·
Οµα΄δα Ευρωπαϊκω
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν να διαβουλευθει΄ µε τους ενδιαφε18. χαιρετι΄ζει τις προσπα΄θειες της Οµα΄δας Ευρωπαϊκω
ροµε΄νους·
΄ ν (INCOM)
19. εκφρα΄ζει την επιδοκιµασι΄α του για το ΄εργο που ΄εχει επιτελε΄σει η κοινοτικη΄ Οµα΄δα Επικοινωνιω
΄ν
µε στο΄χο την υποβολη΄ συστα΄σεων για τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι διατα΄ξεις της νοµοθεσι΄ας περι΄ τηλεπικοινωνιω
πρε΄πει να πληρου΄ν τις προδιαγραφε΄ς προ΄σβασης για τους µειονεκτου΄ντες καταναλωτε΄ς και ζητει΄ να συµπεριληφθου΄ν σε αυτε΄ς τις συστα΄σεις σαφει΄ς και µεγαλο΄πνοοι στο΄χοι και χρονοδιαγρα΄µµατα εφαρµογη΄ς µαζι΄ µε αποτελεσµατικα΄ µε΄σα παρακολου΄θησης·
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν να λα΄βει περαιτε΄ρω µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει
20. παροτρυ΄νει την της Οµα΄δα Ευρωπαϊκω
την συµµετοχη΄ ο΄λων των συµµε΄τοχων ο΄σο το δυνατο΄ πληρε΄στερα και διαφανε΄στερα γι΄νεται·
21. επιµε΄νει ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να επανεξετα΄σουν τις δικαστικε΄ς τους διαδικασι΄ες ΄ετσι ω΄στε να
µπορου΄ν να χειρι΄ζονται µε ταχυ΄τητα, αποτελεσµατικο΄τητα και εµπειρογνωµοσυ΄νη υποθε΄σεις που τους παραπε΄µπονται απο΄ ενα΄γοντες η΄ απο΄ εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς βα΄σει της εντολη΄ς του νε΄ου νοµοθετικου΄ πλαισι΄ου·
΄ νει ο΄τι η συµµετοχη΄ και οι εντολε΄ς της Οµα΄δας Ευρωπαϊκω
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω΄ν και της Οµα΄δας
22. διαπιστω
΄ ν Αρχω΄ν (Independent Regulators Group) αλληλεπικαλυ΄πτονται σε µεγα΄λο βαθµο΄· φροΑνεξα΄ρτητων Ρυθµιστικω
΄ ν πο΄ρων και
νει΄ ο΄τι ΄εχει ουσιαστικη΄ σηµασι΄α να αποφευχθει΄ οιαδη΄ποτε σπατα΄λη των η΄δη λιγοστω΄ν διοικητικω
΄ νευση της Οµα΄δας Ευρωπροσπα΄θειας· για τον σκοπο΄ αυτο΄ συνιστα΄ την επι΄τευξη συµφωνι΄ας για βαθµιαι΄α συγχω
΄ ν Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν και της Οµα΄δας Ανεξα΄ρτητων Ρυθµιστικω
΄ ν Αρχω
΄ ν·
παϊκω
΄ ν ρυθµι23. επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α που ΄εχει η ταχει΄α εκδι΄καση των εφε΄σεων εναντι΄ον αποφα΄σεων των εθνικω
΄ ν αρχω
΄ ν· ζητει΄ απο΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη να εξασφαλι΄σουν ο΄τι ΄εχουν δηµιουργη΄σει αποτελεσµατικου΄ς µηχανιστικω
΄ ν· επισηµαι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ πρε΄πει να παρακολουθει΄ τα χρονοδιαγρα΄µµατα επι΄λυσης
σµου΄ς επι΄λυσης διαφορω
΄ ν και να περιλαµβα΄νει στις µελλοντικε΄ς της εκθε΄σεις εφαρµογη΄ς στοιχει΄α για την επι΄τευξη των στο΄των διαφορω
χων·
24. θεωρει΄ ο΄τι, προκειµε΄νου να ενισχυθει΄ η συνε΄πεια της νοµολογι΄ας σε ΄εναν περι΄πλοκο τοµε΄α που καθορι΄ζεται
΄ ν πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν να συνεργα΄ζονται ανταλλα΄σσοντας
απο΄ την τεχνολογι΄α, τα δικαστη΄ρια των κρατω΄ν µελω
εµπειρι΄ες απο΄ υποθε΄σεις και πληροφορι΄ες· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει τη λη΄ψη µε΄τρων σε αυτο΄ν τον
΄ ν αφιερωµε΄νου σε υποθε΄σεις
τοµε΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δυνατο΄τητας δηµιουργι΄ας δικτυ΄ου πληροφοριω
΄ ν·
στον τοµε΄α των τηλεπικοινωνιω
΄ ν, η καθυστερηµε΄νη
25. υπενθυµι΄ζει κατηγορηµατικα΄ σε ο΄λα τα µε΄ρη ο΄τι, στον τοµε΄α των τηλεπικοινωνιω
απονοµη΄ δικαιοσυ΄νης ισοδυναµει΄ µε µη απονοµη΄ δικαιοσυ΄νης και υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της ταχει΄ας προ΄σβασης στη δικαιοσυ΄νη και της ταχει΄ας διεκπεραι΄ωσης των υποθε΄σεων·
΄ νει ο΄τι ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ αρκετη΄ προ΄οδος στα κρα΄τη µε΄λη, µε την ΄εγκριση των βασικω
΄ ν αρχω
΄ν
26. σηµειω
που προσδιορι΄ζονται µε την οδηγι΄α καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας·
27.

εξακολουθει΄ να ανησυχει΄ για τις ασυνε΄πειες στην κατανοµη΄ της χρηµατοδο΄τησης καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας·

28. επιµε΄νει ο΄τι η χρηµατοδο΄τηση της καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας ει΄ναι δεο΄ντως δικαιολογηµε΄νη και δεν εισα΄γει
διακρι΄σεις, πραγµατοποιει΄ται δε µε΄σω διαφανου΄ς διαδικασι΄ας διαγωνισµου΄, µεταξυ΄ α΄λλων µε στο΄χο να ενθαρρυ΄νει
τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης που διαθε΄τουν τις καταλληλο΄τερες τεχνολογικε΄ς λυ΄σεις για παροχη΄ καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας·
29. υπενθυµι΄ζει στις ΕΡΑ ο΄τι η κεντρικα΄ χρηµατοδοτου΄µενη παροχη΄ καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας ει΄ναι ανοικτη΄ για
΄ ς και ο΄τι, σε ορισµε΄νες περιφε΄ρειες, οι φορει΄ς παροχη΄ς
ο΄λους, και ο΄χι µο΄νο για τους κατεστηµε΄νους φορει΄ς, καθω
΄ ν κινητω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν, καθω
΄ ς και ο΄λοι οι α΄λλοι σχετικοι΄ φορει΄ς, θα πρε΄πει να µπορου΄ν να συµµετα΄υπηρεσιω
σχουν σε διαγωνισµου΄ς για την παροχη΄ καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας· θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ς ο΄λες οι ηλεκτρονικε΄ς υπηρεσι΄ες·
της νε΄ας οδηγι΄ας περιλαµβα΄νονται σαφω
30. επισηµαι΄νει µε απογοη΄τευση τη βραδυ΄τητα της ΄εγκρισης, σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, των υποχρεωτικω΄ν
διατα΄ξεων του νε΄ου πλαισι΄ου για τη βελτι΄ωση της προ΄σβασης των χρηστω΄ν µε ειδικε΄ς ανα΄γκες και των χρηστω΄ν
που βρι΄σκονται σε µειονεκτικη΄ θε΄ση και για τη θε΄σπιση µε΄τρων για την εξασφα΄λιση της διαφα΄νειας των τιµολογι΄ων·
31. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι ειδικε΄ς τοµεακε΄ς ρυθµι΄σεις αντι΄ για τη νοµοθεσι΄α περι΄ ανταγωνισµου΄ θα εφαρµο΄ζονται µο΄νο εα΄ν πληρου΄νται τα κριτη΄ρια που ορι΄ζονται στη προαναφερθει΄σα συ΄σταση της Επιτροπη΄ς·
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32. τονι΄ζει τη σηµασι΄α της δυνατο΄τητας µεταφορα΄ς του αριθµου΄ ως µε΄τρου µε το οποι΄ο ωφελου΄νται οι
΄ ν· διαπιστω
΄ νει ο΄τι σε
καταναλωτε΄ς και επιτυγχα΄νεται α΄νοιγµα της αγορα΄ς στον τοµε΄α των κινητω΄ν επικοινωνιω
΄ ν διατα΄ξεων· ζητει΄ απο΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη γι΄νεται σχετικα΄ σπα΄νια χρη΄ση των σχετικω
αρχε΄ς να διασφαλι΄σουν ο΄τι δεν θα χρησιµοποιηθου΄ν περιττε΄ς καθυστερη΄σεις η΄ δαπα΄νες κατα΄ την πραγµατοποι΄ηση
΄ ν για να αποθαρρυνθει΄ η α΄σκηση αυτου΄ του δικαιω
΄ µατος των καταναλωτω΄ν·
µεταφορω
33. χαιρετι΄ζει τις εντατικε΄ς προσπα΄θειες των ενδιαφεροµε΄νων παραγο΄ντων και της Επιτροπη΄ς στην οµα΄δα
εργασι΄ας για τις προδιαγραφε΄ς εντοπισµου΄ του καλου΄ντος στην κινητη΄ τηλεφωνι΄α· ελπι΄ζει ο΄τι η οµα΄δα θα µπορε΄σει να επιτυ΄χει συµφωνι΄α µε τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς και τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης το συντοµο΄τερο
δυνατο΄, ω΄στε οι καταναλωτε΄ς να µπορε΄σουν να επωφεληθου΄ν εγκαι΄ρως·
΄ ν και κυρι΄ως στους
34. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ασκη΄σει πι΄εση στους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης των τηλεπικοινωνιω
κατεστηµε΄νους, να δηµιουργη΄σουν δι΄κτυα τα οποι΄α να διευκολυ΄νουν την καθιε΄ρωση του ενιαι΄ου ευρωπαϊκου΄
κωδικου΄ «3983» για τους καταναλωτε΄ς και τις επιχειρη΄σεις·
35. υπενθυµι΄ζει στις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς τη δια΄ταξη της οδηγι΄ας καθολικη΄ς υπηρεσι΄ας για την τιµολο΄ ς και σχετικα΄ µε τη δια΄θεση συγκριτικω
΄ ν πληροφοριω
΄ν
γιακη΄ διαφα΄νεια και τη δηµοσι΄ευση των τιµολογι΄ων, καθω
στις µικρε΄ς επιχειρη΄σεις· επιπλε΄ον, πρε΄πει να υποστηριχθει΄ ρητα΄ το δικαι΄ωµα των καταναλωτω΄ν να λαµβα΄νουν,
χωρι΄ς χρε΄ωση, αναλυτικου΄ς λογαριασµου΄ς· καλει΄ τις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς να εγκρι΄νουν τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις
το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν·
36. εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για την ταχει΄α απο΄φαση της Επιτροπη΄ς να ενθαρρυ΄νει την ελευθε΄ρωση των υπηρε΄ ν µισθωµε΄νων γραµµω
΄ ν το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, ως πρω΄τη απο΄φαση βα΄σει της νε΄ας νοµοθεσι΄ας για τον τοµε΄α,
σιω
εφο΄σον η ανταγωνιστικη΄ προσφορα΄ ει΄ναι κατα΄λληλη·
37.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
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(2004/C 87 E/03)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 9.05 π.µ.
Παρεµβαι΄νουν οι βουλευτε΄ς:


Κωνσταντι΄νος Αλυσανδρα΄κης σχετικα΄ µε τη δολοφονι΄α του πολιτικου΄ ηγε΄τη της Γουατεµα΄λας Ricardo de
León Regil στις 16 Νοεµβρι΄ου 2003. Ζητει΄ απο΄ τον Προ΄εδρο να απευθυνθει΄ στις αρχε΄ς της Γουατεµα΄λας
για να διαλευκανθου΄ν οι συνθη΄κες του θανα΄του του (ο Προ΄εδρος δεσµευ΄εται να το πρα΄ξει)·



Marco Cappato, ο οποι΄ος διαµαρτυ΄ρεται διο΄τι δεν επετρα΄πη η ει΄σοδος στα κτι΄ρια του Κοινοβουλι΄ου στο
Στρασβου΄ργο, µεταξυ΄ συνο΄δων, σε εκπαιδευο΄µενη, µε την αιτιολογι΄α ο΄τι µο΄νον διαπιστευµε΄νοι βοηθοι΄ ΄εχουν
α΄δεια προ΄σβασης στα κτι΄ρια· ζητει΄ απο΄ τον Προ΄εδρο να επανορθω΄σει αυτη΄ν την κατα΄σταση (ο Προ΄εδρος
απαντα΄ ο΄τι θα ζητη΄σει απο΄ τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε τον οµιλητη΄ ου΄τως ω΄στε να βρεθει΄
µια λυ΄ση σ’αυτο΄ το προ΄βληµα).

2. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατα΄θεση των εξη΄ς εγγρα΄φων:
1) απο΄ τους βουλευτε΄ς
1.1) γραπτε΄ς δηλω΄σεις για καταχω΄ριση στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
 Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia και Adriana Poli Bortone,
σχετικα΄ µε την τραγωδι΄α των ναυαγι΄ων στη Μεσο΄γειο µε θυ΄µατα εξωκοινοτικου΄ς πολι΄τες
(28/2003).

΄ σεων
3. Μεταφορε΄ς πιστω
΄ ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ πιστω
΄ σεων αριθ. 31/2003 (C5-0510/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
SEC(2003)1199).
Ενε΄κρινε εν µε΄ρει την αι΄τηση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24 παρα΄γραφος 3, και 181, παρα΄γραφος 1, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
΄ σεις
Κεφα΄λαιο A-100  Αποθεµατικε΄ς πιστω


΄ σεις
Άρθρο Α-100  Αποθεµατικε΄ς πιστω

Μ∆Π

− 600 000 EUR

Μ∆Π

600 000 EUR

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο Α-32  Νεο΄τητα, παιδει΄α και αδελφοποιη΄σεις πο΄λεων


Άρθρο Α-328  Ευρωπαϊκα΄ σχολει΄α
΄ που του ανωτα΄ Θε΄ση Α-3286  Ευρωπαϊκα΄ σχολει΄α: Γραφει΄ο του εκπροσω
του συµβουλι΄ου (Βρυξε΄λλες)

*
*

*
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΄ ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ πιστω
΄ σεων αριθ. 32/2003 (C5-0511/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
SEC(2003)1193).
Ενε΄κρινε την αι΄τηση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24 παρα΄γραφος 3, και 181, παρα΄γραφος 1 του
∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο B0-40  Προσωρινε΄ς πιστω΄σεις
# Θε΄ση B2-7010  Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια στη Θα΄λασσα:
επιδο΄τηση στους τι΄τλους 1 και 2

ΠΑΥ
ΠΠ

− 400 000 EUR
− 892 500 EUR

ΠΑΥ
ΠΠ

400 000 EUR
892 500 EUR

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο B2-70  Μεταφορε΄ς
#

Άρθρο B2-701  Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια στη Θα΄λασσα
# Θε΄ση B2-7010  Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια στη Θα΄λασσα:
επιδο΄τηση στους τι΄τλους 1 και 2

*
*

*

΄ ν εξε΄τασε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
΄ σεων αριθ. 33/2003 (C5-0512/2003 
Η Επιτροπη΄ Προϋπολογισµω
SEC(2003)1221).
Ενε΄κρινε εν µε΄ρει την αι΄τηση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 24 παρα΄γραφος 3, και 181, παρα΄γραφος 1, του ∆ηµοσιονοµικου΄ Κανονισµου΄ της 25ης Ιουνι΄ου 2002 µε την ακο΄λουθη κατανοµη΄:
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
Κεφα΄λαιο B5-30  Στρατηγικε΄ς ενε΄ργειες εφαρµογη΄ς
#

Άρθρο B5-300  Στρατηγικο΄ προ΄γραµµα στον τοµε΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς
# Θε΄ση B5-3001  ∆ηµιουργι΄α και ανα΄πτυξη της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς

ΠΑΥ

− 350 000 EUR

ΠΑΥ

350 000 EUR

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:
΄ ν και της κακοµεΚεφα΄λαιο B5-80  Καταπολε΄µηση των διακρι΄σεων, των αποκλεισµω
ταχει΄ρισης
#

Άρθρο B5-803  Με΄τρα για την καταπολε΄µηση και προ΄ληψη των διακρι΄σεων

4. ∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις στο σχε΄διο Συνθη΄κης για την θε΄σπιση Συντα΄γµατος
΄ πης (δηλω
΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
της Ευρω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: ∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις στο σχε΄διο Συνθη΄κης για την θε΄σπιση
Συντα΄γµατος της Ευρω΄πης.
O Roberto Antonione (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) και ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄΄ σεις.
νουν στις δηλω
΄ πηση του Κοινοβουλι΄ου στη ∆ιακυβερνητικη΄
Παρεµβαι΄νει η Pervenche Berès, η οποι΄α αναφε΄ρεται στην εκπροσω
∆ια΄σκεψη.
Παρεµβαι΄νουν οι Elmar Brok, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Enrique Barón Crespo, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Andrew Nicholas Duff, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Francis Wurtz, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Gerard Collins, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας UEN, William Abitbol, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Georges Berthu, µη εγγεγραµµε΄νος, Antonio
Tajani, Ralf Walter, Anne Elisabet Jensen, Nelly Maes, José Ribeiro e Castro, Marco Pannella, Jonathan
Evans και Klaus Hänsch.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Salvador Garriga Polledo, Giorgio Napolitano, Reimer Böge, Anna Terrón i Cusí, Γιω΄ργος
΄ ς και οι Roberto Antonione και Günther Verheugen.
Κατηφο΄ρης, καθω
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 15 των ΣΠ της 20.11.2003.

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
5. Euromed (δηλω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: Euromed.
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου) και ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Ο Roberto Antonione (ασκω
΄ σεις.
προβαι΄νουν στις δηλω
Παρεµβαι΄νουν οι Francesco Fiori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Joan Vallvé, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Yasmine Boudjenah, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, Miquel Mayol i Raynal, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Gerardo Galeote Quecedo, Anna
Terrón i Cusí, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Jorge Salvador Hernández Mollar και Marie-Arlette Carlotti.
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:
#

Yasmine Boudjenah, Pedro Marset Campos και Luisa Morgantini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
σχετικα΄ µε την Ευρωµεσογειακη΄ ∆ια΄σκεψη Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν στη Νεα΄πολη Ιταλι΄ας στις 2 και 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (B5-0471/2003)·



Pasqualina Napoletano, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε την προπαρασκευη΄ της ΣΤ' Ευρωµεσογειακη΄ς ∆ια΄σκεψης Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν που θα γι΄νει στη Νεα΄πολη της Ιταλι΄ας στις 2 και 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (B5-0475/2003)·



Francesco Fiori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε την προπαρασκευη΄ της VIης Ευρωµεσογειακη΄ς Συνο΄δου Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν στη Νεα΄πολη στις 2 και 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (B5-0481/2003)·



Alima Boumediene-Thiery, Hélène Flautre, Monica Frassoni και Yves Piétrasanta, εξ ονο΄µατος της Οµα΄΄ν
δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε την προπαρασκευη΄ της VIης Ευρωµεσογειακη΄ς Συνο΄δου Υπουργω΄ν Εξωτερικω
στη Νεα΄πολη στις 2 και 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (B5-0484/2003)·



΄ σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς
Joan Vallvé, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε τις δηλω
΄ νης (EUROMED) (B5-0489/2003)·
για την ευρωµεσογειακη΄ επιτροπη΄ για τη διαδικασι΄α της Βαρκελω

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 16 των ΣΠ της 20.11.2003.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νει ο Miquel Mayol i Raynal ο οποι΄ος γνωστοποιει΄ ο΄τι συνα΄ντησε προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την κρα΄τηση µιας αι΄θουσας τυ΄που. (Ο Προ΄εδρος του αφαιρει΄ το λο΄γο και του συνιστα΄ να απευθυνθει΄ στους κοσµη΄τορες).
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω
΄ ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν κατα΄
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω
τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.
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6. Καταπα΄τηση των δικαιωµα΄των της γυναι΄κας (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την καταπα΄τηση των δικαιωµα΄των της γυναι΄κας και τις διεθνει΄ς σχε΄σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Ένω΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν.
σης [2002/2286(INI)]  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
Εισηγη΄τρια: Miet Smet (A5-0334/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)
Παρεµβαι΄νει η Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, για να ζητη΄σει την αναβολη΄
της ψηφοφορι΄ας επι΄ της ΄εκθεσης, διο΄τι η καθυστε΄ρηση µε την οποι΄α µεταφρα΄στηκαν ορισµε΄να τµηµα΄τα της
προ΄τασης ψηφι΄σµατος, δηµιου΄ργησε προσκο΄µµατα στην κατα΄θεση τροπολογιω΄ν και η Άννα Καραµα΄νου, εξ ονο΄µατος της επιτροπη΄ς FEMM, επι΄ του αιτη΄µατος αυτου΄.
Με ΗΨ (186 υπε΄ρ, 240 κατα΄, 15 αποχε΄ς), το Σω΄µα απορρι΄πτει το αι΄τηµα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0497)

7. Κι΄νδυνοι µεγα΄λων ατυχηµα΄των ο΄που υπεισε΄ρχονται επικι΄νδυνες ουσι΄ες ***III
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/82/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για την αντιµετω΄πιση των κινδυ΄νων µεγα΄λων ατυχηµα΄των σχετιζο΄µενων µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες [PE-CONS 3665/2003 
C5-0435/2003  2001/0257(COD)]  Αντιπροσωπει΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Giorgio Lisi (A5-0365/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α για την ε΄γκριση)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 2)
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0498)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
=

΄ το µε΄ρος του παραρτη΄µατος Ι, ο΄τι ισχυ΄ει η αγγλικη΄ διατυ΄πωση.
ο εισηγητη΄ς επισηµαι΄νει, ο΄σον αφορα΄ το πρω

8. Βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις [COM(2003)229  C5-0218/2003 
΄ ν και Τουρισµου΄.
2003/0089(COD)]  Επιτροπη΄ Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω
Εισηγη΄τρια: Rosa Miguélez Ramos (A5-0385/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0499)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0499)
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΄ ν ***I
9. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη δη΄ ν [COM(2003)63 
µιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
C5-0058/2003  2003/0032(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Reino Paasilinna (A5-0353/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0500)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0500)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
1

΄ ν της επιτροπη΄ς ITRE.
Ο εισηγητη΄ς παρεµβαι΄νει σχετικα΄ µε την απο΄συρση ορισµε΄νων τροπολογιω
*
*

*

Ο Προ΄εδρος προτει΄νει, δεδοµε΄νου ο΄τι η ψηφοφορι΄α επι΄ των εκθε΄σεων Blockland (A5-0391/2003) και Liese
(A5-0369/2003) προβλε΄πεται να ει΄ναι µακρα΄ς διαρκει΄ας, να µετατεθου΄ν αυτε΄ς οι δυ΄ο ψηφοφορι΄ες µετα΄ την
πανηγυρικη΄ συνεδρι΄αση.
Το Κοινοβου΄λιο συµφωνει΄ µε την εν λο΄γω προ΄ταση.

10. Ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄ µε προϊο΄ντα πετρελαι΄ου ***I (τελικη΄ ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ την
προσε΄γγιση των µε΄τρων στον τοµε΄α της ασφα΄λειας του εφοδιασµου΄ µε προϊο΄ντα πετρελαι΄ου [COM(2002)488 
C5-0448/2002  2002/0219(COD)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Hans Karlsson (A5-0297/2003).
(Η ΄εκθεση αναπε΄µπεται στην επιτροπη΄ βα΄σει του α΄ρθρου 68, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ (σηµει΄ο 14 των ΣΠ
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003)).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0501)
Παρεµβαι΄νει ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).

11. Προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση συ΄στασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου [COM(2003)230  C5-0322/2003  2003/0093(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας
και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Antonio Mussa (A5-0381/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0502)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0502)

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ρισης και καταγραφη΄ς των αιγοπροβα΄των * (ψηφοφορι΄α)
12. Συ΄στηµα αναγνω
΄ ρισης και καταΈκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση συστη΄µατος αναγνω
γραφη΄ς των αιγοπροβα΄των και για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 [COM(2002)729 
C5-0027/2003  2002/0297(CNS)]  Επιτροπη΄ Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου.
Εισηγητη΄ς: Gordon J. Adam (A5-0386/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0503)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0503)
Παρεµβαι΄νει ο εισηγητη΄ς.

13. Υποδοχη΄
Ο Προ΄εδρος καλωσορι΄ζει, εξ ονο΄µατος του Σω΄µατος, την Αντιπροσωπει΄α της ισραηλινη΄ς Knesset για τις σχε΄σεις
µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, µε επικεφαλη΄ς την προ΄εδρο΄ της κ. Naomi Blumenthal, η οποι΄α και λαµβα΄νει θε΄ση
στο θεωρει΄ο των επιση΄µων.

14. Εφοδιασµο΄ς µε πετρε΄λαιο και προϊο΄ντα πετρελαι΄ου * (τελικη΄ ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου για την κατα΄ργηση των οδηγιω΄ν 68/414/ΕΟΚ και
΄ σεως διατηρη΄σεως ενο΄ς ελαχι΄στου επιπε΄δου αποθεµα΄των αργου΄ πετρε98/93/ΕΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ υποχρεω
΄ ς και της οδηγι΄ας 73/238/ΕΟΚ του Συµλαι΄ου η΄/και προϊο΄ντων πετρελαι΄ου απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΟΚ, καθω
΄ σεις των δυσχερειω
΄ ν εφοδιασµου΄ µε πετρε΄λαιο και
βουλι΄ου περι΄ µε΄τρων προορισµε΄νων να αµβλυ΄νουν τις επιπτω
προϊο΄ντα πετρελαι΄ου [COM(2002)488  C5-0489/2002  2002/0221(CNS)]  Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Hans Karlsson (A5-0293/2003).
(Η ΄εκθεση αναπε΄µπεται στην επιτροπη΄ βα΄σει του α΄ρθρου 68, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ (σηµει΄ο 15 των ΣΠ
της 23ης Σεπτεµβρι΄ου 2003)).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0504)
Παρεµβαι΄νει ο Giles Bryan Chichester, ο οποι΄ος ζητει΄ διευκρινη΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας.
*
*

*

΄ µα υπο΄ την προεδρι΄α του Pat Cox, συνε΄ρχεται σε πανηγυρικη΄
(Απο΄ τις 12 το µεσηµε΄ρι ΄εως τις 12.35 µ.µ., το Σω
συνεδρι΄αση επ’ ευκαιρι΄α της επι΄σκεψης της προε΄δρου της Ιρλανδι΄ας, Mary McAleese.)
*
*

*
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C 87 E/76

EL

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

15. Μεταφορε΄ς αποβλη΄των ***I (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των [COM(2003)379  C5-0365/2003  2003/0139(COD)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hans) Blokland (A5-0391/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0505)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0505)

΄ ρου ΄ερευνας (2002-2006) * (ψηφο16. Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του ευρωπαϊκου΄ χω
φορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/834/ΕΚ για τη
θε΄σπιση ειδικου΄ προγρα΄µµατος ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης: «Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του
΄ ρου ΄ερευνας» (2002-2006) [COM(2003)390  C5-0349/2003  2003/0151(CNS)]  Επιευρωπαϊκου΄ χω
τροπη΄ Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας.
Εισηγητη΄ς: Peter Liese (A5-0369/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0506)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0506)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
9

Ο εισηγητη΄ς επισηµαι΄νει ο΄τι ορισµε΄νες γλωσσικε΄ς διατυπω΄σεις της τροπολογι΄ας 24, µεταξυ΄ των οποι΄ων η
ισπανικη΄, ει΄ναι εσφαλµε΄νες και ο΄τι ισχυ΄ει η αγγλικη΄ διατυ΄πωση.

9

Πριν την τελικη΄ ψηφοφορι΄α επι΄ της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς, ο εισηγητη΄ς συνιστα΄ την απο΄ρριψη΄ της.

17. Προς µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς: Προς µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους [COM(2002)179  C5-0328/2002  2002/2172(COS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας
και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγη΄τρια: Cristina Gutiérrez-Cortines (A5-0354/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0507)
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18. Οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ  Οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα
[COM(2003)250  C5-0409/2003  2003/2124(INI)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και
Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hans) Blokland (A5-0394/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 12)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0508)

19. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρου΄νται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.

Προφορικε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Έκθεση Rosa Miguélez Ramos  A5-0385/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Giorgio Lisi  A5-0365/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Reino Paasilinna  A5-0353/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Mussa  A5-0381/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Gordon J. Adam  A5-0386/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Johannes (Hans) Blokland  A5-0391/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Peter Liese  A5-0369/2003


Seán Ó Neachtain, Patricia McKenna, Linda McAvan, Daniela Raschhofer και Bernd Posselt

Έκθεση Cristina Gutiérrez-Cortines  A5-0354/2003


Carlo Fatuzzo

Έκθεση Johannes (Hans) Blokland  A5-0394/2003


Carlo Fatuzzo
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΄ σεις ψη΄φου
20. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Έκθεση Rosa Miguélez Ramos  A5-0385/2003


τροπολογι΄α 44∆
υπε΄ρ: Marjo Matikainen-Kallström
κατα΄: Paul Rübig



τροπολογι΄α 45
υπε΄ρ: Marjo Matikainen-Kallström

Έκθεση Johannes (Hans) Blokland  A5-0391/2003


τροπολογι΄α 114
υπε΄ρ: Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Georges Berthu και Fodé Sylla



τροπολογι΄α 115
υπε΄ρ: Fodé Sylla, Diana Wallis
κατα΄: Colette Flesch



τροπολογι΄α 116
υπε΄ρ: Fodé Sylla
κατα΄: Frédérique Ries



τροπολογι΄α 117
υπε΄ρ: Fodé Sylla
κατα΄: Frédérique Ries



τροπολογι΄α 121
υπε΄ρ: Fodé Sylla και Mauro Nobilia



τροπολογι΄α 83/αναθ.
υπε΄ρ: Fodé Sylla

Έκθεση Peter Liese  A5-0369/2003


ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 35, 53
κατα΄: Jacques F. Poos, Eurig Wyn και Luisa Morgantini



ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 34, 52
υπε΄ρ: Lone Dybkjær
κατα΄: Alonso José Puerta



ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 26/αναθ., 44
κατα΄: Eurig Wyn



τροπολογι΄α 55
κατα΄: Eurig Wyn



τροπολογι΄α 64
κατα΄: Eurig Wyn



τροπολογι΄α 25
κατα΄: Eurig Wyn



τροπολογι΄α 10
υπε΄ρ: Eurig Wyn, Carlos Carnero González, Giovanni Pittella, Richard Corbett
κατα΄: Marie-Thérèse Hermange



τροπολογι΄α 18, 3ο µε΄ρος
υπε΄ρ: Avril Doyle



τροπολογι΄α 18, 4ο µε΄ρος
κατα΄: Elisabeth Schroedter

EL
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ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 27, 37, 45
υπε΄ρ: Othmar Karas



ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 28∆, 46∆, 60∆
υπε΄ρ: Concepció Ferrer
κατα΄: Glyn Ford, Othmar Karas και Piia-Noora Kauppi



τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
υπε΄ρ: Bart Staes
κατα΄: Cristina Gutiérrez-Cortines, María Antonia Avilés Perea, Salvador Garriga Polledo
αποχη΄: Francoise de Veyrinas



νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα



ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες 36, 54
κατα΄: Piia-Noora Kauppi, Othmar Karas και Avril Doyle



νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Proinsias de Rossa
κατα΄: Harlem Désir, Marie-Thérèse Hermange, Monica Frassoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria
Antonia Avilés Perea, Salvador Garriga Polledo, Johannes Voggenhuber
αποχη΄: Francoise de Veyrinas

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 1.30 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 3.05 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: James L.C. PROVAN
Αντιπροε΄δρου

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
21. Έγκριση των Συνοπτικω
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄
22. Αποτελε΄σµατα της δια΄σκεψης κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας (δηλω
συζη΄τηση)
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: Αποτελε΄σµατα της δια΄σκεψης κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου) και ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς)
Ο Roberto Antonione (ασκω
΄ σεις.
προβαι΄νουν στις δηλω
Παρεµβαι΄νουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Reino Paasilinna, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Sylviane H. Ainardi, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD, Mario Borghezio, µη εγγεγραµµε΄νος, Antonio Tajani, Giovanni Claudio Fava, Hans
Modrow, Olivier Dupuis, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt και Roberto Antonione.
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:


Ilkka Suominen, Arie M. Oostlander και Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε τη
12η συ΄νοδο κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 στη Ρω΄µη (B5-0479/2003),



Enrique Barón Crespo, Reino Paasilinna και Giovanni Claudio Fava, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
σχετικα΄ µε τη 12η συ΄νοδο κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 στη Ρω΄µη (B5-0483/2003),



Bart Staes, Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit και Elisabeth Schroedter, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε το αποτε΄λεσµα της συνο΄δου κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας που πραγµατοποιη΄θηκε στη
Ρω΄µη στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 (B5-0485/2003),
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Paavo Väyrynen, Ole Andreasen και Astrid Thors, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, σχετικα΄ µε τη 12η
συ΄νοδο κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 στη Ρω΄µη (B5-0486/2003),



Francis Wurtz, Pernille Frahm και Luigi Vinci, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, σχετικα΄ µε τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσσι΄ας (Ρω΄µη, 6 Νοεµβρι΄ου 2003) (B5-0487/2003),



Charles Pasqua, Cristiana Muscardini και Roberta Angelilli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, σχετικα΄ µε τη
δωδε΄κατη Συ΄νοδο Κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας, που διεξη΄χθη στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003, στη Ρω΄µη (B5-0488/2003).

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 17 των ΣΠ της 20.11.2003.

23. Ένα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα
(συζη΄τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε τη διευρυµε΄νη Ευρω΄πη  Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας
΄ ν Υποθε΄σεων,
στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας [COM(2003)104  2003/2018(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγη΄τρια: Pasqualina Napoletano (A5-0378/2003)
Η Pasqualina Napoletano παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της.
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου).
Παρεµβαι΄νει ο Roberto Antonione (ασκω
Παρεµβαι΄νει ο Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Reimer Böge (εισηγητη΄ς της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς BUDG) και Michael Gahler, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: David W. MARTIN
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Jan Marinus Wiersma, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Joan Vallvé, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
ELDR, Αλε΄ξανδρος Αλαβα΄νος, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας Verts/ALE, Philip Claeys, µη εγγεγραµµε΄νος, Jas Gawronski, Johannes (Hannes) Swoboda, Paavo
Väyrynen, Elmar Brok, Ulpu Iivari, Charles Tannock, Ιωα΄ννης Σουλαδα΄κης, Per-Arne Arvidsson, Jo Leinen,
Carlos Carnero González, Proinsias De Rossa, Reino Paasilinna και Günther Verheugen
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 18 των ΣΠ της 20.11.2003.

΄ σεις ακολουθου΄µενες απο΄ συζη΄τηση)
24. Βο΄ρεια δια΄σταση (δηλω
∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς: Βο΄ρεια δια΄σταση
Roberto Antonione (Προ΄εδρος του Συµβουλι΄ου) και Günther Verheugen (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νουν
΄ σεις.
στις δηλω
Παρεµβαι΄νουν οι Ilkka Suominen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
PSE, Paavo Väyrynen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Esko Olavi Seppänen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, Matti Wuori, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Diana Wallis και Günther Verheugen.
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος που υποβλη΄θηκαν βα΄σει του α΄ρθρου 37, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, προς περα΄τωση
της συζη΄τησης:


Esko Olavi Seppänen, Pernille Frahm, Marianne Eriksson και André Brie, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, σχετικα΄ µε τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση (B5-0472/2003),



Reino Paasilinna, Riitta Myller και Ulpu Iivari, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, σχετικα΄ µε το δευ΄τερο σχε΄διο
δρα΄σης για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση 2004-2006 (B5-0473/2003),
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Diana Wallis και Paavo Väyrynen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR και Matti Wuori και Bart Staes, εξ
ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, σχετικα΄ µε το σχε΄διο δρα΄σης για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση (B5-0474/2003),



Mogens N.J. Camre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, 0 (B5-0477/2003),



Ilkka Suominen και Arie M. Oostlander, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, σχετικα΄ µε το δευ΄τερο σχε΄διο
δρα΄σεως για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση, 2004-2006 (B5-0480/2003).

Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 19 των ΣΠ της 20.11.2003.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 5.40 µ.µ. εν αναµονη΄ της ω΄ρας των ερωτη΄σεων και επαναλαµβα΄νεται
στις 6 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου

25. Ώρα των ερωτη΄σεων (ερωτη΄σεις προς το Συµβου΄λιο)
Το Σω΄µα εξετα΄ζει µια σειρα΄ ερωτη΄σεων προς το Συµβου΄λιο (B5-0414/2003).
΄ τηση 1 του Αλε΄ξανδρου Αλαβα΄νου: Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου και ελευθερι΄ες των πολιτω
΄ ν.
Ερω
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου) απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
΄ ς και σε µι΄α συµπληO Roberto Antonione (ασκω
ρωµατικη΄ ερω΄τηση του Αλε΄ξανδρου Αλαβα΄νου.
΄ τηση 2 του Maurizio Turco: Eurojust.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση
Παρεµβαι΄νει ο Marco Cappato (αναπλ.).
΄ τηση 3 του Miguel Angel Martínez Martínez: Ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα των Κουβανω΄ν φυλακισµε΄νων
Ερω
στις ΗΠΑ.
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του Miguel Angel
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Martínez Martínez.
Παρεµβαι΄νει ο Pedro Marset Campos.
΄ τηση 4 της Sarah Ludford: ∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο και Κο΄λπος του Γκουαντα΄ναµο.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του Ole Andreasen
(αναπλ.).
΄ τηση 5 του Camilo Nogueira Román: H κατα΄σταση στην Παλαιστι΄νη και το Ισραη΄λ: η κρι΄ση του «δροµοΕρω
λογι΄ου της ειρη΄νης».
΄ τηση 6 της Ρο΄δης Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου: Συµφωνι΄α της Γενευ΄ης.
Ερω
΄ ς και σε συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των Juan Manuel
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στις ερωτη΄σεις καθω
Ferrández Lezaun (αναπλ. του συντα΄κτης της ερω΄τησης 5) και της Ρο΄δης Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου.
΄ τηση 7 του Josu Ortuondo Larrea: ∆ηµο΄σιες ενισχυ΄σεις για την ανανε΄ωση του αλιευτικου΄ στο΄λου.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση.
Παρεµβαι΄νει ο Josu Ortuondo Larrea.
΄ τηση 8 του Eurig Wyn: Κρα΄τηση προφυλακισµε΄νων στη Γαλλι΄α χωρι΄ς δι΄κη.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των βουλευτω΄ν Eurig
Wyn και Patricia McKenna.
Παρεµβαι΄νει ο Josu Ortuondo Larrea.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ τηση 9 της Patricia McKenna: Η συ΄γκρουση στην Τσετσενι΄α.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση.
Παρεµβαι΄νει η Patricia McKenna.
΄ τηση 10 της Linda McAvan: Πυροσβεστικο΄ς εξοπλισµο΄ς στα ξενοδοχει΄α.
Ερω
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω΄ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση της Linda McAvan.
΄ τηση 11 του Lennart Sacrédeus: Η ΕΕ ως χριστιανικη΄ λε΄σχη.
Ερω
΄ ς και στις συµπληρωµατικε΄ς ερωτη΄σεις των βουλευτω
΄ ν LenΟ Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
nart Sacrédeus, Paul Rübig και Bernd Posselt.
΄ τηση 12 του Manuel Medina Ortega: Νε΄α κυβε΄ρνηση της Βολιβι΄ας.
Ερω
΄ ς και σε µι΄α συµπληρωµατικη΄ ερω΄τηση του Manuel Medina
Ο Roberto Antonione απαντα΄ στην ερω΄τηση, καθω
Ortega.
΄ ν την προεδρι΄α του Συµβουλι΄ου δεν µπορει΄ να µει΄νει µετα΄ τις 7 µ.µ., ενω΄ η
Ο Προ΄εδρος επισηµαι΄νει ο΄τι ο ασκω
∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων ει΄χε αποφασι΄σει να διατηρη΄σει για την ω΄ρα των ερωτη΄σεων το ωρα΄ριο που ει΄χε προβλε΄ ς στην ηµερη΄σια δια΄ταξη, δηλαδη΄ µε΄χρι τις 7.30 µ.µ. Σηµειω
΄ νει ο΄τι το Προεδρει΄ο θα ασχοληθει΄
φθει΄ αρχικω
΄ ρα των ερωτη΄σεων.
ση΄µερα µε το ζη΄τηµα του ωραρι΄ου που κρατει΄ται για την ω
Παρεµβαι΄νουν οι βουλευτε΄ς: Bernd Posselt ο οποι΄ος προτει΄νει η ω΄ρα των ερωτη΄σεων να επανε΄λθει στις νυχτερινε΄ς
συνεδρια΄σεις (Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι θα διαβιβα΄σει την προ΄ταση αυτη΄ στο Προεδρει΄ο), María Izquierdo
΄ ρηση του Συµβουλι΄ου και επιµε΄νει να θε΄σει συµπληρωµατικη΄
Rojo η οποι΄α εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για την αποχω
ερω΄τηση στην ερω΄τηση 17 (Ο Προ΄εδρος της αφαιρει΄ το λο΄γο), Miquel Mayol i Raynal, ο οποι΄ος αναφε΄ρεται
στις δυ΄ο προηγου΄µενες παρεµβα΄σεις, και Paul Rübig, ο οποι΄ος προτει΄νει να γι΄νουν στατιστικε΄ς σχετικα΄ µε την
΄ πων του Συµβουλι΄ου στις συνο΄δους ολοµε΄λειας κατα΄ τη δια΄ρκεια της τελευται΄ας προπαρουσι΄α των εκπροσω
εδρι΄ας του Συµβουλι΄ου (Ο Προ΄εδρος το λαµβα΄νει υπο΄ψη του).
Οι ερωτη΄σεις που δεν απαντη΄θηκαν, ελλει΄ψει χρο΄νου, θα λα΄βουν γραπτε΄ς απαντη΄σεις.
Η ω΄ρα των ερωτη΄σεων προς το Συµβου΄λιο περατω΄νεται.
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 7.05 µ.µ. και επαναλαµβα΄νεται στις 9 µ.µ.)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Joan COLOM i NAVAL
Αντιπροε΄δρου

26. Συ΄νθεση της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη
θα΄λασσα
΄ νεται ο΄τι η ∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων ΄εχει καταρτι΄σει τον κατα΄λογο των µελω΄ν της προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς
Ανακοινω
για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα (βλε΄πε παρα΄ρτηµα ΙΙ).
Προθεσµι΄α κατα΄θεσης: Πε΄µπτη στις 10 π.µ.
Η ψηφοφορι΄α θα πραγµατοποιηθει΄ την Πε΄µπτη (βλ. σηµει΄ο 5 των ΣΠ της 20.11.2003).

27. Αι΄τηση για διαβου΄λευση µε την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
΄ νει ο΄τι ΄εχει λα΄βει επιστολη΄ απο΄ την Επιτροπη΄ Πολιτισµου΄, Νεο΄τητας, Εκπαι΄δευσης, Με΄σων
Ο Προ΄εδρος ανακοινω
Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄ µε την οποι΄α ζητει΄ται, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 52 του Κανονισµου΄, η γνω΄µη της
Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς επι΄ του θε΄µατος «Η κοινωνικη΄ δια΄σταση του πολιτισµου΄».
Η εν λο΄γω αι΄τηση για διαβου΄λευση θα τεθει΄ σε ψηφοφορι΄α αυ΄ριο στις 12 το µεσηµε΄ρι (βλ. σηµει΄ο 6 των ΣΠ της
20.11.2003).
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28. Αµυντικο΄ς εξοπλισµο΄ς (συζη΄τηση)
∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την ευρωπαϊκη΄ α΄µυνα βιοΟικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
µηχανικα΄ θε΄µατα και θε΄µατα αγορα΄ς προς τη χα΄ραξη µιας πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α του
αµυντικου΄ εξοπλισµου΄ [COM(2003)113  2003/2096(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των
του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Luís Queiró (A5-0370/2003)
Ο Luís Queiró παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Philippe Morillon, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Catherine Lalumière, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, Georges Berthu, µη εγγεγραµµε΄νος,
Geoffrey Van Orden, Richard Howitt, Marco Cappato, Stockton, Luís Queiró, επι΄ των προτα΄σεων της Patricia
McKenna, και António Vitorino.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 10 των ΣΠ της 20.11.2003.

΄ πη (συζη΄29. ∆ιαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
τηση)
΄ πη  ∆ευ΄τερη ετη΄σια
Έκθεση σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
΄εκθεση [COM(2003)139  2003/2094(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που,
Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Joost Lagendijk (A5-0397/2003).
Ο Joost Lagendijk παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Catherine LALUMIÈRE
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Μυρσι΄νη Ζορµπα΄ (εισηγη΄τρια της γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς ITRE), Doris Pack, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, Joan Vallvé, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας ELDR, Pedro Marset Campos, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας EDD, Χρη΄στος Ζαχαρα΄κις, Ιωα΄ννης Σουλαδα΄κης και Richard Howitt.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 21 των ΣΠ της 20.11.2003.

΄ ν για το Κοσσυφοπε΄30. Υποστη΄ριξη στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη (συζη΄διο και στο Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
τηση)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1080/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου 2000, περι΄ υποστηρι΄ξεως στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄΄ που στη Βοσνι΄α Ερζεγοβι΄νη
νων Εθνω΄ν για το Κοσσυφοπε΄διο (MINUK) και στο Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
(OHR) [COM(2003)389  C5-0325/2003  2003/0143(CNS)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hannes) Swoboda (A5-0390/2003).
Παρεµβαι΄νει ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
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Ο Johannes (Hannes) Swoboda παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει η Ursula Stenzel, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 10 των ΣΠ της 20.11.2003.

΄ ν Σε΄νγκεν ΙΙ) (συζη΄τηση)
31. SIS ΙΙ (συ΄στηµα πληροφοριω
΄ ν Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενεα΄ς (SIS ΙΙ) [2003/2180(INI)]  Επιτροπη΄
Έκθεση σχετικα΄ µε το συ΄στηµα πληροφοριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Ελευθεριω
Εισηγητη΄ς: Carlos Coelho (A5-0398/2003).
Ο Carlos Coelho παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του.
Παρεµβαι΄νει ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς).
Παρεµβαι΄νουν οι Giacomo Santini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Sérgio Sousa Pinto, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Ole Krarup, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL, Marco Cappato, µη εγγεγραµµε΄νος, Chantal
Cauquil, Ilka Schröder και António Vitorino.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: Σηµει΄ο 7 των ΣΠ της 20.11.2003.

32. ∆ια΄σκεψη κορυφη΄ς ΕΕ/Καναδα΄ (Οττα΄βα, 17 ∆εκεµβρι΄ου 2003) (δη΄λωση ακολουθου΄µενη απο΄ συζη΄τηση)
∆η΄λωση της Επιτροπη΄ς: ∆ια΄σκεψη κορυφη΄ς ΕΕ/Καναδα΄ (Οτα΄βα, 17 ∆εκεµβρι΄ου 2003).
Ο António Vitorino (µε΄λος της Επιτροπη΄ς) προβαι΄νει στη δη΄λωση.
Παρεµβαι΄νουν οι Jürgen Schröder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, David W. Martin, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE, και Graham R. Watson, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.

33. Ηµερη΄σια δια΄ταξη της επο΄µενης συνεδρι΄ασης
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη της αυριανη΄ς συνεδρι΄ασης ΄εχει καθοριστει΄ (ε΄γγρ. «Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη» PE 337.907/OJJE).

34. Λη΄ξη της συνεδρι΄ασης
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 11.30 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

Alejo Vidal-Quadras Roca
Αντιπρο΄εδρος

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen,
Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins,
Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den
Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge,
Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery,
Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den
Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso,
Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Cederschiöld, Cercas,
Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i
Naval, Corbett, Corbey, Corrie, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary,
Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell’Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez,
Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di
Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El
Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber,
Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons,
Flemming, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau,
Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill,
Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume,
Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski,
Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler,
Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, KratsaTsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière,
Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner,
Lehne, Leinen, Linkohr, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy,
McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas
Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin,
Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, MatikainenKallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de
Vigo, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow,
Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy,
Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton
Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann,
Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea,
O’Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez
Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà,
Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis,
Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read,
Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod,
Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi,
Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte,
Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele,
Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder,
Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares,
Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, ThomasMauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi,
Turco, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco,
Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister,
Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling,
Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.
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Παρατηρητε΄ς
Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Beneš Miroslav, Beňová Monika, Bonnici
Josef, Christodoulidis Doros, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Ciemniak Grażyna, Cilevičs
Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof,
Frendo Michael, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej, Grabowska Genowefa, Gruber
Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Grzyb Andrzej, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém, Jaskiernia
Jerzy, Kāposts Andis, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz,
Klukowski Wacław, Kolář Robert, Konečná Kateřina, Kósa Kovács Magda, Kowalska Bronisława, Kozlík
Sergej, Kriščiūnas Ke˛stutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Ke˛stutis, Kvietkauskas Vytautas, Landsbergis
Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław,
Macierewicz Antoni, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Maštálka Jiří, Matsakis
Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Palečková Alena, Pasternak Agnieszka, Pe˛czak Andrzej, Pienia˛żek Jerzy,
Pı̄ks Rihards, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Rutkowski Krzysztof, Ševc
Jozef, Siekierski Czesław, Surján László, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba, Tomaka
Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė
Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Wojciechowski Janusz,
Záborská Anna, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

CT4

Comisión Temporal sobre el Refuerzo de la Seguridad Marítima
Midlertidigt Udvalg om ØgetSikkerhed til Søs
Nichtständiger Ausschuss für die Verbesserung der Sicherheit auf See
Προσωρινη΄ επιτροπη΄ για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα
Temporary committee on improving safety at sea
Commission temporaire sur le renforcement de la sécurité maritime
Commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima
Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee
Comissão temporária para o aumento da segurança no mar
Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta
Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

(44 µε΄λη)

Τακτικα΄ µε΄λη
PPE-DE
BRADBOURN Philip Charles
CARDOSO Raquel
CHICHESTER Giles Bryan
FOSTER Jacqueline
GARCÍA-ORCOYEN TORMO Cristina
GROSSETÊTE Françoise
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Κωνσταντι΄νος
JARZEMBOWSKI Georg
LANGENHAGEN Brigitte
MARTIN Hugues
MUSOTTO Francesco
PÉREZ ÁLVAREZ Manuel
PEX Peter
RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA Carlos
ROVSING Christian Foldberg
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VATANEN Ari
PSE
FAVA Giovanni Claudio
GILLIG Marie-Hélène
HEDKVIST PETERSEN Ewa
KARLSSON Hans
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Εµµανουη΄λ
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
MYLLER Riitta
PIECYK Wilhelm Ernst
POIGNANT Bernard
SAVARY Gilles
SCHEELE Karin
SIMPSON Brian
WIERSMA Jan Marinus
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ELDR
MONSONÍS DOMINGO Enrique
STERCKX Dirk
THORS Astrid
VERMEER Herman
GUE/NGL
AINARDI Sylviane H.
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εµµανουη΄λ
BERGAZ CONESA María Luisa
Verts/ALE
ISLER BÉGUIN Marie Anne
NOGUEIRA ROMÁN Camilo
ORTUONDO LARREA Josu
UEN
ANDREWS Niall
EDD
ESCLOPÉ Alain
NI
GOROSTIAGA ATXALANDABASO Koldo
SOUCHET Dominique F.C.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν και διεθνει΄ς σχε΄σεις της ΕΕ
1. Παραβι΄αση των δικαιωµα΄των των γυναικω
Έκθεση: SMET (A5-0334/2003)
Θε΄µα

Ψηφοφορι΄α

ΟΚ, κ.λπ.

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE  Παρατηρη΄σεις

+

2. Κι΄νδυνοι µεγα΄λων ατυχηµα΄των σχετιζο΄µενων µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες ***III
Έκθεση: LISI (A5-0365/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

΄ πλειοψηφι΄α
απλη
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3. Βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις ***Ι
Έκθεση: MIGUÉLEZ RAMOS (A5-0385/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-5
7-14
17-18
20-32
36-39

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 2

46

PSE

+

47

PSE

+

48

PSE

+

49

PSE

+

44 ∆

ELDR

15

΄
επιτροπη

45

ELDR

16

΄
επιτροπη

+

50

PSE

+

51

PSE

+

α΄ρθρο 3, § 5

52

PSE

+

α΄ρθρο 3, µετα΄ την § 6

53

PSE

+

19

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 5, § 1

54

PSE

+

α΄ρθρο 5, § 3

55

PSE

+

α΄ρθρο 7, § 3

56

PSE

+

α΄ρθρο 8, § 1, εισαγωγικο΄ µε΄ρος

57

PSE

+

α΄ρθρο 8, § 2 και 4

58

PSE

+

59

PSE

+

60

PSE

+

61

PSE

+

33

΄
επιτροπη

Ô

34

΄
επιτροπη

-

62

PSE

+

35 ∆

΄
επιτροπη

-

63

PSE

+

64

PSE

+

α΄ρθρο 3, § 2, εδα΄φιο 1

α΄ρθρο 3, § 2, εδα΄φιο 2

α΄ρθρο 3, § 3 και 4

α΄ρθρο 9, § 2

α΄ρθρο 10, § 2

α΄ρθρο 10, § 3

α΄ρθρο 10, § 6

ΟΚ, κ.λπ.

ΟΚ

-

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

68, 425, 7

+
ΟΚ

-

71, 433, 6
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

α΄ρθρο 10, § 7

41 ∆

ELDR

ΗΕ

+

300, 216, 2

α΄ρθρο 11

65

PSE

+

42

ELDR

Α

α΄ρθρο 12

43

ELDR

+

α΄ρθρο 13

66

PSE

+

α΄ρθρο 14

67

PSE

+

αιτ. σκε΄ψη 15

40

ELDR

6

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

304, 210, 1

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
ELDR: τροπ. 44, 45
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα ELDR αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 42

΄ ν ***Ι
4. Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
Έκθεση: PAASILINNA (A5-0353/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

συµβιβαστικε΄ς τροπολογι΄ες 
ενο΄τητα αριθ. 1

54-92
94-121

΄
επιτροπη

+

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
ενο΄τητα 2

11 τροπ.
12 τροπ.
17-18
24
30-32

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 5, § 1

126

Verts/ALE + CAPPATO

-

93

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 25

53

PPE-DE

Α

υπο΄λοιπο του κειµε΄νου

122

Verts/ALE + CAPPATO

-

123

Verts/ALE + CAPPATO

-

124

Verts/ALE + CAPPATO

-

125

Verts/ALE + CAPPATO

-

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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Η Επιτροπη΄ Βιοµηχανι΄ας αποσυ΄ρει τις ακο΄λουθες τροπολογι΄ες:
% τροπολογι΄ες 1 ΄εως 10
% τροπολογι΄α 11 [το τµη΄µα που αφορα΄ το α΄ρθρο − 1, παρα΄γραφοι 2 και 3]
% τροπολογι΄α 12 [το τµη΄µα που αφορα΄ το α΄ρθρο 1, παρα΄γραφοι 1 και 2]
% τροπολογι΄ες 13 ΄εως 16
% τροπολογι΄ες 19 ΄εως 23
% τροπολογι΄ες 25 ΄εως 29
% τροπολογι΄ες 33 ΄εως 52
Η εν λο΄γω κοινοβουλευτικη΄ επιτροπη΄ ΄εχει υποβα΄λει συµβιβαστικε΄ς τροπολογι΄ες (τροπολογι΄ες 54 ΄εως και 121)
∆ια΄φορα
Η Οµα΄δα PPE-DE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 53 (Κατα΄ συνε΄πεια η τροπολογι΄α 121 τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α µε την
ενο΄τητα αριθ. 1)

5. Ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄ µε προϊο΄ντα πετρελαι΄ου ***Ι
Έκθεση: KARLSSON (A5-0297/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΗΕ

+

367, 151, 6

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

6. Προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου *
Έκθεση: MUSSA (A5-0381/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1
4-5
7-14
16-32

΄
επιτροπη

παρα΄ρτηµα

33

΄
επιτροπη

34

PPE-DE

+

ΗΕ

514, 0, 4

Ô

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

+
ΟΚ

+

528, 0, 6

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θενται σε
Οι τροπολογι΄ες 2, 3, 6 και 15 δεν αφορου΄ν ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
ψηφοφορι΄α (βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
UEN: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
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΄ ρισης και καταγραφη΄ς των αιγοπροβα΄των *
7. Συ΄στηµα αναγνω
Έκθεση: ADAM (A5-0386/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-11
13-37
39-40

΄
επιτροπη

+

παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Γ

41

PPE-DE

+

38

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

ΟΚ

+

516, 6, 9

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 12 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

8. Εφοδιασµο΄ς µε πετρε΄λαιο και προϊο΄ντα πετρελαι΄ου *
Έκθεση: KARLSSON (A5-0293/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

9. Μεταφορε΄ς αποβλη΄των ***Ι
Έκθεση: BLOKLAND (A5-0391/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

2-4
7-8
12
15
19
22
24
28-31
33
35
38
40
42
47-48
50-52
54-59
61-65
68
71-75
77

΄
επιτροπη

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

1

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

5

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

6

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

9

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

10

΄
επιτροπη

ψ.τµ.
1

+

2

+

11

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

13

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

14

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

17

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

18

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

32

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

34

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

37

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

39

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

41

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

44

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

45

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

49

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

53

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

66

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

69

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

70

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

76

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

΄ κτησης
µεταβατικε΄ς εργασι΄ες ανα
΄ δια
΄ θεσης
η

21
26
27
85/αναθ. ∆
+ 91/αναθ. ∆

΄
επιτροπη
΄
επιτροπη
EDD + GUE + Verts + FLEMMING
EDD + GUE + Verts + FLEMMING

ψ.χωρ.
ψ.χωρ.
ψ.χωρ.

+
+
+
+

α΄ρθρο 1, µετα΄ την § 6

112

Verts + BLOKLAND

+

α΄ρθρο 2, σηµει΄ο 15

92/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

+

α΄ρθρο 2, σηµει΄ο 17

113

Verts/ALE

+

93

PPE-DE

Ô

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

255, 170, 4

267, 208, 10

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 3, § 1

79

PSE

+

16

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 3, § 4

94

PPE-DE

-

α΄ρθρο 3, § 5

114

Verts/ALE

20

΄
επιτροπη

α΄ρθρο 4, § 4

95

PPE-DE

ΗΕ

-

239, 276, 7

α΄ρθρο 4, § 5

84/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

ΗΕ

+

276, 232, 4

α΄ρθρο 5, σηµει΄ο 1

126

EDD

+

23

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 5, σηµει΄ο 5

96

PPE-DE

α΄ρθρο 5, µετα΄ την § 5

122

EDD

+

25

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 7, § 2

97

PPE-DE

+

α΄ρθρο 10, § 1

98

PPE-DE

-

α΄ρθρο 10, § 4 και αµε΄σεως µετα΄
lε § 5

86/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

87/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

+

88/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

+

α΄ρθρο 12, § 1, πριν απο΄ το στοιχει΄ο α)

115

Verts + BLOKLAND

α΄ρθρο 12, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο δ)
΄ απο΄βλητα)
(οικιακα

80

PSE

+

36

΄
επιτροπη

Ô

116

Verts + BLOKLAND

ΟΚ

+

308, 205, 11

117

Verts + BLOKLAND

ΟΚ

+

273, 238, 12

81

PSE

+

43

΄
επιτροπη

Ô

120

Verts/ALE

-

124

EDD + Verts/ALE

90/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

-

118

Verts/ALE

-

123

EDD

α΄ρθρο 13, § 1, πριν απο΄ το στοιχει΄ο α)

α΄ρθρο 13, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο δ)
΄ απο΄βλητα)
(οικιακα

α΄ρθρο 13, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο δ)
(θερµιδικη΄ αξι΄α)

α΄ρθρο 13, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο δ)
΄ κτηση)
(ανα

ΟΚ, κ.λπ.

ΟΚ

-

92, 424, 10

+

ΗΕ

ΗΕ

ΟΚ

ΗΕ

+

+

+

-

ψ.τµ.
1

-

2

Ô

281, 239, 6

279, 242, 3

309, 212, 10

227, 286, 5
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

α΄ρθρο 13, § 1, µετα΄ το στοιχει΄ο δ)
(τελικο΄ προϊο΄ν)

89/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

-

α΄ρθρο 13, § 1, εδα΄φιο ε)

119

Verts/ALE

-

82

PSE

΄
επιτροπη

46

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ψ.τµ.
1

+

2

-

ψ.τµ.
1

+

2

-

α΄ρθρο 14, µετα΄ την § 7

99

PPE-DE

µετα΄ το α΄ρθρο 14

125

EDD

ΗΕ

-

237, 273, 11

60

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

280, 232, 2

α΄ρθρο 17, § 1, στοιχει΄ο γ)

100

PPE-DE

+

α΄ρθρο 19, § 2

105

PPE-DE

+

α΄ρθρο 28

101

PPE-DE

+

α΄ρθρο 30

102

PPE-DE

-

α΄ρθρο 45, µετα΄ την § 3

121

Verts + BLOKLAND

α΄ρθρο 61

103

PPE-DE

+

α΄ρθρο 62

104∆

PPE-DE

-

67

΄
επιτροπη

+

παρα΄ρτηµα 3

78 =
106 =

PSE
PPE-DE

+

αιτ. σκε΄ψη 1

83/αναθ.

EDD + GUE + Verts + FLEMMING

µετα΄ την αιτ.σκ. 8

107

Verts + BLOKLAND

+

108

Verts + BLOKLAND

+

110

Verts + BLOKLAND

+

αιτ. σκε΄ψη 9

109

Verts + BLOKLAND

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 32

111

Verts + BLOKLAND

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

ΟΚ

ΟΚ

ΗΕ

+

+

+
+

295, 213, 25

286, 236, 17

301, 207, 14
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
Τροπ. 10
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τα ψηφι΄α (α΄ρθρα) «21, 30, 33»
2ο τµη΄µα: τα ψηφι΄α αυτα΄
Verts/ALE
Τροπ. 82
1ο τµη΄µα: διαγραφη΄ των λε΄ξεων «οικονοµικη΄ η΄/και»
2ο τµη΄µα: η διαγραφη΄ αυτη΄
Τροπ. 46
1ο τµη΄µα: διαγραφη΄ των λε΄ξεων «οικονοµικη΄ η΄/και»
2ο τµη΄µα: η διαγραφη΄ αυτη΄
EDD, Verts/ALE
Τροπ. 123
1ο τµη΄µα: «ο΄τι ανακτα΄ται … αποβλη΄των»
2ο τµη΄µα: υπο΄λοιπο
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 114, 115, 116, 117, 121, 83
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 1, 6, 13, 14, 17, 18, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 66, 69, 70
PSE: τροπ. 9, 11, 13, 14, 21, 26, 27, 34, 41
ELDR: Τροπ. 9
Verts/ALE: τροπ. 5, 76
EDD: Τροπ. 5

΄ ρου Έρευνας *
10. Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του Ευρωπαϊκου΄ Χω
Έκθεση: LIESE (A5-0369/2003)

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

προ΄ταση απο΄ρριψης

35 =
53 =

UEN
EDD

ΟΚ

-

90, 444, 6

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1§§ 18 ΄εως 22

34 =
52 =

UEN
EDD

ΟΚ

-

196, 321, 20

26/αναθ.
= 44 =

PPE-DE
GARGANI κ.α.

ΟΚ

-

187, 334, 16

55

EDD

ΟΚ

-

194, 332, 15
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

1

-

237, 295, 8

2

-

196, 338, 7

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
εισαγωγη΄

24

PPE-DE

ψ.τµ./ΟΚ

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
στοιχει΄ο β)

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
στοιχει΄ο δ)

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
στοιχει΄ο ε)

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
στοιχει΄ο στ)

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 18,
στοιχει΄ο ζ)

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, υπο΄λοιπο της
§ 18 και αµε΄σως µετα΄ την § 20

64

EDD κ.α.

ΟΚ

-

206, 316, 14

25

PPE-DE

ΟΚ

-

231, 296, 11

10

΄
επιτροπη

ΟΚ

+

291, 235, 12

68

BOWE κ.α.

11 ∆

΄
επιτροπη

ΗΕ

-

251, 276, 3

65

EDD κ.α.

ΟΚ

-

241, 295, 6

56

Verts/ALE

12

΄
επιτροπη

Ô

ψ.τµ.
1

+

2/ΗΕ

-

13

΄
επιτροπη

+

66

EDD κ.α.

-

14

΄
επιτροπη

+

57

Verts/ALE

-

15

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

16

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

17

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

18

΄
επιτροπη

ψ.τµ./ΟΚ

254, 256, 5

412, 116, 2

1

+

488, 11, 38

2

+

314, 211, 11

3

+

486, 39, 4

4

+

281, 248, 3

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 21

58

Verts/ALE

-

παρα΄ρτηµα Ι, σηµει΄ο 1.1, § 22

67

EDD κ.α.

-

19

΄
επιτροπη

+
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EL

C 87 E/99
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

αιτ. σκε΄ψη 4

1

΄
επιτροπη

ψ.τµ.

αιτ. σκε΄ψη 5

µετα΄ την αιτ.σκ. 5

αιτ. σκε΄ψη 6

µετα΄ την αιτ.σκ. 6

αιτ. σκε΄ψη 7

Ψηφοφορι΄α

1

+

2/ΗΕ

+

27 =
37 =
45 =

UEN
GARGANI κ.α.
EDD

28 ∆ =
46 ∆ =
60 ∆ =

UEN
EDD
EDD κ.α.

38

GARGANI κ.α.

2

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

4

΄
επιτροπη

29 =
47 =

UEN
EDD

39

GARGANI κ.α.

-

5

΄
επιτροπη

+

61

EDD κ.α.

Ô

59

BOWE κ.α.

Ô

6

΄
επιτροπη

+

7

΄
επιτροπη

299, 205, 6

Ô

ΟΚ

-

112, 419, 11

365, 143, 9

+
ΟΚ

-

194, 328, 11

ψ.τµ.
1

+

2

+

30 ∆ =
48 ∆ =

UEN
EDD

-

40

GARGANI κ.α.

-

62

EDD κ.α.

-

8

΄
επιτροπη

+

31 ∆ =
49 ∆ =

UEN
EDD

-

41/αναθ.

GARGANI κ.α.

-

αιτ. σκε΄ψη 9

32 ∆ =
42 ∆ =
50 ∆=

UEN
GARGANI κ.α.
EDD

-

αιτ. σκε΄ψη 10

33 ∆ =
43 ∆ =
51 ∆=

UEN
GARGANI κ.α.
EDD

-

63

EDD κ.α.

αιτ. σκε΄ψη 8

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΗΕ

-

237, 278, 7
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την αιτ.σκ. 10

9

΄
επιτροπη

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+
ΟΚ

+

298, 214, 21

ΟΚ

-

92, 425, 10

ΟΚ

+

300, 210, 19

΄ ψηφι΄σµατος
σχε΄διο νοµοθετικου
§2

36 =
54 =

UEN
EDD

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Οι τροπολογι΄ες 20 και 23 αποσυ΄ρονται
Η κ. MONTFORT υπογρα΄φει τις τροπολογι΄ες 37 ΄εως 44, συµπεριλαµβανοµε΄νης της τροπολογι΄ας 41/αναθ.
Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
Τροπ. 12
1ο τµη΄µα: «πριν απο΄ … νοµοθεσι΄α»
2ο τµη΄µα: υπο΄λοιπο
Τροπ. 18
1ο τµη΄µα:
2ο τµη΄µα:
3ο τµη΄µα:
4ο τµη΄µα:

«Η ΄ερευνα … προτεραιο΄τητα»
«δεν υπα΄ρχει … εργαστη΄ρια»
υπο΄λοιπο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «η΄ υποχρεωτικη΄ για ιατρικου΄ς λο΄γους»
οι λε΄ξεις αυτε΄ς

Τροπ. 1
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τις λε΄ξεις «επι΄ ανθρωπι΄νων εµβρυ΄ων»
2ο τµη΄µα: οι λε΄ξεις αυτε΄ς
Τροπ. 7
1ο τµη΄µα: «Η παρου΄σα απο΄φαση … σκοπου΄ς»
2ο τµη΄µα: «Η ΄ερευνα … ενηλι΄κων»
Verts/ALE
Τροπ. 24
1ο τµη΄µα: § 1 («Το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο … πυρη΄νων κυττα΄ρων»)
2ο τµη΄µα: § 2 «Ωστο΄σο … προϋποθε΄σεις:»
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 34/52, 26αναθ./44, 55, 24, 64, 25, 10, τροποποιηµε΄νη προ΄ταση, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
ELDR: τροπ. 10, 18 και τελικη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: τροπ. 26/αναθ., 10, 18
UEN: τροπ. 24, 25, 28, 29, 34, 35, 44, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
EDD: τροπ. 35/53, 34/52, 55, 64, 65, 36/54, τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 3, 16
ELDR: Τροπ. 16
Verts/ALE: τροπ. 15, 18, 24
GUE/NGL: τροπ. 15, 16, 17, 18
UEN: τροπ. 7, 18
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11. Προστασι΄α του εδα΄φους
Έκθεση: GUTIÉRREZ-CORTINES (A5-0354/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

µετα΄ την § 2

1

PSE
αρχικο΄ κει΄µενο

§ 16

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+
ψ.τµ.
1

+

2/ΗΕ

-

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

185, 212, 14

+

Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
Verts/ALE
§ 16
1ο τµη΄µα: συ΄νολο του κειµε΄νου χωρι΄ς τη λε΄ξη «νε΄ες»
2ο τµη΄µα: η λε΄ξη αυτη΄

12. Οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα
Έκθεση: BLOKLAND (A5-0394/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

§ 13

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

§ 14

2

Verts/ALE

µετα΄ την § 17

1/αναθ.

EDD + Verts + GUE + PSE

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
§ 13
1ο τµη΄µα: «θεωρει΄ ο΄τι … αποβλη΄των»
΄ ρες»
2ο τµη΄µα: «και ο΄τι … τρι΄τες χω
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: 1/αναθ.

Ψηφοφορι΄α

1

+

2

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

+

212, 215, 9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
1. Έκθεση Miguélez Ramos A5-0385/2003
τροπολογι΄α 44
Υπε΄ρ: 68
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Watson
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Bébéar, Sacrédeus, Wijkman
UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro
΄ : 425
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea,
Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps,
Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,
García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis,
Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer HansPeter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack,
Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
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Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain,
Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes,
Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 7
ELDR: Boogerd-Quaak
NI: Della Vedova, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
PPE-DE: Kauppi
2. Έκθεση Miguélez Ramos A5-0385/2003
τροπολογι΄α 45
Υπε΄ρ: 71
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Langenhagen, Sacrédeus
PSE: Ford, Hoff
UEN: Marchiani, Pasqua, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Breyer, Nogueira Román
΄ : 433
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz,
Kronberger, Mennea, Pannella, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
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Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori,
Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist
Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Frassoni,
Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta,
Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 6
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
3. Έκθεση Mussa A5-0381/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 528
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu,
Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz
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NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch,
Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler,
Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta,
Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 6
EDD: Booth, Coûteaux, Titford
GUE/NGL: Sjöstedt
NI: Cappato, Della Vedova
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4. Έκθεση Adam A5-0386/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 516
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr,
Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga
Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni,
Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski,
Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta,
Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 6
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Booth, Sandbæk, Titford
PPE-DE: Sacrédeus
Αποχε΄ς: 9
EDD: Coûteaux
GUE/NGL: Eriksson, Frahm
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
5. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 114
Υπε΄ρ: 92
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Vallvé
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Flemming, Karas, Oomen-Ruijten, Schierhuber, Stauner, Stenzel, Wijkman
PSE: Lund
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 424
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu,
Raymond, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
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Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl,
Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos,
Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Jonckheer, Lagendijk, Turmes
Αποχε΄ς: 10
NI: Berthu, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Souchet, Turco
PPE-DE: McMillan-Scott
PSE: Dehousse
6. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 115
Υπε΄ρ: 309
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond,
Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso,
Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Flemming, Karas, Maat, Oomen-Ruijten, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 212
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: André-Léonard, Dybkjær, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Van Hecke, Wallis, Watson
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillanScott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
Αποχε΄ς: 10
ELDR: Manders
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
PSE: Dehousse, Evans Robert J.E., Honeyball
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7. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 116
Υπε΄ρ: 308
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso,
Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Flemming, Karas, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff,
Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Lange,
Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W.,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de
Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure,
Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano MartínezOrozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 205
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: André-Léonard, Nordmann
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi,
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Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
Αποχε΄ς: 11
EDD: Mathieu, Raymond
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes
8. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 117
Υπε΄ρ: 273
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, De Clercq, Pesälä, Pohjamo
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas,
Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis,
Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso,
Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Flemming, Karas, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro,
Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
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΄ : 238
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, RiisJørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski,
Wallis, Watson
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott,
Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van
Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
Αποχε΄ς: 12
EDD: Mathieu, Raymond
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes, Rodríguez Ramos
9. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 121
Υπε΄ρ: 295
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van
Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Berthu, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea,
Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Ferri, Flemming, Podestà, Sacrédeus, Wijkman
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C 87 E/113
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Crowley, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 213
Κατα
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford
ELDR: André-Léonard, Flesch, Nordmann, Ries, Sterckx
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez,
Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler,
Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Pex, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Whitehead
UEN: Nobilia, Queiró
Αποχε΄ς: 25
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang,
Pannella, Stirbois, Turco
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PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes
UEN: Camre, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
10. Έκθεση Blokland A5-0391/2003
τροπολογι΄α 83/αναθ.
Υπε΄ρ: 286
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo,
Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci,
Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer
PPE-DE: Ferri, Flemming, Liese, Oomen-Ruijten, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Hoff, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo
Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, O’Toole,
Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 236
Κατα
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: André-Léonard, Nordmann, Ries, Sterckx
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva,
De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori,
Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia,
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Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski,
Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lisi,
Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo
Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton,
Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de
Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 17
EDD: Booth, Farage, Titford
NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Souchet, Speroni,
Turco
PSE: Evans Robert J.E., Honeyball, Moraes

11. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 35 + 53
Υπε΄ρ: 90
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
GUE/NGL: Fiebiger, Herzog, Kaufmann, Markov, Modrow, Morgantini
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Beazley, Deva, Dover, Evans Jonathan, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Heaton-Harris, Mauro,
Mennitti, Montfort, Sacrédeus, Santini, Scallon, Vatanen
PSE: Hume, Poos
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Dhaene, Echerer, Gahrton,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Turmes, Voggenhuber
΄ : 444
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Korakas,
Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis,
Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo,
Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas,
Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco
Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,
Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo
Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres
Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Buitenweg, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de
Roo, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 6
ELDR: Boogerd-Quaak
GUE/NGL: Vachetta
PPE-DE: Mombaur
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni
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12. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 34 + 52
Υπε΄ρ: 196
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Dybkjær, Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Dary, Fiebiger, Kaufmann, Manisco, Markov, Modrow, Puerta, Scarbonchi
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De
Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola,
Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini,
Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Hume
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu
Baringdorf, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 321
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas,
Koulourianos, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta,
Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Kauppi, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillanScott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pomés Ruiz, Provan,
Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden,
van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell, Zacharakis
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo,
Sörensen, Staes
Αποχε΄ς: 20
PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Hannan, Jean-Pierre, Naranjo Escobar, Nicholson,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pastorelli, Schmitt, Sumberg, Tannock, Twinn
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni
13. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 26/αναθ. + 44
Υπε΄ρ: 187
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa
Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming,
Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Pack, Parish, Pérez
Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Hume
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
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Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber,
Wuori
΄ : 334
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, BushillMatthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga
Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Karas, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillanScott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Perry, Pomés Ruiz,
Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen,
Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell,
Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes, Wyn
Αποχε΄ς: 16
PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Hannan, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Pastorelli, Pex, Stenzel, Tannock, Twinn
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit
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14. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 55
Υπε΄ρ: 194
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva,
Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández
Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Hume
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling,
Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 332
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez,
Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Garriga
Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott,
Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner,
Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zabell,
Zacharakis
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen,
Staes, Wyn
Αποχε΄ς: 15
ELDR: Gasòliba i Böhm
PPE-DE: Andria, Bradbourn, Cocilovo, Fernández Martín, Lombardo, Nicholson, Nisticò, Oomen-Ruijten,
Schmitt, Tannock, Twinn
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni
15. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 24, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 237
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Calò, Gasòliba i Böhm, Procacci
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón
Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deva, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan,
Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling,
Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Martínez
Martínez, Müller, Piecyk, Rothe, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 295
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bushill-Matthews,
Cederschiöld, Chichester, Corrie, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Elles, Folias, Foster, Fourtou,
Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour,
Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin,
McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Provan, Purvis,
Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van
Orden, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure,
Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele,
Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí,
Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van
Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo,
Sörensen, Staes
Αποχε΄ς: 8
PPE-DE: Bradbourn, Nicholson
PSE: Roth-Behrendt, Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal, Turmes

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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16. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 24, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 196
EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Lynne, Procacci
NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Descamps, Deva, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri,
Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia,
Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski,
Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques,
Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Twinn,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Wenzel-Perillo, Wijkman, von
Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller, Piecyk,
Pittella, Rothe, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler
UEN: Mussa
Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, MacCormick, Maes, de
Roo, Sörensen, Staes
΄ : 338
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries,
Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové
Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow,
Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch,
Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Pannella, Raschhofer,
Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bourlanges, Bushill-Matthews, Cederschiöld,
Chichester, Corrie, Deprez, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Fiori, Folias, Foster, Garriga Polledo,
Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos,
Matikainen-Kallström, Mauro, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet,
Stenmarck, Stockton, Sturdy, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Vidal-Quadras
Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos,
Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler
Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 7
PPE-DE: Nicholson
PSE: Roth-Behrendt, Rothley
UEN: Muscardini
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Turmes
17. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 64
Υπε΄ρ: 206
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Di Pietro, Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley,
Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer,
Ferri, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen
Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura,
Hannan, Hansenne, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, KeppelhoffWiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber,
Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Theato, Valdivielso
de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Hume, Kreissl-Dörfler, Piecyk, Rothe, Schmid Gerhard
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UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 316
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen,
Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, BushillMatthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn,
Doyle, Elles, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, MatikainenKallström, Menrad, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen,
Staes, Voggenhuber
Αποχε΄ς: 14
EDD: Booth, Farage, Titford
PPE-DE: Bradbourn, Cocilovo, Deva, Heaton-Harris, Nicholson, Nisticò, Schmitt, Tannock, Twinn
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit
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18. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 25
Υπε΄ρ: 231
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Calò, Gasòliba i Böhm, Procacci
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso,
Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar,
Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Marini, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato,
Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Berger, Bösch, Ceyhun, Désir, Ettl, Gebhardt, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lange, Leinen, Müller, Piecyk, Prets, Rothe, Scheele, Swoboda, Walter, Weiler
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin,
Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
΄ : 296
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder,
Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries,
Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke,
Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Beazley, Bébéar, Bourlanges, BushillMatthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn,
Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Perry, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen,
Thyssen, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Zacharakis
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas,
Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole,
Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Skinner, Soares,
Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de
Roo, Sörensen, Staes, Wyn
Αποχε΄ς: 11
EDD: Booth, Farage, Titford
PPE-DE: Bradbourn, Morillon, Nicholson, Pex
PSE: Roth-Behrendt, Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni
19. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 10
Υπε΄ρ: 291
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Seppänen,
Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews,
Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles,
Ferri, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Musotto, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck,
Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Bowe, Carlotti, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Díez González, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes,
van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler,
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Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann
Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo,
Sörensen, Staes, Wyn
΄ : 235
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Naïr, Scarbonchi, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo,
Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Costa Raffaele, De Mita, Deva, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín,
Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia,
Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Martens, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Corbett, Désir,
Dührkop Dührkop, Ettl, Gebhardt, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange,
Leinen, Malliori, Müller, Piecyk, Pittella, Prets, Rothe, Scheele, Stockmann, Swoboda, Walter, Weiler,
Zimeray
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Turmes, Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 12
PPE-DE: Callanan, Cocilovo, Lombardo, Marques, Nicholson, Nisticò, Tannock, Twinn
PSE: Roth-Behrendt, Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni
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20. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 65
Υπε΄ρ: 241
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk
ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley,
Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón
Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani,
Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan,
Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle,
Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marques,
Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad,
Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda
Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock,
Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca,
Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: van den Burg, Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Lange, Müller,
Piecyk, Rothe, Stockmann, Weiler
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Turmes, Wuori
΄ : 295
Κατα
EDD: Bernié, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller,
Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bourlanges, Bowis, Bushill-Matthews,
Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Deprez, Dover, Doyle, Elles, Fiori, Folias, Foster, Garriga
Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis,
Helmer, Inglewood, Kauppi, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, McMillan-Scott, Marinos,
Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Scallon, Smet, Stenmarck,
Sturdy, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman,
Zacharakis
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas,
Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González,
Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos,
Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt,
Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo,
Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
Αποχε΄ς: 6
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Mayol i Raynal
21. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 18, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 488
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alyssandrakis, Caudron, Dary, Korakas, Meijer, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Sylla
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer,
Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita,
Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler,
Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin,
McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering,
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Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina
Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets,
Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa
Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker,
Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa,
Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit,
Dhaene, Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk,
Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 11
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
NI: Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
UEN: Ribeiro e Castro
Αποχε΄ς: 38
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos,
Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta,
Vinci, Wurtz
NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Stirbois
UEN: Camre
22. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 18, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 314
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís
Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Pannella,
Speroni, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, BushillMatthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Deprez, Doorn, Doyle,
Elles, Ferrer, Folias, Foster, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GutiérrezCortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, McMillanScott, Marinos, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy,
Suominen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, RothBehrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del
Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel,
Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Jonckheer, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen,
Staes, Wyn
΄ : 211
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Calò, Di Pietro
GUE/NGL: Schröder Ilka
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley,
Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso,
Coelho, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,
Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hernández
Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, QuisthoudtRowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn,
Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Hume, Schmid Gerhard, Stockmann
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter,
Turmes, Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 11
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Borghezio
PPE-DE: Cocilovo, Nicholson
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal
23. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 18, 3ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 486
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz,
Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vinci, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager,
Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi,
Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta,
Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Corrie, Costa
Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood,
Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese,
Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti,
Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,
Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez
del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano,
O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos,
Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez
del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos,
Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini,
Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Echerer, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye,
Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter,
Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 39
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Mennea, Stirbois
PPE-DE: Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Deva, Dover, Doyle, Flemming, García-Orcoyen Tormo,
Gutiérrez-Cortines, Hannan, Heaton-Harris, Karas, Mauro, Nicholson, Pomés Ruiz, Provan, Rübig, Scallon,
Schierhuber, Stenzel
PSE: Schmid Gerhard
UEN: Ribeiro e Castro
Αποχε΄ς: 4
NI: Borghezio
PPE-DE: Oomen-Ruijten
PSE: Rothley
Verts/ALE: Mayol i Raynal
24. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄α 18, 4ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 281
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders,
Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä,
Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors,
Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas,
Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella,
Speroni, Turco
PPE-DE: Averoff, Cocilovo, Fernández Martín, Folias, Foster, Glase, Goodwill, Grossetête, Hansenne,
Hatzidakis, Helmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Pacheco
Pereira, Smet, Stevenson, Trakatellis, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del
Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, MacCormick, Maes,
Mayol i Raynal, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 248
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk,
Titford
ELDR: Di Pietro
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere,
Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Coelho, Corrie, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou,
Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga
Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Hume, Schmid Gerhard
UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Turmes, Wuori
Αποχε΄ς: 3
PPE-DE: Bradbourn
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit
25. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 28 + 46 + 60
Υπε΄ρ: 112
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk,
Titford
ELDR: Calò
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de
La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Descamps,
Dover, Ferber, Fiori, Gawronski, Gouveia, Graça Moura, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Kauppi,
Lisi, Montfort, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Sacrédeus, Scallon, Vlasto
PSE: Bösch, Désir, Ford, Gebhardt, Gröner, Hume, Kreissl-Dörfler, Marinho, Müller, Piecyk, Pittella, Rothe,
Scheele, Schmid Gerhard
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
΄ : 409
Κατα
EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Di
Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten,
Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen,
Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, BushillMatthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Flemming,
Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer,
Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert,
Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,
Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas,
Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Niebler, OomenRuijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman,
Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff,
Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes,
Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets,
Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Hudghton, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo,
Sörensen, Staes, Wyn
Αποχε΄ς: 11
PPE-DE: Bradbourn, Hannan, Kastler, Mombaur, Nisticò, Tannock
PSE: Rothley
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Mayol i Raynal

26. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 29 + 47
Υπε΄ρ: 194
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Di Pietro, Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley,
Berend, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Deva, Dover,
Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange,
Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope,
Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat,
Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti,
Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Hume
UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
΄ : 328
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron,
Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Korakas,
Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, BushillMatthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De
Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Fernández Martín, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, JeanPierre, Kauppi, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Pronk, Provan, Purvis, Schaffner, Smet,
Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van
Velzen, de Veyrinas, Villiers, Wachtmeister, Wijkman, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
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Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, Onesta, de Roo, Sörensen, Staes,
Wyn
Αποχε΄ς: 11
PPE-DE: Bodrato, Bradbourn, Cocilovo, Mombaur, Nicholson
PSE: Rothley, Schmid Gerhard
UEN: Marchiani
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Mayol i Raynal
27. Έκθεση Liese A5-0369/2003
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
Υπε΄ρ: 298
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn,
Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller,
Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta,
Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac,
Doorn, Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch,
Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson,
Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, van Velzen,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa,
Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira,
Ford, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Wyn
΄ : 214
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend,
Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, De Mita, Deva,
Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris, Hernández
Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling,
Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela SuanzesCarpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, Désir, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller, Piecyk,
Rothe, Sakellariou, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler
UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes,
Voggenhuber, Wuori
Αποχε΄ς: 21
EDD: Bernié, Esclopé
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
PPE-DE: Andria, Bradbourn, Callanan, Cocilovo, Fernández Martín, Hermange, Nicholson, Rübig, de
Veyrinas, Vlasto, Wijkman
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Mayol i Raynal, Staes
28. Έκθεση Liese A5-0369/2003
τροπολογι΄ες 36 + 54
Υπε΄ρ: 92
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La
Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
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PPE-DE: Bastos, Beazley, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Dover, Evans Jonathan, Ferrer, Garriga Polledo,
Gouveia, Graça Moura, Heaton-Harris, Karas, Kauppi, Mombaur, Sacrédeus, Scallon
PSE: Dehousse
UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó
Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer,
Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Onesta, Piétrasanta,
Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori
΄ : 425
Κατα
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Esclopé, Farage, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Cox, Davies, De Clercq,
Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo,
Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé,
Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah,
Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta,
Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla, Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Pannella,
Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti,
Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn,
Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Corrie,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo,
Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne,
Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, JeanPierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat,
McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Montfort,
Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen,
de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa,
Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,
Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch,
Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller,
Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, SandbergFries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis,
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Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley,
Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts,
Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Maes
Αποχε΄ς: 10
EDD: Mathieu
PPE-DE: Andria, Fernández Martín, Gawronski, Nicholson, Sumberg
PSE: Schmid Gerhard
Verts/ALE: Cohn-Bendit, MacCormick, Mayol i Raynal

29. Έκθεση Liese A5-0369/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 300
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Duff,
Dybkjær, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn,
Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Laguiller,
Manisco, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt, Sylla,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Brunetta,
Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn,
Doyle, Elles, Folias, Foster, Fourtou, Garriga Polledo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jean-Pierre, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, McCartin, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Oomen-Ruijten,
Pacheco Pereira, Perry, Pex, Provan, Purvis, Schaffner, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre,
Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg,
Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,
Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez
González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou,
Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poos, Prets, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos,
Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto,
Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin,
Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn,
Zimeray, Zorba, Zrihen
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UEN: Camre, Mussa
Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Dhaene, Lagendijk, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, de Roo,
Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn
΄ : 210
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Calò, Di Pietro, Gasòliba i Böhm
GUE/NGL: Fiebiger, Kaufmann, Markov, Modrow, Schröder Ilka
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger,
Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend,
Böge, von Boetticher, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, De Mita, Deva, Dover, Ebner,
Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gemelli, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hannan, Hansenne, Heaton-Harris,
Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling,
Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò,
Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger,
Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Ceyhun, De Rossa, Gebhardt, Gröner, Hänsch, Haug, Hume, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller,
Piecyk, Rothe, Sakellariou, Schmid Gerhard, Stockmann, Walter, Weiler
UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó
Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Echerer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori
Αποχε΄ς: 19
EDD: Bernié, Esclopé
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
PPE-DE: Andria, Bradbourn, Callanan, Cocilovo, Corrie, Hermange, Nicholson, Vlasto, Wijkman
PSE: Hoff
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Frassoni, Jonckheer, Onesta
30. Έκθεση Blokland A5-0394/2003
τροπολογι΄α 1/αναθ.
Υπε΄ρ: 212
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, Di Pietro
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos,
Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Vinci, Wurtz
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
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PPE-DE: Langenhagen
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, van den Burg, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira
Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez
González, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen,
Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Rapkay, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco,
Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques,
Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer,
Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling,
Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn
΄ : 215
Κατα
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn,
Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen,
Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski,
Wallis, Watson
NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Mennea, Stirbois
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti,
Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer,
Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez,
Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori,
Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga
Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández
Mollar, Inglewood, Jean-Pierre, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos,
Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt,
Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling,
Zacharakis, Zappalà
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 9
EDD: Mathieu
NI: Berthu, Hager, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Varaut
PPE-DE: Oomen-Ruijten
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2003)0497

΄ ν και διεθνει΄ς σχε΄σεις της ΕΕ
Παραβι΄αση των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ ν και
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την παραβι΄αση των δικαιωµα΄των των γυναικω
τις διεθνει΄ς σχε΄σεις της ΕΕ (2002/2286(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις εξωτερικε΄ς σχε΄σεις της ΕΕ, ο΄πως ορι΄ζονται ιδι΄ως µε τα α΄ρθρα 11, 177, 178 και 181 της
Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ρη΄τρα περι΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στις κοινοτικε΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης και συγκεκριµε΄να το α΄ρθρο 25 της συµφωνι΄ας του Κοτονου΄,
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 4, 5, 6, 20 και 21, παρα΄γραφος 1, του Χα΄ρτη Θεµελιωδω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
΄ πινα δικαιω
΄ µατα του 2001 (12141/2001) και το
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ετη΄σια ΄εκθεση της ΕΕ για τα ανθρω
σχετικο΄ ψη΄φισµα΄ του, της 25ης Απριλι΄ου 2002 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄σταση (2002)5 της Επιτροπη΄ς των Υπουργω΄ν του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης προς τα
΄ ν κατα΄ της βι΄ας, η οποι΄α εγκρι΄θηκε στις 30 Απρικρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε την προστασι΄α των γυναικω
λι΄ου 2002,
΄ ν στο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα 2003/44 σχετικα΄ µε την ενσωµα΄τωση των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ ν, της Επιτροπη΄ς
συ΄στηµα του ΟΗΕ και το ψη΄φισµα 2003/45, σχετικα΄ µε τη βι΄α εις βα΄ρος των γυναικω
Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των του ΟΗΕ (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συ΄µβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξα΄λειψη κα΄θε µορφη΄ς δια΄κρισης κατα΄ των γυναι΄ ν (CEDAW), και τις Γενικε΄ς Συστα΄σεις αριθ. 12, 14 και 19 της Επιτροπη΄ς CEDAW (3),
κω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση και το προ΄γραµµα δρα΄σης της Βιε΄ννης, ο΄πως εγκρι΄θηκαν απο΄ την Παγκο΄σµια
΄ µατα, στις 25 Ιουνι΄ου 1993 (4),
∆ια΄σκεψη για τα ανθρω΄πινα δικαιω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το τελικο΄ κει΄µενο σχετικα΄ µε την επισκο΄πηση συν 5 του Πεκι΄νου για τη συνε΄χεια που δο΄θηκε
στο προ΄γραµµα δρα΄σης του Πεκι΄νου (130α) (5),
΄ σεις της Ελληνικη΄ς Προεδρι΄ας, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες καταβα΄λλεται διαρκη΄ς προ ΄εχοντας υπο΄ψη τις δηλω
σπα΄θεια για να αποτελε΄σουν τα θε΄µατα των δυο φυ΄λων αναπο΄σπαστο τµη΄µα του ΄εργου των Συµβουλι΄ων
΄ ν Υποθε΄σεων,
Γενικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2001, σχετικα΄ µε τους ακρωτηριασµου΄ς των γυναι΄ ν οργα΄νων (6),
κει΄ων γεννητικω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 7ης Φεβρουαρι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ ν εται΄ρων της Μεσογει΄ου ο΄σον αφορα΄ την προω΄θηση των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ν
Ένωσης ΄εναντι των χωρω
΄ ν στις χω
΄ ρες αυτε΄ς (7),
και των ΄σων
ι
ευκαιριω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0334/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ C 131 Ε της 5.6.2003, σ. 138.
http://www.un.org/
http://www.unifem.org/
http://www.unhchr.ch/huridoca.nsf/(Symbol/A.CONF.157.23)
http://www.unifem.org/
ΕΕ C 77 Ε της 28.3.2002, σ. 126.
ΕΕ C 284 Ε της 21.11.2002, σ. 337.
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Α. ΄εχοντας επι΄γνωση του ο΄τι, ο΄πως δη΄λωσε η Επιτροπη΄ CEDAW µε τη γενικη΄ συ΄σταση αριθ. 19 (1), η βι΄α κατα΄
΄ ν αποτελει΄ µορφη΄ δια΄κρισης, καθω
΄ ς η υπονο΄µευση της σωµατικη΄ς και ψυχολογικη΄ς ακεραιο΄των γυναικω
΄ ν στερει΄ απο΄ αυτε΄ς τη δυνατο΄τητα να απολαυ΄ουν πλη΄ρως των καθολικω
΄ ν και βασικω
΄ν
τητας των γυναικω
ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, ο΄πως ει΄ναι το δικαι΄ωµα της ζωη΄ς, το δικαι΄ωµα της ασφα΄λειας και της ακεραιο΄τητας
΄ µατα,
του ατο΄µου, ο΄πως ορι΄ζουν τα διεθνη΄ και ευρωπαϊκα΄ νοµικα΄ κει΄µενα που αφορου΄ν τα ανθρω΄πινα δικαιω
Β.

΄ νεται στη δη΄λωση της Παγκο΄σµιας ∆ια΄σκεψης της Βιε΄ννης του 1993 για τα
υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι, ο΄πως σηµειω
΄ µατα, «τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα των γυναικω
΄ ν και των κοριτσιω
΄ ν αποτελου΄ν αναφαι΄ρετο,
ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των», και ο΄τι, ο΄πως επιβεβαιω
΄ νεται µε
αναπο΄σπαστο και αδιαι΄ρετο τµη΄µα των καθολικω
τη ∆η΄λωση του Πεκι΄νου και το προ΄γραµµα δρα΄σης, πρε΄πει να αναληφθει΄ δρα΄ση για την «εξα΄λειψη της βι΄ας
΄ ν στη δηµο΄σια και ιδιωτικη΄ ζωη΄»,
κατα΄ των γυναικω

Γ.

΄εχοντας επι΄γνωση του ο΄τι θυ΄µατα βι΄ας πε΄φτουν το΄σο οι γυναι΄κες ο΄σο και οι α΄νδρες· ωστο΄σο, η διεθνη΄ς
εφαρµογη΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των τει΄νει στην πρα΄ξη να λαµβα΄νει λιγο΄τερο υπο΄ψη τη βι΄α κατα΄ των
΄ ν, κατα΄σταση που ΄εχει τις ρι΄ζες της στο στερεο΄τυπο των α΄νισων σχε΄σεων µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν και γυναικω
΄ν
γυναικω
που κυριαρχει΄ στις περισσο΄τερες κοινωνι΄ες και σε απαρα΄δεκτες αναφορε΄ς στον πολιτισµο΄ και την παρα΄δοση,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι, βα΄σει της εντολη΄ς που ΄εχει λα΄βει να σε΄βεται και να προστατευ΄ει τα
΄ µατα στη διεθνη΄ πολιτικη΄, η ΕΕ πρε΄πει να συµβα΄λλει εποικοδοµητικα΄ και να αναλαµβα΄νει
ανθρω΄πινα δικαιω
δρα΄σεις για την εξα΄λειψη της βι΄ας υπο΄ ο΄λες της τις µορφε΄ς, αλλα΄ ΄εως ο΄του επιτευχθει΄ αυτο΄ς ο τελικο΄ς
΄ το βασικο΄ βη΄µα για την εξα΄λειψη των σοβαρο΄τερων µορφω
΄ ν βι΄ας
στο΄χος πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ το πρω
΄ ν που υποβαθµι΄ζουν και/η΄ απειλου΄ν τη ζωη΄ τους,
κατα΄ των γυναικω

Ε.

΄ ντας ο΄τι οι πρακτικε΄ς ο΄πως ο ακρωτηριασµο΄ς των γεννητικω
΄ ν οργα΄νων, ο λιθοβολισµο΄ς, η διαπο΄εκτιµω
µπευση, το κα΄ψιµο, ο βιασµο΄ς και ο ακρωτηριασµο΄ς µε οξε΄α, τα εγκλη΄µατα τιµη΄ς, οι εξαναγκαστικοι΄ γα΄µοι,
η δουλει΄α και η σεξουαλικη΄ εκµετα΄λλευση αποτελου΄ν ιδιαζο΄ντως ειδεχθει΄ς και ανεπι΄τρεπτες µορφε΄ς βι΄ας που
ασκου΄νται στις γυναι΄κες και στις νε΄ες κοπε΄λες,

΄ µατα των γυναικω
΄ ν κατοχυρω
΄ νονται
ΣΤ. υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι στο διεθνε΄ς δι΄καιο τα ατοµικα΄ και συλλογικα΄ δικαιω
΄ σει δια΄φορες επιφυλα΄ξεις ως προς την εν
µεν τυπικα΄, αλλα΄ ο΄τι πολλα΄ κρα΄τη εται΄ροι της ΕΕ ΄εχουν διατυπω
΄ στε να ει΄ναι νοµικω΄ς αδυ΄νατη η εφαρµογη΄ µεγα΄λου µε΄ρους της· εξα΄λλου,
λο΄γω νοµοθεσι΄α, κατα΄ τρο΄πον ω
΄ σεις κατα΄ τις οποι΄ες µεγα΄λες διεθνει΄ς συνθη΄κες υπογρα΄φονται και κυρω
΄ νονται χωρι΄ς να διατυστις περιπτω
΄ ν µηχανισµω
΄ ν, παραδοσιακω
΄ ν η΄ θρηπωθου΄ν επιφυλα΄ξεις, η εφαρµογη΄ τους ει΄ναι δυσχερη΄ς λο΄γω ανεπαρκω
΄ ν στερεοτυ΄πων, ενω΄ σπα΄νια ει΄ναι η λη΄ψη θετικω΄ν µε΄τρων για την προα΄σπιση των δικαιωµα΄των των
σκευτικω
΄ ν και την ΄ενταξη΄ τους στην οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ζωη΄,
γυναικω
Ζ.

πιστευ΄οντας ακρα΄δαντα ο΄τι οι πρακτικε΄ς αυτου΄ του ει΄δους δεν χωρου΄ν ανοχη΄ η΄ δικαιολογι΄α για λο΄γους
παρα΄δοσης, και δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να γι΄νεται επι΄κληση της πολιτιστικη΄ς κατανο΄ησης ο΄ταν τι΄θεται θε΄µα σοβαρη΄ς παραβι΄ασης των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,

΄ ς δια΄φορες µορφε΄ς βι΄ας σε πολλε΄ς χω
΄ ρες
Η. εκφρα΄ζοντας τη λυ΄πη του για το ο΄τι οι γυναι΄κες υφι΄στανται συνεχω
΄ ν και αναπτυξιακω
΄ ν συµφωνιω
΄ ν και λογικα΄ θα ΄επρεπε να υπα΄ρχει
που ει΄ναι εται΄ροι της ΕΕ µε΄σω εµπορικω
΄ ν, πολιτιστικω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν και νοµικω
΄ ν παραγο΄ντων που
ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση ΄εναντι των κοινωνικω
κρατου΄ν τις γυναι΄κες σε απο΄σταση απο΄ τα κε΄ντρα εξουσι΄ας και τις εκτοπι΄ζουν σε κατω΄τερες κοινωνικε΄ς και
οικονοµικε΄ς θε΄σεις,
΄ ντας ο΄τι το Συµβου΄λιο ΄εχει η΄δη προβλε΄ψει στις αναπτυξιακε΄ς και εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες σειρα΄ νοµικω
΄ν
Θ. εκτιµω
΄ ν µε΄σων που σκοπο΄ ΄εχουν να διασφαλι΄σουν στις χω
΄ ρες εται΄ρους το σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων
και πολιτικω
δικαιωµα΄των, της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου (2),
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι γυναι΄κες αποτελου΄ν τα συγκεκριµε΄να θυ΄µατα της φτω΄χειας και της βι΄ας, αλλα΄ ο΄τι
΄ ρας
αποτελου΄ν επι΄σης τους απαρε΄γκλιτους παρα΄γοντες της ανα΄πτυξης και της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς της χω
τους και ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη αυτοι΄ οι δυ΄ο α΄ξονες στην πολιτικη΄ για την συνεργασι΄α και την
ανα΄πτυξη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

(1) Υπο΄ τις δια΄φορες µορφε΄ς της ο΄πως «σωµατικη΄, πνευµατικη΄ η΄ σεξουαλικη΄ βλα΄βη η΄ ταλαιπωρι΄α, σχετικε΄ς απειλε΄ς, καταναγκασµο΄ς η΄ στε΄ρηση της ελευθερι΄ας».
(2) COM(95)216.
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΄ν
1.
επιδοκιµα΄ζει την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς περι΄ ενσωµα΄τωσης της δια΄στασης της ισο΄τητας ευκαιριω
µεταξυ΄ των δυο φυ΄λων στις εξωτερικε΄ς σχε΄σεις της ΕΕ, ενω΄ επισηµαι΄νει ο΄τι χρεια΄ζεται αµεσο΄τερη και πιεστικο΄τερη
΄ ν·
δρα΄ση για την καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ρες ΑΚΕ διατα΄ξεις για το θε΄µα των
2.
επιδοκιµα΄ζει το ο΄τι συµπεριελη΄φθησαν στη συµφωνι΄α Κοτονου΄ µε τις χω
΄ ν και γυναικω
΄ ν και
δυο φυ΄λων ως µε΄ρος του πολιτικου΄ διαλο΄γου (α΄ρθρο 8) για την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν οργα΄νων
την ενσωµα΄τωση της δια΄στασης της ισο΄τητας (α΄ρθρο 31) και τον ακρωτηριασµο΄ των γεννητικω
(α΄ρθρο 25) (1)·
3.
υπενθυµι΄ζει την πρωτοβουλι΄α του να περιληφθει΄ στις αντι΄στοιχες θε΄σεις του προϋπολογισµου΄ 2003 η
΄ ν µορφω
΄ ν βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ν
ρη΄τρα ο΄τι «Η µη ανα΄ληψη δρα΄σης για την προ΄ληψη και καταπολε΄µηση σοβαρω
΄ ν οργα΄νων, καυ΄ση η΄ βιασµο΄ς)» θα αποτελει΄ λο΄γο
(λιθοβολισµο΄ς, διαπο΄µπευση, ακρωτηριασµο΄ς των γεννητικω
αναστολη΄ς της κοινοτικη΄ς ενι΄σχυσης·
4.
χαιρετι΄ζει την εφαρµογη΄ του νε΄ου προγρα΄µµατος της ΕΕ που ξεκι΄νησε τον Ιανουα΄ριο του 2003 για τη
΄ ν σε 22 χω
΄ ρες ΑΚΕ και ζητει΄ την περαιτε΄ρω επε΄κταση και
σεξουαλικη΄ και αναπαραγωγικη΄ υγει΄α των γυναικω
ενι΄σχυση του προγρα΄µµατος·
΄ ν στους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, στις επι΄σηµες διπλωµατικε΄ς
5.
ζητει΄ την αυ΄ξηση της συµµετοχη΄ς των γυναικω
΄ στε να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι εµπειρι΄ες, η οπτικη΄ και οι ανα΄γκες του
αποστολε΄ς και τις διεθνει΄ς πρωτοβουλι΄ες ω
50 % του πληθυσµου΄, γεγονο΄ς που θα συµβα΄λει στην προω΄θηση των προβληµα΄των και στη µακροπρο΄θεσµη
βιωσιµο΄τητα των αποφα΄σεων που αφορου΄ν τις γυναι΄κες, δεδοµε΄νου ο΄τι το φυ΄λο αποτελει΄ σηµαντικη΄ µεταβλητη΄,
η οποι΄α παραβλε΄πεται στην α΄σκηση της εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς·
6.
τονι΄ζει πως απαιτει΄ται σφαιρικο΄ς ορισµο΄ς της βι΄ας, ει΄τε αυτη΄ ασκει΄ται δηµο΄σια ει΄τε κατ’ ιδι΄αν, συ΄µφωνα µε
τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της CEDAW και το Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης του Πεκι΄νου, προκειµε΄νου να περιληφθει΄ ο
ορισµο΄ς αυτο΄ς στις εµπορικε΄ς και αναπτυξιακε΄ς συµφωνι΄ες, και καλει΄ τα τρι΄τα κρα΄τη να υπογρα΄ψουν και να
ενσωµατω΄σουν το µε΄σο αυτο΄ στην εσωτερικη΄ ΄εννοµη΄ τους τα΄ξη·
7.
προτρε΄πει το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βουν στις µελλοντικε΄ς εµπορικε΄ς και αναπτυξιακε΄ς
συµφωνι΄ες, α΄σχετα απο΄ και συµπληρωµατικα΄ προς τη ρη΄τρα για το σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, ειδικη΄
΄ σεων και, τελικα΄, την αναστολη΄ της συµφωνι΄ας σε περιπτω΄σεις σοβαρη΄τρα που θα προβλε΄πει την επιβολη΄ κυρω
΄ ν εννοω΄ντας εκτεταµε΄να φαινο΄µενα α΄σκηρω΄ν και επαναλαµβανο΄µενων παραβια΄σεων των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ ν οργα΄νων, ο ακρωτηριασµο΄ς µε οξε΄α, η διαπο΄µπευση, η καυ΄ση,
σης βι΄ας, ο΄πως ο ακρωτηριασµο΄ς των γεννητικω
΄ ν, τα εγκλη΄µατα τιµη΄ς, οι εξαναγκαοι οικογενειακε΄ς βεντε΄τες, ο λιθοβολισµο΄ς, ο βιασµο΄ς και η εµπορι΄α γυναικω
στικοι΄ γα΄µοι, και η δουλει΄α·
΄ σεις η΄ η αναστολη΄ της συµφωνι΄ας πρε΄πει να επιβα΄λλονται στις περιπτω΄σεις εκει΄νες στις
8.
θεωρει΄ ο΄τι οι κυρω
΄ ν, η κυβε΄ρνηση της χω
΄ ρας
οποι΄ες, παρα΄ τα στοιχει΄α για α΄σκηση εκτεταµε΄νης και σοβαρη΄ς βι΄ας κατα΄ των γυναικω
εται΄ρου κατα΄ συ΄στηµα δεν αντιµετωπι΄ζει τα φαινο΄µενα αυτα΄ στο νοµοθετικο΄, διοικητικο΄ και δικαστικο΄ επι΄πεδο. Σε
΄ σεων η΄ της αναστολη΄ς της
κα΄θε περι΄πτωση ο΄µως, πρε΄πει να µελετα΄ται και αξιολογει΄ται ο αντι΄κτυπος των κυρω
΄ ν και των γυναικω
΄ ν·
συµφωνι΄ας επι΄ του πληθυσµου΄, και συγκεκριµε΄να επι΄ των παιδιω
΄ ν απο΄ τις χω
΄ ρες
9.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συµπεριλα΄βει στις δραστηριο΄τητε΄ς της τοπικε΄ς οργανω΄σεις γυναικω
΄ ν·
εται΄ρους οι οποι΄ες ασχολου΄νται ενεργα΄ µε την καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ρες εται΄ρους
10. καλει΄ την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σει ευνοϊκου΄ς η΄ µη ευνοϊκου΄ς εµπορικου΄ς ο΄ρους για τις χω
΄ ν καθω΄ς και να θεσπι΄σει
ανα΄λογα µε το παρελθο΄ν τους σε σχε΄ση µε την καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ρες εται΄ρους ανα΄λογα µε τα επιτευ΄γµατα΄ τους στους τοµει΄ς του εκδηµοκρατισµου΄ και του
κι΄νητρα για τις χω
κρα΄τους δικαι΄ου·
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να συµπεριλα΄βουν στα προγρα΄µµατα΄ τους για αναπτυξιακη΄ βοη΄θεια
΄ ν ο΄σο και για την χειραφε΄τηση΄ τους· επι΄σης,
ειδικα΄ σχε΄δια το΄σο για την καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ν τους σχεδι΄ων
καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄ψουν σηµαντικο΄ ποσοστο΄ των αναπτυξιακω
αποκλειστικα΄ για τις γυναι΄κες, την καλη΄ τους διαβι΄ωση και την ανα΄πτυξη΄ τους· υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη να
΄ ν σε τοπικο΄ επι΄πεδο·
περιληφθει΄ στα προγρα΄µµατα αυτα΄ η ενεργη΄ συµµετοχη΄ των γυναικω
(1) http://www.eurosur.org/wide/EE/Cotonou/newcotonou.htm
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΄ ν στον οικονοµικο΄,
12. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη την κατα΄σταση και την προ΄οδο των γυναικω
νοµικο΄, κοινωνικο΄ και πολιτιστικο΄ τοµε΄α, ιδι΄ως δε το στα΄διο κυ΄ρωσης της CEDAW και του Συµπληρωµατικου΄
΄ ρες εται΄ρους για ορισµε΄να ευαι΄σθητα θε΄µατα ο΄πως οι
Πρωτοκο΄λλου της, και να ξεκινη΄σει συζητη΄σεις µε τις χω
διατα΄ξεις του οικογενειακου΄ και ποινικου΄ δικαι΄ου οι οποι΄ες προκαλου΄ν διακρι΄σεις, η κατ’ οι΄κον βι΄α, η δια΄κριση σε
ο΄,τι αφορα΄ την προ΄σβαση στην υγει΄α, την εκπαι΄δευση και τη νοµικη΄ βοη΄θεια· τονι΄ζει πως χρεια΄ζεται να χρησιµο΄ ρες ο΄που
ποιηθου΄ν σωστα΄ τα υφιστα΄µενα κοινοτικα΄ κεφα΄λαια για τη χρηµατοδο΄τηση θετικω΄ν δρα΄σεων σε χω
΄ ν, τη συµµετοχη΄ τους
σοβαρε΄ς ανισο΄τητες εξουσι΄ας µεταξυ΄ των φυ΄λων εµποδι΄ζουν τη χειραφε΄τηση των γυναικω
στην κοινωνι΄α και στην εκπαι΄δευση, µε αποτε΄λεσµα να διατρε΄χουν οι γυναι΄κες ΄εντονα τον κι΄νδυνο της βι΄ας·
13. ζητει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να αναγνωρι΄σουν το δικαι΄ωµα ασυ΄λου στις γυναι΄κες, στις νε΄ες και στα κορι΄τσια
που ΄εχουν πε΄σει θυ΄µατα διω΄ξεων λο΄γω φυ΄λου και να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις διω΄ξεις αυτε΄ς κατα΄ την ενδεχο΄µενη
΄ ριση του καθεστω΄τος του προ΄σφυγα·
αναγνω
14. τονι΄ζει ο΄τι κατα΄ τις τρε΄χουσες διαπραγµατευ΄σεις για τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας εµπορι΄ου και συνεργασι΄ας,
΄ ν και να απαιτηθει΄ να αναγνωριχρεια΄ζεται οπωσδη΄ποτε να περιληφθου΄ν τα ζητη΄µατα της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
σθει΄ απο΄ την κυβε΄ρνηση του Ιρα΄ν η σηµασι΄α της κυ΄ρωσης της CEDAW·
15.

απευθυ΄νει ΄εκκληση και στις κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν εται΄ρων:



να επιδει΄ξουν την απαραι΄τητη πολιτικη΄ βου΄ληση και να επιταχυ΄νουν τις νοµοθετικε΄ς, διοικητικε΄ς και α΄λλες
΄ ν και γυναικω
΄ ν και να ενσωµατωθει΄ η
µεταρρυθµι΄σεις προκειµε΄νου να εγκαθιδρυθει΄ η νοµικη΄ ισο΄τητα ανδρω
΄ ν στις
ισο΄τητα των φυ΄λων σε ο΄λες τις πολιτικε΄ς τους, ενθαρρυ΄νοντας ιδιαι΄τερα τη συµµετοχη΄ των γυναικω
διαδικασι΄ες λη΄ψης αποφα΄σεων,



΄ ν, προωθω΄να αναπτυ΄ξουν εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης και πολιτικε΄ς καταπολε΄µησης της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ µα, ενθαρρυ΄νοντας τις ΄σες
ντας ειδικη΄ κατα΄ρτιση για το αστυνοµικο΄ και το δικαστικο΄ σω
ι
ευκαιρι΄ες στην
΄ ν απο΄ τα κορι΄τσια) και ενισχυ΄οντας
παιδει΄α (αποτρε΄ποντας ιδι΄ως τη διακοπη΄ και την εγκατα΄λειψη των σπουδω
τα προγρα΄µµατα υγει΄ας·

΄ ν της Επιτροπη΄ς µε τα αντι΄στοιχα
16. προτει΄νει να αναπτυχθου΄ν µο΄νιµες επαφε΄ς µε΄σω των αντιπροσωπειω
΄ ρες εται΄ρους, προκειµε΄νου να
τοπικα΄, εθνικα΄ και διεθνη΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα και τις ΜΚΟ που εργα΄ζονται στις χω
΄ νονται ο΄λα τα διαθε΄σιµα, χρη΄σιµα δεδοµε΄να για θε΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε τα δυο φυ΄λα και τη βι΄α
συγκεντρω
΄ ς και τη γενικο΄τερη κατα΄σταση των γυναικω
΄ ν στις τρι΄τες χω
΄ ρες και να εκδι΄δεται ετησι΄ως ανακοι΄νωση των
καθω
΄ ν πληροφοριω
΄ ν που θα παρε΄χουν οι τρι΄τες χω
΄ ρες·
συλλεγο΄µενων στοιχει΄ων και των γενικω
΄ ν στη διαδικασι΄α συ΄ναψης συµφωνιω
΄ ν µε τρι΄τες χω
΄ ρες,
17. ζητει΄ να διασφαλι΄ζεται η συµµετοχη΄ των γυναικω
΄ σα των δυ΄ο φυ΄λων και να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η επι΄πτωση΄
΄ στε να συµπεριλαµβα΄νει συστηµατικα΄ τη συνιστω
ου΄τως ω
΄ ν·
της στη ζωη΄ και στην κατα΄σταση των γυναικω
18. ενθαρρυ΄νει την Επιτροπη΄ να εκπαιδευ΄σει και προσλα΄βει προσωπικο΄ ειδικευµε΄νο στον τοµε΄α των θεωριω΄ν
των δυο φυ΄λων και της ενσωµα΄τωσης της δια΄στασης της ισο΄τητας, βοηθω΄ντας την Επιτροπη΄ να παρα΄σχει στοιχει΄α
΄ ρα και περιφε΄ρεια, να συντονι΄σει την κοινοτικη΄ δρα΄ση για
χωριστα΄ για κα΄θε φυ΄λο σε βιβλι΄α στρατηγικη΄ς ανα΄ χω
΄ ν ο΄ταν κρι΄νεται αναγκαι΄ο και να αξιολογη΄σει τον αντι΄κτυπο΄ της·
την καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ν σε ο΄λα τα
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να συζητη΄σει τα θε΄µατα που αφορου΄ν τη βι΄α κατα΄ των γυναικω
σχετικα΄ διεθνη΄ πλαι΄σια, διασκε΄ψεις και οργανω΄σεις, ο΄πως στις συναντη΄σεις του G8 και τους γυ΄ρους του ΠΟΕ,
και να προτει΄νει αναλο΄γως µε΄τρα και ρη΄τρες κατα΄ της βι΄ας σε πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες·
20. προτρε΄πει τα κρα΄τη µε΄λη να υποστηρι΄ξουν πλη΄ρως κα΄θε σηµερινο΄ και µελλοντικο΄ κοινοτικο΄ µε΄τρο που
΄ ν, σε ο΄λα τα επι΄πεδα διαπραγµα΄τευσης και εφαρµογη΄ς,
αποσκοπει΄ στην καταπολε΄µηση της βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ν·
΄ ν και πολυµερω
΄ ν συµφωνιω
εντο΄ς διµερω
21. ζητει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να θεσπι΄σουν, στο εσωτερικο΄ τους δι΄καιο, ειδικη΄ νοµοθεσι΄α και να καταστη΄σουν
αυστηρο΄τερη την εφαρµογη΄ της η΄δη υφιστα΄µενης, ω΄στε να απαγορευ΄εται και να τιµωρει΄ται ο ακρωτηριασµο΄ς των
΄ ν οργα΄νων, συγχρο΄νως δε να καταρτι΄σουν εθνικα΄ προγρα΄µµατα προ΄ληψης για να εκλει΄ψει µακροπρο΄θεγεννητικω
΄ ν οργα΄νων·
σµα η πρακτικη΄ ακρωτηριασµου΄ των γεννητικω
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22. συ΄µφωνα µε τη θε΄ση του, της 12ης Ιουνι΄ου 2001 σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
που αφορα΄ την καταπολε΄µηση της εµπορι΄ας ανθρω΄πων (1), ζητει΄ εκ νε΄ου απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄ να
΄ ν στην Ευρω΄πη σε συνεργασι΄α µε την
λα΄βουν συγκεκριµε΄να και συντονισµε΄να µε΄τρα κατα΄ της εµπορι΄ας γυναικω
΄ ς και να επικυρω
΄ σει το νε΄ο πρωτο΄κολλο των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
Europol, την Interpol και την Eurojust, καθω
σχετικα΄ µε την εµπορι΄α ανθρω΄πων·
23. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, στο Συµβου΄λιο, στις κυβερ΄ ν καθω
΄ ς και στους εµπορικου΄ς εται΄ρους και στους εται΄ρους
νη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν και των υποψηφι΄ων χωρω
της ΕΕ βα΄σει συµφωνι΄ας συ΄νδεσης.
(1) ΕΕ C 53 Ε της 28.2.2002, σ. 114.

P5_TA(2003)0498

Κι΄νδυνοι µεγα΄λων ατυχηµα΄των σχετιζο΄µενων µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες ***ΙΙΙ
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την τροπο΄ πιση των κινδυ΄νων µεγα΄λων ατυχηµα΄των
ποι΄ηση της οδηγι΄ας 96/82/ΕΚ του Συµβουλι΄ου για την αντιµετω
σχετιζο΄µενων µε επικι΄νδυνες ουσι΄ες (PE-CONS 3665/2003  C5-0435/2003  2001/0257(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (PE-CONS 3665/2003 
C5-0435/2003),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2001)624) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2002)540) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (4) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)460  C5-0352/2003) (6),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0365/2003),
1.

εγκρι΄νει το κοινο΄ σχε΄διο·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη µαζι΄ µε τον Προ΄εδρο του Συµβουλι΄ου, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 254, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
αναθε΄τει στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του να υπογρα΄ψει την πρα΄ξη, ως προς ο΄,τι εµπι΄πτει στις αρµοδιο΄τητε΄ς του,
και να µεριµνη΄σει, σε συµφωνι΄α µε τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του Συµβουλι΄ου, για τη δηµοσι΄ευση΄ της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης·
4.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C 271 Ε της 12.11.2003, σ. 315.
ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 357.
ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 255.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 19.6.2003, P5_TA(2003)0285.
ΕΕ C 102 Ε της 29.4.2003, σ. 1.
∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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P5_TA(2003)0499

Βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς
εγκαταστα΄σεις (COM(2003)229  C5-0218/2003  2003/0089(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)229) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 80, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0218/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄ και τις
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υπογνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
θε΄σεων και της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0385/2003),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0089
΄ τη ανα΄γνωση στις 19 Νοεµβρι΄ου 2003 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ τη βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπο΄ψη
τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 80, παρα΄γραφος 2,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν,
αφου΄ ζητη΄θηκε η γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (2),
(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 21.
(2) Γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 2003.
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Οι σκο΄πιµες παρα΄νοµες ενε΄ργειες και ειδικο΄τερα η τροµοκρατι΄α συγκαταλε΄γονται µεταξυ΄ των σοβαρο΄τερων
΄ ν για τα ιδεω
΄ δη της δηµοκρατι΄ας και της ελευθερι΄ας και τις αξι΄ες της ειρη΄νης, που ει΄ναι η πεµπτουαπειλω
σι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.

(2)

΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς ΚοιΘα πρε΄πει να υπα΄ρχει διαρκη΄ς µε΄ριµνα για την ασφα΄λεια των θαλα΄σσιων µεταφορω
΄ ν που τις χρησιµοποιου΄ν, καθω
΄ ς και του περιβα΄λλοντος, απο΄ κα΄θε απειλη΄ δια΄πραξης
νο΄τητας και των πολιτω
΄ ν, ο΄πως τροµοκρατικε΄ς ενε΄ργειες, πειρατει΄α η΄ α΄λλες αντι΄στοιχες πρα΄ξεις.
σκο΄πιµων παρα΄νοµων ενεργειω

(3)

Κατα΄ τη µεταφορα΄ αγαθω΄ν τα οποι΄α περιε΄χουν κυρι΄ως επικι΄νδυνες ουσι΄ες, ο΄πως χηµικε΄ς και ραδιενεργε΄ς, οι
δυνητικε΄ς συνε΄πειες της απειλη΄ς που συνιστου΄ν οι σκο΄πιµες παρα΄νοµες ενε΄ργειες για τους πολι΄τες της
Ένωσης και το περιβα΄λλον ει΄ναι πολυ΄ σοβαρε΄ς.

(4)

Η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη του ∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακου΄ Οργανισµου΄ (∆ΝΟ) ενε΄κρινε, στις 12 ∆εκεµβρι΄ου
2002, τροπολογι΄ες στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση του 1974 για την ασφα΄λεια της ανθρω΄πινης ζωη΄ς στη θα΄λασσα
΄ δικα για την ασφα΄λεια στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκατα(Συ΄µβαση SOLAS), καθω΄ς και ΄εναν διεθνη΄ κω
΄ σουν την ασφα΄λεια των πλοι΄ων
στα΄σεις (Κω΄δικας ISPS). Τα νοµοθετικα΄ αυτα΄ κει΄µενα προορι΄ζονται να βελτιω
΄ ν εγκαταστα΄σεων που τα εξυπηρετου΄ν· αυτα΄ τα
που χρησιµοποιου΄νται στο διεθνε΄ς εµπο΄ριο και των λιµενικω
κει΄µενα περιε΄χουν δεσµευτικε΄ς διατα΄ξεις, η εµβε΄λεια ορισµε΄νων εκ των οποι΄ων εντο΄ς της Κοινο΄τητας θα
΄ ς και συστα΄σεις, εκ των οποι΄ων ορισµε΄νες θα πρε΄πει να καταστου΄ν δεσµευπρε΄πει να αποσαφηνισθει΄, καθω
τικε΄ς εντο΄ς της Κοινο΄τητας.

(5)

΄ ν στον τοµε΄α της εθνικη΄ς ασφα΄λειας και των µε΄τρων που
Με την επιφυ΄λαξη των κανο΄νων των κρατω΄ν µελω
µπορου΄ν να ληφθου΄ν βα΄σει του τι΄τλου VI της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, θα πρε΄πει να επιτευχθει΄
ο στο΄χος της ασφα΄λειας που περιγρα΄φεται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη (2) µε την υιοθε΄τηση καταλλη΄λων
΄ ν µε΄σω της διαµο΄ρφωσης κοινω
΄ ν κανο΄νων για την
µε΄τρων στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς θαλα΄σσιων µεταφορω
ερµηνει΄α, την εφαρµογη΄ και τον ΄ελεγχο, εντο΄ς της Κοινο΄τητας, των διατα΄ξεων που ενε΄κρινε η ∆ιπλωµατικη΄
∆ια΄σκεψη του ∆ΝΟ στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2002. Θα πρε΄πει να ανατεθου΄ν στην Επιτροπη΄ εκτελεστικε΄ς αρµο΄ στε να θεσπι΄σει λεπτοµερει΄ς διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς.
διο΄τητες ω

(6)

΄ δη δικαιω
΄ µατα και τις αναγνωρισµε΄νες, ιδι΄ως απο΄ τον Χα΄ρτη των
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς σε΄βεται τα θεµελιω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, αρχε΄ς.
Θεµελιωδω

(7)

Εκτο΄ς απο΄ τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄νται στη διεθνη΄ θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α και απο΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τα εξυπηρετου΄ν, θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ η ασφα΄λεια των πλοι΄ων που εκτελου΄ν εθνικα΄ δροµο΄ ς και των συναφω
΄ ν λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων· αυτο΄ ισχυ΄ει ιδιαι΄τερα για τα
λο΄για εντο΄ς της Κοινο΄τητας, καθω
΄ πινων ζωω΄ν που τι΄θενται σε κι΄νδυνο.
επιβατηγα΄ πλοι΄α λο΄γω του αριθµου΄ των ανθρω

(8)

Το µε΄ρος Β του Κω΄δικα ISPS περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες συστα΄σεις των οποι΄ων η εφαρµογη΄ θα πρε΄πει να
καταστει΄ δεσµευτικη΄ εντο΄ς της Κοινο΄τητας ω΄στε να συµβα΄λει στην οµοιογενη΄ υλοποι΄ηση του στο΄χου της
ασφα΄λειας που περιγρα΄φεται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 2.

(9)

Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ο αναγνωρισµε΄νος και αναγκαι΄ος στο΄χος της προω΄θησης της ενδοκοινοτικη΄ς
΄ ν αποστα΄σεων, τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να κληθου΄ν να συνα΄ψουν, συ΄µφωνα
θαλα΄σσιας κυκλοφορι΄ας µικρω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης
µε τον κανο΄να 11, των ειδικω
SOLAS, τις συµφωνι΄ες περι΄ ρυθµι΄σεεων σε θε΄µατα ασφα΄λειας ο΄σον αφορα΄ στην τακτικη΄ ενδοκοινοτικη΄
θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α βα΄σει προκαθορισµε΄νων δροµολογι΄ων, η οποι΄α χρησιµοποιει΄ συγκεκριµε΄νες λιµενικε΄ς
εγκαταστα΄σεις, χωρι΄ς αυτο΄ να επηρεα΄ζει επ’ ουδενι΄ το γενικα΄ επιδιωκο΄µενο επι΄πεδο ασφαλει΄ας.

(10) Για τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες βρι΄σκονται σε λιµε΄νες που εξυπηρετου΄ν µο΄νον εκτα΄κτως τη διεθνη΄
θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α, ει΄ναι µα΄λλον δυσανα΄λογη η διαρκη΄ς εφαρµογη΄ ο΄λων των κανο΄νων ασφαλει΄ας που
προβλε΄πει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να καθορι΄σουν, βα΄σει των αξιολογη΄σεων ασφαλει΄ας που θα διενεργη΄σουν, τους λιµε΄νες που εντα΄σσονται στην κατηγορι΄α αυτη΄ και τα αντι΄στοιχα µε΄τρα τα
οποι΄α θα εξασφαλι΄ζουν το κατα΄λληλο επι΄πεδο προστασι΄ας.
(11) Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να επαγρυπνου΄ν ο΄σον αφορα΄ στον ΄ελεγχο του σεβασµου΄ των κανο΄νων ασφαλει΄ας
απο΄ τα πλοι΄α κα΄θε προε΄λευσης που ζητου΄ν να εισε΄λθουν σε κα΄ποιο λιµε΄να της Κοινο΄τητας. Τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να ορι΄σουν µια «αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα» η οποι΄α θα ει΄ναι
υπευ΄θυνη για τον συντονισµο΄, την εκτε΄λεση και την επι΄βλεψη της εφαρµογη΄ς των µε΄τρων ασφαλει΄ας που
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προβλε΄πει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ο΄σον αφορα΄ στα πλοι΄α και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις. Η αρχη΄ αυτη΄ θα
πρε΄πει να απαιτει΄ απο΄ κα΄θε πλοι΄ο που ζητα΄ να εισε΄λθει σε λιµε΄να της ευθυ΄νης της να της παρα΄σχει εκ των
προτε΄ρων πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το διεθνε΄ς πιστοποιητικο΄ ασφαλει΄ας που φε΄ρει και µε τα επι΄πεδα ασφα΄ ς και κα΄θε α΄λλη πρακτικη΄ πληροφορι΄α σε
λει΄ας τα οποι΄α εφαρµο΄ζει και εφα΄ρµοζε στο παρελθο΄ν, καθω
θε΄µατα ασφα΄λειας.
(12) Θα πρε΄πει να επιτραπει΄ στα κρα΄τη µε΄λη να εξαιρου΄ν απο΄ την απαι΄τηση συστηµατικη΄ς παροχη΄ς των πληρο΄ ν που αναφε΄ρονται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη (11), τα ενδοκοινοτικα΄ η΄ εθνικα΄ τακτικα΄ θαλα΄σσια δροφοριω
µολο΄για, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι εταιρει΄ες που ΄εχουν αναλα΄βει την εκτε΄λεση αυτω΄ν των δροµολογι΄ων ει΄ναι σε
θε΄ση να παρα΄σχουν, ανα΄ πα΄σα στιγµη΄, τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς, εα΄ν το ζητη΄σουν οι αρµο΄διες αρχε΄ς των
΄ ν.
κρατω΄ν µελω
(13) Οι ΄ελεγχοι ασφαλει΄ας στους λιµε΄νες µπορου΄ν να διενεργου΄νται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ασφαλει΄ας των
κρατω΄ν µελω΄ν, αλλα΄ και, ο΄σον αφορα΄ στο διεθνε΄ς πιστοποιητικο΄ ασφαλει΄ας, απο΄ τους επιθεωρητε΄ς που
ενεργου΄ν στο πλαι΄σιο του ελε΄γχου που διενεργει΄ το κρα΄τος του λιµε΄να, κατα΄ τα προβλεπο΄µενα απο΄ την
οδηγι΄α 95/21/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης Ιουνι΄ου 1995, για την επιβολη΄, σχετικα΄ µε τη ναυσιπλοι΅α που
συνεπα΄γεται χρη΄ση κοινοτικω΄ν λιµε΄νων η΄ διε΄λευση απο΄ υ΄δατα υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α κρα΄τους µε΄λους, των
διεθνω΄ν προτυ΄πων για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων, την προ΄ληψη της ρυ΄πανσης και τις συνθη΄κες διαβι΄ωσης
και εργασι΄ας επι΄ των πλοι΄ων (ε΄λεγχος του κρα΄τους του λιµε΄να) (1). Εποµε΄νως, εφο΄σον το ζη΄τηµα αφορα΄
διαφορετικε΄ς αρχε΄ς, πρε΄πει να προβλεφθει΄ η συµπληρωµατικο΄τητα΄ τους.
(14) Σε εθνικο΄ επι΄πεδο, δεδοµε΄νου του µεγα΄λου αριθµου΄ των εµπλεκο΄µενων φορε΄ων στην εφαρµογη΄ των µε΄τρων
ασφαλει΄ας, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος θα πρε΄πει να ορι΄σει µια ενιαι΄α αρµο΄δια αρχη΄ η οποι΄α θα ει΄ναι υπευ΄θυνη για
τον συντονισµο΄ και τον ΄ελεγχο, σε εθνικο΄ επι΄πεδο, της εφαρµογη΄ς των µε΄τρων ασφαλει΄ας στις θαλα΄σσιες
µεταφορε΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να διαθε΄σουν τους αναγκαι΄ους πο΄ρους και να εκπονη΄σουν ΄ενα εθνικο΄
σχε΄διο υλοποι΄ησης του παρο΄ντος κανονισµου΄ ω΄στε να επιτυ΄χουν τον στο΄χο της ασφα΄λειας που περιγρα΄φεται στην αιτιολογικη΄ σκε΄ψη (2), ιδι΄ως µε΄σω ενο΄ς χρονοδιαγρα΄µµατος για την εκ των προτε΄ρων εφαρµογη΄
ορισµε΄νων µε΄τρων, συ΄µφωνα µε τις υποδει΄ξεις του ψηφι΄σµατος 6 που ενε΄κρινε η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη
του ∆ΝΟ στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2002. Η αποτελεσµατικο΄τητα των ελε΄γχων υλοποι΄ησης κα΄θε εθνικου΄ συστη΄µατος θα πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο επιθεωρη΄σεων υπο΄ την επι΄βλεψη της Επιτροπη΄ς.
(15) Η αποτελεσµατικη΄ και οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ των µε΄τρων αυτη΄ς της πολιτικη΄ς εγει΄ρει σηµαντικα΄ ερωτη΄µατα
΄ ν µε΄τρων ασφα΄λειας δεν
σχετικα΄ µε τη χρηµατοδο΄τηση΄ της. Η χρηµατοδο΄τηση ορισµε΄νων συµπληρωµατικω
θα πρε΄πει να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄, η Επιτροπη΄ θα
πρε΄πει να αναλα΄βει πα΄ραυτα την εκπο΄νηση µελε΄της (αφιερωµε΄νης συγκεκριµε΄να στην κατανοµη΄ της χρηµα΄ ν και των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης, µε την επιφυ΄λαξη της κατανοµη΄ς
τοδο΄τησης µεταξυ΄ των δηµο΄σιων αρχω
των αρµοδιοτη΄των µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας) και να υποβα΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο τα αποτελε΄σµατα και, αν κριθει΄ σκο΄πιµο, ενδεχο΄µενες προτα΄σεις.
(16) Τα µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν συ΄µφωνα µε την απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 28ης Ιουνι΄ου 1999, για τον καθορισµο΄ των
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (2). Θα πρε΄πει να προβλεφθει΄
ο΄ρων α΄σκησης των εκτελεστικω
µια διαδικασι΄α προσαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ βα΄σει της αποκτηθει΄σας εµπειρι΄ας, ω΄στε να κατα΄ δικα ISPS, οι οποι΄ες δεν η΄ταν αρχικα΄ δεσµευστου΄ν δεσµευτικε΄ς και α΄λλες διατα΄ξεις του Με΄ρους Β του κω
τικε΄ς στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανονισµου΄.
(17) ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι στο΄χοι του παρο΄ντος κανονισµου΄, δηλαδη΄ η θε΄σπιση και η εφαρµογη΄ κατα΄λληλων µε΄τρων
΄ ς απο΄ τα κρα΄τη
στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς των θαλα΄σσιων µεταφορω΄ν, δεν µπορου΄ν να επιτευχθου΄ν επαρκω
΄ ς, δυ΄νανται, λο΄γω της ευρωπαϊκη΄ς δια΄στασης του παρο΄ντος κανονισµου΄, να επιτευχθου΄ν
µε΄λη, και συνεπω
καλυ΄τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να λα΄βει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, η οποι΄α ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας, η οποι΄α
επι΄σης αναφε΄ρεται στο εν λο΄γω α΄ρθρο, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την
επι΄τευξη των στο΄χων αυτω΄ν,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στο΄χοι
1.
Ο κυ΄ριος στο΄χος του παρο΄ντος κανονισµου΄ ει΄ναι η θε΄σπιση και η εφαρµογη΄ κοινοτικω΄ν µε΄τρων για τη
βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄νται στο διεθνε΄ς εµπο΄ριο και στην εθνικη΄ κυκλοφορι΄α, και
΄ ν.
στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τα εξυπηρετου΄ν, απο΄ απειλε΄ς δια΄πραξης σκο΄πιµων παρα΄νοµων ενεργειω
(1) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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΄ ν κανονισµο΄ς προτι΄θεται επι΄σης να παρα΄σχει βα΄ση για την εναρµονισµε΄νη ερµηνει΄α και εφαρµογη΄,
2.
Ο παρω
΄ ς και για τον κοινοτικο΄ ΄ελεγχο, των ειδικω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα, τα οποι΄α
καθω
ενε΄κρινε η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη του ∆ΝΟ στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2002, που τροποποιου΄ν τη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για
την Ασφα΄λεια της Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα (Συ΄µβαση SOLAS) του 1974 και θεσπι΄ζει τον ∆ιεθνη΄ Κω΄δικα για την
΄ ν Εγκαταστα΄σεων (Κω΄δικας ISPS).
Ασφα΄λεια Πλοι΄ων και Λιµενικω

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, νοου΄νται ως:
1) «Ειδικα΄ µε΄τρα για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS»: οι τροπολογι΄ες που
επισυνα΄πτονται ως Παρα΄ρτηµα Ι στον παρο΄ντα κανονισµο΄, οι οποι΄ες οδη΄γησαν στην παρεµβολη΄ του νε΄ου
κεφαλαι΄ου XI-2 στο Παρα΄ρτηµα της Συ΄µβασης SOLAS του ∆ΝΟ, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν επικαιροποιη΄σεως.
΄ δικας για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων του ∆ΝΟ,
2) «Κω΄δικας ISPS»: ο διεθνη΄ς κω
ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν επικαιροποιη΄σεως,
3) «Με΄ρος Α του Κω΄δικα ISPS»: το προοι΄µιο και οι δεσµευτικε΄ς επιταγε΄ς, που αποτελου΄ν το µε΄ρος Α του
Κω΄δικα ISPS, ο΄πως επισυνα΄πτεται ως Παρα΄ρτηµα ΙΙ στον παρο΄ντα κανονισµο΄, και αφορου΄ν στις διατα΄ξεις
του κεφαλαι΄ου XI-2 του Παραρτη΄µατος της Συ΄µβασης SOLAS, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν επικαιροποιη΄σεως,
4) «Με΄ρος Β του Κω΄δικα ISPS»: οι συστα΄σεις, που αποτελου΄ν το µε΄ρος Β του Κω΄δικα ISPS, ο΄πως επισυνα΄πτεται
ως Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ στον παρο΄ντα κανονισµο΄, και αφορου΄ν στις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 του Παραρτη΄΄ δικα ISPS, ο΄πως
µατος της Συ΄µβασης SOLAS, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν τροποποιη΄σεως, και του µε΄ρους Α του κω
ισχυ΄ει κατο΄πιν επικαιροποιη΄σεως,
΄ ν µε΄τρων για την προστασι΄α των θαλα΄σσιων µετα5) «Ασφα΄λεια στη θα΄λασσα»: ο συνδυασµο΄ς των προληπτικω
΄ ν και των λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων απο΄ τις απειλε΄ς δια΄πραξης σκο΄πιµων παρα΄νοµων ενεργειω΄ν,
φορω
6) «Συντονιστικο΄ κε΄ντρο για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα»: ο φορε΄ας στον οποι΄ο κα΄θε κρα΄τος µε΄λος αναθε΄τει να
λειτουργη΄σει ως σηµει΄ο επαφη΄ς µε την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη και να διευκολυ΄νει, να παρακο΄ νει, ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ των µε΄τρων για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα τα οποι΄α
λουθει΄ και να ενηµερω
προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄,
7) «Αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα»: η αρχη΄ την οποι΄α ορι΄ζει ΄ενα κρα΄τος µε΄λος για τον συντο΄ ν κανονινισµο΄, την εκτε΄λεση και την επι΄βλεψη της εφαρµογη΄ς των µε΄τρων ασφαλει΄ας που προβλε΄πει ο παρω
σµο΄ς για τα πλοι΄α και/η΄ µι΄α η΄ περισσο΄τερες λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις. Οι αρµοδιο΄τητες της εν λο΄γω αρχη΄ς
µπορει΄ να διαφε΄ρουν, αναλο΄γως των καθηκο΄ντων που της ΄εχουν ανατεθει΄,
8) «∆ιεθνη΄ς θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α»: κα΄θε συ΄νδεση δια θαλα΄σσης µε πλοι΄ο ανα΄µεσα σε µι΄α λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
κρα΄τους µε΄λους και µι΄α λιµενικη΄ εγκατα΄σταση εκτο΄ς αυτου΄ του κρα΄τους µε΄λους, η΄ αντιστρο΄φως,
9) «Εθνικη΄ θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α»: κα΄θε συ΄νδεση µε πλοι΄ο σε θαλα΄σσιες περιοχε΄ς ανα΄µεσα σε µι΄α λιµενικη΄
εγκατα΄σταση κρα΄τους µε΄λους και την ΄δια
ι η΄ α΄λλη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση του ΄διου
ι
κρα΄τους µε΄λους,
10) «Τακτικα΄ δροµολο΄για»: ΄ενα συ΄νολο γραµµω΄ν οργανωµε΄νων µε τε΄τοιο τρο΄πο ω΄στε να εξασφαλι΄ζουν τη συ΄νδεση ανα΄µεσα σε δυ΄ο η΄ περισσο΄τερες λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις:
α)

ει΄τε βα΄σει γνωστοποιηµε΄νου ωραρι΄ου,

β)

ει΄τε µε µια περιοδικο΄τητα η΄ µια συχνο΄τητα που να ει΄ναι συστηµατικα΄ αναγνωρι΄σιµη,

΄ ρα η διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να. Η εν λο΄γω περιοχη΄
11) «Λιµενικη΄ εγκατα΄σταση»: µια περιοχη΄ ο΄που λαµβα΄νει χω
περιλαµβα΄νει ζω΄νες, ο΄πως τα σηµει΄α προσο΄ρµισης η΄ οι αποβα΄θρες αγκυροβο΄λησης και η περιοχη΄ προσε΄γγιση΄ς τους απο΄ τη θα΄λασσα, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση,
12) «∆ιασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να»: οι αλληλεπιδρα΄σεις που αναπτυ΄σσονται ο΄ταν πραγµατοποιου΄νται α΄µεσα η΄
΄εµµεσα σε ΄ενα πλοι΄ο δραστηριο΄τητες, ο΄πως η επιβι΄βαση/αποβι΄βαση ατο΄µων, η φο΄ρτωση/εκφο΄ρτωση εµπορευ΄ ν υπηρεσιω
΄ ν προς η΄ απο΄ το πλοι΄ο.
µα΄των η΄ η παροχη΄ λιµενικω
13) «Σκο΄πιµη παρα΄νοµη ενε΄ργεια», ενε΄ργεια εκ προθε΄σεως, η οποι΄α ως εκ της φυ΄σεως η΄ του πλαισι΄ου της, µπορει΄
να βλα΄ψει το΄σο τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄νται για το διεθνε΄ς εµπο΄ριο η΄ τις εθνικε΄ς µεταφορε΄ς, τους
΄ ς και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις στα οποι΄α ελλιµενι΄ζονται.
επιβα΄τες η΄ το φορτι΄ο τους, καθω
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Άρθρο 3
Κοινα΄ µε΄τρα και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1.
Όσον αφορα΄ στη διεθνη΄ θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α, τα κρα΄τη µε΄λη εφαρµο΄ζουν, πλη΄ρως, απο΄ 1ης Ιουλι΄ου
2004, τα ειδικα΄ µε΄τρα για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS και το µε΄ρος Α
του Κω΄δικα ISPS, υπο΄ τους ο΄ρους και για τα πλοι΄α, τις εταιρει΄ες και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που προβλε΄πονται στα εν λο΄γω κει΄µενα.
2.
Όσον αφορα΄ στην εθνικη΄ θαλα΄σσια κυκλοφορι΄α, τα κρα΄τη µε΄λη εφαρµο΄ζουν, απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005, τα
΄ δικα
ειδικα΄ µε΄τρα για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στην θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS και το µε΄ρος Α του κω
ISPS, σε ο΄λα τα επιβατηγα΄ πλοι΄α που εξυπηρετου΄ν την εθνικη΄ κυκλοφορι΄α και που εµπι΄πτουν στην κατηγορι΄α Α,
υπο΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 4 της οδηγι΄ας 98/18/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 17ης Μαρτι΄ου 1998, για τους
΄ ς και στις εταιρει΄ες τους, ο΄πως ορι΄ζονται
κανο΄νες και τα προ΄τυπα ασφαλει΄ας για τα επιβατηγα΄ πλοι΄α (1), καθω
στον κανονισµο΄ ΙΧ/1 της Συ΄µβασης SOLAS, και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τα εξυπηρετου΄ν.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη, µετα΄ απο΄ υποχρεωτικη΄ αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου για την ασφα΄λεια, αποφασι΄ζουν, ΄εως την
1η Ιουλι΄ου2007, την ΄εκταση στην οποι΄α θα εφαρµο΄σουν τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ σε δια΄φορες
κατηγορι΄ες πλοι΄ων που εξυπηρετου΄ν την εθνικη΄ κυκλοφορι΄α εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2,
στις εταιρει΄ες τους και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τα εξυπηρετου΄ν. Το γενικο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας δεν πρε΄πει
να διακυβευ΄εται απο΄ µια τε΄τοια απο΄φαση.
΄ ς και τα αποτελε΄σµατα της
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τις αποφα΄σεις αυτε΄ς, ο΄ταν εγκριθου΄ν, καθω
΄ ρησης η οποι΄α πραγµατοποιει΄ται σε διαστη΄µατα ο΄χι µεγαλυ΄τερα των πε΄ντε ετω΄ν.
περιοδικη΄ς τους αναθεω
4.
Για την εφαρµογη΄ των απαιτου΄µενων διατα΄ξεων κατα΄ τις παραγρα΄φους 1, και 2 και 3, τα κρα΄τη µε΄λη
λαµβα΄νουν σοβαρα΄ υπο΄ψη τους τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που περιε΄χονται στο µε΄ρος Β του Κω΄δικα ISPS.
΄ νονται µε τις ακο΄λουθες παραγρα΄φους του µε΄ρους Β του Κω΄δικα ISPS ως εα΄ν
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη συµµορφω
η΄ταν δεσµευτικε΄ς:
1.

1.12 (αναθεω΄ρηση των σχεδι΄ων ασφαλει΄ας των πλοι΄ων),

2.

΄ ν εγκαταστα΄σεων),
1.16 (αξιολο΄γηση της ασφα΄λειας των λιµενικω

3.

4.1 (προστασι΄α του απορρη΄του των σχεδι΄ων και των αξιολογη΄σεων ασφαλει΄ας),

4.

4.4 (αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφαλει΄ας),

5.

΄ ν ασφαλει΄ας),
4.5 (ελα΄χιστες αρµοδιο΄τητες των αναγνωρισµε΄νων οργανισµω

6.

4.8 (καθορισµο΄ς του επιπε΄δου ασφαλει΄ας),

7.

΄ν
4.14, 4.15, 4.16 (σηµει΄α επαφη΄ς και πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα σχε΄δια ασφαλει΄ας των λιµενικω
εγκαταστα΄σεων),

8.

4.18 (ε΄γγραφα εξακρι΄βωσης της ταυτο΄τητας),

9.

4.24 (εφαρµογη΄ απο΄ τα πλοι΄α των µε΄τρων ασφαλει΄ας που ισχυ΄ουν στα χωρικα΄ υ΄δατα του κρα΄τους στο
οποι΄ο πλε΄ουν),

΄ µατα των πλοι΄ων),
10. 4.28 (πληρω
΄ ν σε περι΄πτωση εκδι΄ωξης πλοι΄ου απο΄ ΄εναν λιµε΄να η΄ α΄ρνησης εισο΄δου σε
11. 4.41 (διαβι΄βαση πληροφοριω
αυτο΄ν),
12. 4.45 (πλοι΄α προερχο΄µενα απο΄ κρα΄τη που δεν ΄εχουν υπογρα΄ψει τη Συ΄µβαση),
΄ σεις της εταιρει΄ας να παρε΄χει στον πλοι΄αρχο πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τους φορει΄ς εκµετα΄λ13. 6.1 (υποχρεω
λευσης του πλοι΄ου),
14. 8.3 ΄εως 8.10 (ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς ο΄σον αφορα΄ στην αξιολο΄γηση ασφαλει΄ας του πλοι΄ου),
15. 9.2 (ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς ο΄σον αφορα΄ στο σχε΄διο ασφαλει΄ας του πλοι΄ου),
΄ ν ασφαλει΄ας),
16. 9.4 (ανεξαρτησι΄α των αναγνωρισµε΄νων οργανισµω
17. 13.6 και 13.7 (περιοδικο΄τητα των ασκη΄σεων ετοιµο΄τητας και της εκπαι΄δευσης σε θε΄µατα ασφαλει΄ας για
΄ µατα των πλοι΄ων, και για τους υπευ΄θυνους ασφαλει΄ας των εταιρειω΄ν και των πλοι΄ων),
τα πληρω
(1) ΕΕ L 144 της 15.5.1998, σ. 1. Οδηγι΄α η οποι΄α τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την οδηγι΄α 2003/75/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L
190 της 30.7.2003, σ. 6).

7.4.2004
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18. 15.3 και 15.4 (ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς ο΄σον αφορα΄ στην αξιολο΄γηση ασφαλει΄ας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης),
19. 16.3 και 16.8 (ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς ο΄σον αφορα΄ στο σχε΄διο ασφαλει΄ας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης),
20. 18.5 και 18.6 (περιοδικο΄τητα των ασκη΄σεων ετοιµο΄τητας και της εκπαι΄δευσης σε θε΄µατα ασφαλει΄ας στις
΄ ν εγκαταστα΄σεων).
λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, και για το προσωπικο΄ ασφαλει΄ας των λιµενικω
΄ δικα ISPS, η περιοδικη΄ αναθεω
΄ ρηση των
6.
Παρα΄ τις διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 15.4 του µε΄ρους Α του κω
΄ ν εγκαταστα΄σεων, που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1.16 του µε΄ρους Β
αξιολογη΄σεων ασφαλει΄ας των λιµενικω
του Κω΄δικα ISPS, πραγµατοποιει΄ται το αργο΄τερο πε΄ντε ΄ετη αφο΄του διενεργη΄θηκε η αξιολο΄γηση η΄ απο΄ την τελευται΄α αναθεω΄ρηση΄ της.
΄ ν κανονισµο΄ς δεν εφαρµο΄ζεται σε πολεµικα΄ σκα΄φη και σκα΄φη µεταφορα΄ς στρατευµα΄των, σε εµπο7.
Ο παρω
ρικα΄ σκα΄φη µικτου΄ βα΄ρους µικρο΄τερου των 500 το΄νων, σε σκα΄φη που δεν κινου΄νται µε µηχανη΄, σε ξυ΄λινα σκα΄φη
πρωτο΄γονης κατασκευη΄ς, σε αλιευτικα΄ σκα΄φη η΄ σε σκα΄φη που δεν εξυπηρετου΄ν εµπορικη΄ δραστηριο΄τητα.
8.
Παρα΄ τις διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 2 και 3, τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν, κατα΄ την ΄εγκριση σχεδι΄ων
΄ ν εγκαταστα΄σεων, ο΄τι τα εν λο΄γω σχε΄δια περιλαµβα΄νουν κατα΄λληλες διατα΄ξεις
ασφαλει΄ας πλοι΄ων και λιµενικω
΄ ν κανονισµο΄ς δεν υπονοµευ΄εται απο΄
που εγγυω΄νται ο΄τι η ασφα΄λεια των πλοι΄ων στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται ο παρω
οποιαδη΄ποτε δραστηριο΄τητα πλοι΄ου, διασυ΄νδεσης λιµε΄να η΄ µεταξυ΄ πλοι΄ων, στην οποι΄α εµπλε΄κονται πλοι΄α που δεν
υπο΄κεινται στον παρο΄ντα κανονισµο΄.
Άρθρο 4
΄ν
∆ιαβι΄βαση πληροφοριω
1.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διαβιβα΄ζει τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες στον ∆ΝΟ, στην Επιτροπη΄ και στα α΄λλα κρα΄τη
΄ ν) των ειδικω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της
µε΄λη συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανο΄να 13 (διαβι΄βαση πληροφοριω
ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS.
2.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διαβιβα΄ζει στην Επιτροπη΄ και στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη τα στοιχει΄α των υπαλλη΄λων που
αποτελου΄ν τα σηµει΄α επαφη΄ς κατα΄ τα αναφερο΄µενα στην παρα΄γραφο 4.16 του Με΄ρους Β του Κω΄δικα ISPS,
΄ ς και τις πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 4.41 του µε΄ρους Β του Κω΄δικα ISPS, σε περι΄καθω
πτωση εκδι΄ωξης ενο΄ς πλοι΄ου απο΄ λιµε΄να της Κοινο΄τητας η΄ α΄ρνησης εισο΄δου σε αυτο΄ν.
΄ ν λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων, βα΄σει των αξιολογη΄3.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος καταρτι΄ζει τον κατα΄λογο των σχετικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων που εκπονει΄, και καθορι΄ζει την εµβε΄λεια των µε΄τρων που ΄εχουν
σεων ασφαλει΄ας των λιµενικω
ληφθει΄ για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 2 του κανο΄να 2 (εµβε΄λεια της εφαρµογη΄ς στις λιµενι΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της
κε΄ς εγκαταστα΄σεις που εξυπηρετου΄ν εκτα΄κτως τους διεθνει΄ς πλο΄ες) των ειδικω
ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος διαβιβα΄ζει στα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη και στην Επιτροπη΄, το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004,
΄ νονται επι΄σης µε επαρκει΄ς λεπτοµε΄τον κατα΄λογο αυτο΄ν. Η Επιτροπη΄ και τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω
ρειες ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄.
Άρθρο 5
Εναλλακτικε΄ς συµφωνι΄ες η΄ ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις ασφαλει΄ας
1.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο κανο΄νας 11 (συµφωνι΄ες που διε΄πουν α΄λλες ρυθµι΄σεις σε
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS
θε΄µατα ασφαλει΄ας) των ειδικω
µπορει΄ επι΄σης να εφαρµο΄ζεται στην τακτικη΄ ενδοκοινοτικη΄ ναυτιλι΄α που πραγµατοποιει΄ται βα΄σει προκαθορισµε΄νων
δροµολογι΄ων και χρησιµοποιει΄ συναφει΄ς λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις.
2.
Για τον σκοπο΄ αυτο΄, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να συνα΄ψουν µεταξυ΄ τους, το καθε΄να για λογαριασµο΄ του, τις
διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες που προβλε΄πονται στον εν λο΄γω κανο΄να της Συ΄µβασης SOLAS. Τα κρα΄τη µε΄λη
΄ ν για την απρο΄σκοπτη διεξαγωγη΄ της
µπορου΄ν, ιδι΄ως, να εξετα΄σουν το ενδεχο΄µενο συ΄ναψης τε΄τοιων συµφωνιω
΄ ν αποστα΄σεων.
ενδοκοινοτικη΄ς ναυτιλι΄ας µικρω
Τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν τις συµφωνι΄ες στην Επιτροπη΄, µε επαρκει΄ς λεπτοµε΄ρειες ο΄σον αφορα΄
΄ στε η Επιτροπη΄ να ει΄ναι σε θε΄ση να εξετα΄ζει εα΄ν οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς θε΄τουν σε κι΄νδυνο
τα λαµβανο΄µενα µε΄τρα ω
΄ ν εγκαταστα΄σεων που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α. Οι
το επι΄πεδο ασφαλει΄ας α΄λλων πλοι΄ων η΄ λιµενικω
λεπτοµε΄ρειες, ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα αυτα΄, που σχετι΄ζονται α΄µεσα µε την εθνικη΄ ασφα΄λεια, εφο΄σον υπα΄ρχουν,
µπορου΄ν να παραλει΄πονται απο΄ την κοινοποι΄ηση προς την Επιτροπη΄.
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Η Επιτροπη΄ εξετα΄ζει εα΄ν οι συµφωνι΄ες διασφαλι΄ζουν ικανοποιητικο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τις
΄ νονται µε το
επιταγε΄ς της παραγρα΄φου 2 του προαναφερθε΄ντα κανο΄να 11 της SOLAS, και κατα΄ πο΄σον συµµορφω
κοινοτικο΄ δι΄καιο και ει΄ναι συµβατα΄ µε την οµαλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Εα΄ν οι συµφωνι΄ες δεν
ανταποκρι΄νονται στα κριτη΄ρια αυτα΄, η Επιτροπη΄ λαµβα΄νει, µε΄σα σε δια΄στηµα τεσσα΄ρων µηνω΄ν, απο΄φαση συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 3· σε αυτη΄ την περι΄πτωση, τα ενδιαφερο΄µενα
κρα΄τη µε΄λη ανακαλου΄ν η΄ προσαρµο΄ζουν τις συµφωνι΄ες αναλο΄γως.
΄ ν, που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 4 του κανο΄να 11 των
3.
Η περιοδικη΄ αναθεω΄ρηση αυτω΄ν των συµφωνιω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα, πρε΄πει να λαµβα΄νει χω
΄ ρα ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄
ειδικω
διαστη΄µατα που δεν υπερβαι΄νουν τα πε΄ντε χρο΄νια.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να εγκρι΄νουν, ο΄σον αφορα΄ στα δροµολο΄για εσωτερικου΄ και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφοι 2 και 3 του παρο΄ντα κανονισµου΄, ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις
΄ ν µε΄τρων για την
ασφαλει΄ας, ο΄πως προβλε΄πονται στον κανο΄να 12 (ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις ασφαλει΄ας) των ειδικω
αυ΄ξηση της ναυτικη΄ς ασφα΄λειας, που περιε΄χονται στη Συ΄µβαση SOLAS, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι αυτε΄ς οι ρυθµι΄σεις ασφαλει΄ας ει΄ναι τουλα΄χιστον το ΄διο
ι αποτελεσµατικε΄ς µε εκει΄νες που περιγρα΄φονται στο κεφα΄λαιο ΧΙ-2 της
΄ δικα ISPS.
Συ΄µβασης SOLAS και τις σχετικε΄ς υποχρεωτικε΄ς διατα΄ξεις του κω
Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος γνωστοποιει΄ στην Επιτροπη΄ επαρκει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις ρυθµι΄σεις αυτε΄ς
΄ ν αναθεωρη΄σεω΄ν τους, το αργο΄τερο πε΄ντε ΄ετη
κατα΄ την ΄εγκριση΄ τους, καθω΄ς και το αποτε΄λεσµα των περιοδικω
αφο΄του εγκριθου΄ν η΄ απο΄ την τελευται΄α αναθεω΄ρηση΄ τους.
΄ ν υπο΄κεινται σε επιθεωρη΄σεις εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς, ο΄πως προβλε΄πει
Οι ο΄ροι εφαρµογη΄ς των ρυθµι΄σεων αυτω
΄ ν που ορι΄ζονται σ’
το α΄ρθρο 9, παρα΄γραφοι 4, 5 και 6 του παρο΄ντος κανονισµου΄, στο πλαι΄σιο των διαδικασιω
αυτο΄ν.
Άρθρο 6
΄ ν µε την ασφα΄λεια
Παροχη΄ στοιχει΄ων σχετικω
πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να κρα΄τους µε΄λους
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη
1.
Όταν ΄ενα πλοι΄ο, που υπο΄κειται στις επιταγε΄ς των ειδικω
΄ δικα ISPS η΄ στις επιταγε΄ς του α΄ρθρου 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS και του κω
γνωστοποιει΄ την προ΄θεση΄ του να εισε΄λθει σε λιµε΄να κρα΄τους µε΄λους, η αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη
΄ ν που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο
θα΄λασσα του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους ζητει΄ την παροχη΄ των πληροφοριω
2.1 του κανο΄να 9 (πλοι΄α που ΄εχουν την προ΄θεση να εισε΄λθουν σε λιµε΄να α΄λλης συµβαλλο΄µενης κυβε΄ρνησης) των
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS. Η εν λο΄γω αρχη΄ επεξεργα΄ειδικω
ζεται, στο βαθµο΄ που απαιτει΄ται, τις παρεχο΄µενες πληροφορι΄ες, και εφαρµο΄ζει, εα΄ν παρι΄σταται ανα΄γκη, την προβλεπο΄µενη στην παρα΄γραφο 2 του εν λο΄γω κανο΄να SOLAS διαδικασι΄α.
2.

Οι αναφερθει΄σες στην παρα΄γραφο 1 πληροφορι΄ες παρε΄χονται:

΄ ρες πριν, η΄
(α) τουλα΄χιστον εικοσιτε΄σσερις ω
(β) το αργο΄τερο, τη στιγµη΄ που το πλοι΄ο εγκαταλει΄πει τον προηγου΄µενο λιµε΄να, εα΄ν η δια΄ρκεια του ταξιδιου΄
ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ εικοσιτε΄σσερις ω΄ρες, η΄
(γ) εα΄ν δεν ει΄ναι γνωστο΄ς ο λιµε΄νας στον οποι΄ο θα καταπλευ΄σει η΄ εα΄ν επε΄λθει αλλαγη΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του
ταξιδιου΄, αµε΄σως µο΄λις ο λιµε΄νας στον οποι΄ο θα καταπλευ΄σει καθι΄σταται γνωστο΄ς.
3.
Για κα΄θε πλοι΄ο συντα΄σσεται ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α που ακολουθη΄θηκε, µε την επιφυ΄λαξη περι΄ ν µε΄τρων για την
στατικου΄ ασφαλει΄ας, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1.13 του κανο΄να 1 (ορισµοι΄) των ειδικω
ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS.
Άρθρο 7
Εξαιρε΄σεις απο΄ τη δια΄ταξη περι΄ παροχη΄ς στοιχει΄ων
πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να
΄ν
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να εξαιρου΄ν τα τακτικα΄ δροµολο΄για τα οποι΄α εκτελου΄νται µεταξυ΄ των λιµενικω
εγκαταστα΄σεων που βρι΄σκονται στο ΄εδαφο΄ς τους απο΄ την απαι΄τηση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 6, ο΄ταν πληρου΄νται οι ακο΄λουθοι ο΄ροι:
΄(α) Η εταιρει΄α που εκµεταλλευ΄εται τα τακτικα΄ δροµολο΄για που προβλε΄πονται ανωτε΄ρω καταρτι΄ζει, και ενηµερω
΄ ν πλοι΄ων και τον διαβιβα΄ζει στην αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα για
νει κατα΄λογο των συναφω
τον συγκεκριµε΄νο λιµε΄να,

7.4.2004

7.4.2004
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(β) για κα΄θε ταξι΄δι που πραγµατοποιει΄ται, οι πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 2.1 του κανο΄να 9
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS ει΄ναι στη δια΄θεση
των ειδικω
΄ νει ΄ενα
της αρµο΄διας αρχη΄ς για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα, κατο΄πιν αιτη΄µατο΄ς της. Η εταιρει΄α διαµορφω
΄ ρου βα΄σεως, των εν λο΄γω
εσωτερικο΄ συ΄στηµα που εγγυα΄ται τη διαβι΄βαση, αµελλητι΄ και επι΄ εικοσιτετραω
΄ ν στην αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα.
πληροφοριω
2.
Όταν δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη εκµεταλλευ΄ονται απο΄ κοινου΄ ΄ενα διεθνε΄ς τακτικο΄ δροµολο΄γιο, κα΄θε
΄ενα απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη την εξαι΄ρεση αυτου΄ του
΄ ν, συ΄µφωνα µε τους προβλεπο΄µενους στην
δροµολογι΄ου απο΄ την υποχρε΄ωση παροχη΄ς των ανωτε΄ρω πληροφοριω
παρα΄γραφο 1 ο΄ρους.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη ελε΄γχουν ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα εα΄ν πληρου΄νται οι προβλεπο΄µενοι στις παραγρα΄φους 1 και 2 ο΄ροι. Εα΄ν δεν πληρου΄ται πλε΄ον ΄ενας τουλα΄χιστον απο΄ αυτου΄ς τους ο΄ρους, τα κρα΄τη µε΄λη αφαιρου΄ν
αµε΄σως το δικαι΄ωµα εξαι΄ρεσης απο΄ την ενδιαφερο΄µενη εταιρει΄α.
΄ νουν τακτικα΄, τον κατα΄λογο των εταιρειω΄ν και των πλοι΄ων που
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη καταρτι΄ζουν, και ενηµερω
εξαιρου΄νται κατ’ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος α΄ρθρου. ∆ιαβιβα΄ζουν τον κατα΄λογο και κα΄θε ενηµε΄ρωση του καταλο΄γου αυτου΄ στην Επιτροπη΄ και σε κα΄θε ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος.
5.
Παρα΄ τις διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, για λο΄γους ασφαλει΄ας και κατα΄
΄ ν που προβλε΄πονται µε
περι΄πτωση, να ζητου΄ν, πριν απο΄ την ει΄σοδο πλοι΄ου σε λιµε΄να, την παροχη΄ των πληροφοριω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβατην παρα΄γραφο 2.1 του κανο΄να 9 των ειδικω
σης SOLAS.

Άρθρο 8
Έλεγχοι ασφαλει΄ας εντο΄ς των λιµε΄νων κρα΄τους µε΄λους
1.
Ο ΄ελεγχος του πιστοποιητικου΄, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1.1 του κανο΄να 9 (ε΄λεγχος των πλοι΄ων
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS,
εντο΄ς του λιµε΄να) των ειδικω
πραγµατοποιει΄ται εντο΄ς του λιµε΄να ει΄τε απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα, ο΄πως ορι΄ζεται
στο α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 7 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ει΄τε απο΄ τους επιθεωρητε΄ς, ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2,
παρα΄γραφος 5 της οδηγι΄ας 95/21/ΕΚ
΄ ν την επαλη΄θευση της πιστοποι΄ησης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 ΄εχει σοβαρου΄ς
2.
Όταν ο διενεργω
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη
λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι το πλοι΄ο δεν πληροι΄ τις επιταγε΄ς των ειδικω
΄ δικα ISPS, αλλα΄ δεν ανη΄κει σε αρχη΄ η οποι΄α στο συγκεκριµε΄νο κρα΄τος
θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS η΄ του κω
µε΄λος ει΄ναι υπευ΄θυνη για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 1.2 και 1.3 του
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS, αναφε΄ρει
κανο΄να 9 των ειδικω
αµε΄σως το ζη΄τηµα στην εν λο΄γω αρχη΄.

Άρθρο 9
Εφαρµογη΄ και ΄ελεγχος της συµµο΄ρφωσης
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη εκτελου΄ν τα διοικητικα΄ και ελεγκτικα΄ καθη΄κοντα που απορρε΄ουν απο΄ τις διατα΄ξεις των
΄ ν µε΄τρων για την ενι΄σχυση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα της Συ΄µβασης SOLAS και του κω
΄ δικα ISPS. Μεριειδικω
µνου΄ν ω΄στε να προβλε΄πονται και να παρε΄χονται πρα΄γµατι ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄σα για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων
του παρο΄ντος κανονισµου΄.
2.

Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν συντονιστικο΄ κε΄ντρο για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004.

3.

Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος εγκρι΄νει εθνικο΄ προ΄γραµµα εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.

4.
Έξι µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς των αντι΄στοιχων µε΄τρων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3, η
Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το συντονιστικο΄ κε΄ντρο που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2, αρχι΄ζει να διενεργει΄
΄ ν εγκαταστα΄σεων και αντι΄στοιεπιθεωρη΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων επιθεωρη΄σεων κατα΄λληλου δει΄γµατος λιµενικω
χων εταιρειω΄ν, προκειµε΄νου να επαληθευ΄σει την εφαρµογη΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη του παρο΄ντος κανονισµου΄. Οι
επιθεωρη΄σεις αυτε΄ς λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις πληροφορι΄ες που παρε΄χει το αναφερο΄µενο στην παρα΄γραφο 2 συντονιστικο΄ κε΄ντρο, και ιδι΄ως εκθε΄σεις ελε΄γχου. Οι διαδικασι΄ες για την διενε΄ργεια των επιθεωρη΄σεων αυτω΄ν θεσπι΄ζονται
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2.
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΄ ν των επιθεωρη΄σεων, συ΄µφωνα µε την
5.
Οι εντεταλµε΄νοι απο΄ την Επιτροπη΄ υπα΄λληλοι για τη διενε΄ργεια αυτω
παρα΄γραφο 4, ασκου΄ν τις αρµοδιο΄τητε΄ς τους προσκοµι΄ζοντας γραπτη΄ α΄δεια η οποι΄α εκδι΄δεται απο΄ την Επιτροπη΄
΄ ς και η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξη΄ς της.
και στην οποι΄α αναφε΄ρονται το αντικει΄µενο και ο σκοπο΄ς της επιθεω΄ρησης, καθω
Η Επιτροπη΄ προειδοποιει΄ εγκαι΄ρως πριν απο΄ την επιθεω΄ρηση τα κρα΄τη µε΄λη τα οποι΄α αφορου΄ν οι επιθεωρη΄σεις.
Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος δε΄χεται τις επιθεωρη΄σεις αυτε΄ς και µεριµνα΄ ω΄στε το ΄διο
ι
να πρα΄ττουν και οι
ενδιαφερο΄µενοι φορει΄ς η΄ τα ενδιαφερο΄µενα προ΄σωπα.
6.
Η Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ τις συναφει΄ς µε τις επιθεωρη΄σεις εκθε΄σεις στο ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος το
΄ νει µε επαρκει΄ς λεπτοµε΄ρειες τα µε΄τρα
οποι΄ο, µε΄σα σε δια΄στηµα τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ψη της ΄εκθεσης, δηλω
που λαµβα΄νει για την αντιµετω΄πιση των ενδεχο΄µενων ελλει΄ψεων. Η ΄εκθεση και ο κατα΄λογος των µε΄τρων που
ελη΄φθησαν, διαβιβα΄ζονται στην επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 1.
Άρθρο 10
Ενσωµα΄τωση των τροπολογιω΄ν στα διεθνη΄ κανονιστικα΄ κει΄µενα
1.
Τα ισχυ΄οντα διεθνη΄ κανονιστικα΄ κει΄µενα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, ει΄ναι εκει΄να που ΄εχουν τεθει΄ σε ισχυ΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των πιο προ΄σφατων
τροπολογιω΄ν τους, µε εξαι΄ρεση τις τροπολογι΄ες που εξαιρου΄νται απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονι΄ νεται µε την παρα΄γραφο 5.
σµου΄, ως αποτε΄λεσµα της διαδικασι΄ας ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης που καθιερω
2.
Η ενσωµα΄τωση των τροπολογιω΄ν στα διεθνη΄ κανονιστικα΄ κει΄µενα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, σχετικα΄ µε
τα πλοι΄α που εκτελου΄ν δροµολο΄για εσωτερικου΄ και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που τα εξυπηρετου΄ν, επι΄ των
΄ ν κανονισµο΄ς, εφο΄σον προ΄κειται για τεχνικη΄ ενηµε΄ρωση των διατα΄ξεων της Συ΄µβασης
οποι΄ων εφαρµο΄ζεται ο παρω
΄ δικα ISPS, αποφασι΄ζεται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραSOLAS και του κω
΄ νεται µε την παρα΄γραφο 5, δεν ΄εχει εφαρµογη΄ στις
φος 2. Η διαδικασι΄α ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης που καθιερω
΄ σεις αυτε΄ς.
περιπτω
3.
Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2, µπορου΄ν να εγκρι΄νονται διατα΄΄ ν σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των υποχρεωτικω
΄ ν διατα΄ξεων του
ξεις για τον καθορισµο΄ εναρµονισµε΄νων διαδικασιω
΄ δικα ISPS, χωρι΄ς διευ΄ρυνση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.
κω
4.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ και προκειµε΄νου να περιορισθου΄ν οι κι΄νδυνοι συ΄γκρουσης της
΄ ν κανονιστικω
΄ ν κειµε΄νων, τα κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ συνερκοινοτικη΄ς ναυτιλιακη΄ς νοµοθεσι΄ας και των διεθνω
΄ ν συναντη΄σεων και/η΄ α΄λλων κατα΄λληλων µε΄σων, για τον καθορισµο΄, εφο΄σον
γα΄ζονται στο πλαι΄σιο συντονιστικω
΄ ν οργα΄νων.
απαιτει΄ται, κοινη΄ς θε΄σης η΄ προσε΄γγισης στο πλαι΄σιο των αρµοδι΄ων διεθνω
5.
Καθιερω΄νεται διαδικασι΄α ελε΄γχου της συµµο΄ρφωσης προκειµε΄νου να αποκλει΄εται απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
του παρο΄ντος κανονισµου΄ οποιαδη΄ποτε τροπολογι΄α σε διεθνε΄ς κανονιστικο΄ κει΄µενο µο΄νον εα΄ν, µε βα΄ση αξιολο΄΄ σει το
γηση της Επιτροπη΄ς, υπα΄ρχει εµφανη΄ς κι΄νδυνος η τροπολογι΄α σε διεθνε΄ς κανονιστικο΄ κει΄µενο να µειω
επι΄πεδο ασφα΄λειας στη θα΄λασσα η΄ να ει΄ναι ασυ΄µβατη µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.
Η διαδικασι΄α ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ται µο΄νον για τροπολογι΄ες στον παρο΄ντα κανονισµο΄
στα πεδι΄α που καλυ΄πτονται ρητω΄ς απο΄ τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 2 και βρι΄σκο΄ ν εξουσιω
΄ ν που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄.
νται αυστηρα΄ µε΄σα στο πλαι΄σιο της α΄σκησης των εκτελεστικω
΄ νονται στην παρα΄γραφο 5, η διαδικασι΄α ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης πρε΄πει να
6.
Υπο΄ τις συνθη΄κες που σηµειω
κινει΄ται απο΄ την Επιτροπη΄, η οποι΄α, εφο΄σον απαιτει΄ται, µπορει΄ να ενεργει΄ κατο΄πιν αιτη΄µατος κρα΄τους µε΄λους.
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στην επιτροπη΄ που συγκροτει΄ται βα΄σει του α΄ρθρου 11, παρα΄γραφος 1, αµελλητι΄, µετα΄ την
΄εγκριση τροπολογι΄ας σε διεθνε΄ς κανονιστικο΄ κει΄µενο, προ΄ταση µε΄τρων που αποσκοπου΄ν στον αποκλεισµο΄ της εν
λο΄γω τροπολογι΄ας απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
΄ ν που καθορι΄ζονται
Η διαδικασι΄α ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων, ο΄που απαιτει΄ται, των διαδικασιω
στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ, ολοκληρω΄νεται τουλα΄χιστον ΄ενα µη΄να πριν απο΄ τη
λη΄ξη της περιο΄δου, η οποι΄α ΄εχει ορισθει΄ σε διεθνε΄ς επι΄πεδο για τη σιωπηρη΄ αποδοχη΄ της εν λο΄γω τροπολογι΄ας η΄
την προγραµµατισµε΄νη ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της εν λο΄γω τροπολογι΄ας.
΄ το εδα΄φιο της παραγρα΄φου 5, τα κρα΄τη µε΄λη απε΄7.
Σε περι΄πτωση κινδυ΄νου κατα΄ τα αναφερο΄µενα στο πρω
χουν, κατα΄ την περι΄οδο εφαρµογη΄ς της διαδικασι΄ας ελε΄γχου συµµο΄ρφωσης, απο΄ την ανα΄ληψη κα΄θε πρωτοβουλι΄ας
που αποσκοπει΄ στην ενσωµα΄τωση της τροπολογι΄ας στην εθνικη΄ τους νοµοθεσι΄α η΄ στην εφαρµογη΄ της τροπολογι΄ας στο αντι΄στοιχο διεθνε΄ς κανονιστικο΄ κει΄µενο.
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8.
Όλες οι σχετικε΄ς τροπολογι΄ες που αφορου΄ν διεθνη΄ κανονιστικα΄ κει΄µενα και οι οποι΄ες ΄εχουν ενσωµατωθει΄
στην κοινοτικη΄ ναυτιλιακη΄ νοµοθεσι΄α, συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 5 και 6, δηµοσιευ΄ονται, για λο΄γους ενηµε΄ρωσης, στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.

Άρθρο 11
∆ιαδικασι΄α επιτροπη΄ς
1.

Η Επιτροπη΄ επικουρει΄ται απο΄ επιτροπη΄.

2.
Οσα΄κις γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 5 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 αυτη΄ς.
Η προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ προθεσµι΄α ορι΄ζεται σε ΄εναν µη΄να.
3.
Οσα΄κις γι΄νεται αναφορα΄ στην παρου΄σα παρα΄γραφο, εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 6 και 7 της απο΄φασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµε΄νων των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 8 αυτη΄ς.
Η προβλεπο΄µενη στο α΄ρθρο 6, στοιχει΄α β) και γ) της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ προθεσµι΄α, ορι΄ζεται σε ΄εναν µη΄να.
4.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

Άρθρο 12
Εµπιστευτικο΄τητα
Κατα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄, η Επιτροπη΄ λαµβα΄νει, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της απο΄φασης
2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατο΄µ, της 29ης Νοεµβρι΄ου 2001, για την τροποποι΄ηση του εσωτερικου΄ς της κανονι΄ ν που υπο΄κεινται σε απαιτη΄σεις εµπιστευτικο΄τησµου΄ (1), τα κατα΄λληλα µε΄τρα για την προστασι΄α των πληροφοριω
΄ νονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
τας, στις οποι΄ες ΄εχει προ΄σβαση η΄ οι οποι΄ες της ανακοινω
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν ανα΄λογα µε΄τρα συ΄µφωνα µε τη σχετικη΄ εθνικη΄ νοµοθεσι΄α.
Το προσωπικο΄ που διενεργει΄ ελε΄γχους ασφαλει΄ας η΄ χειρι΄ζεται εµπιστευτικε΄ς πληροφορι΄ες σχετιζο΄µενες µε τον
παρο΄ντα κανονισµο΄, πρε΄πει να ΄εχει τον κατα΄λληλο βαθµο΄ διαβα΄θµισης απο΄ το κρα΄τος µε΄λος της εθνικο΄τητας
του συγκεκριµε΄νου προσωπικου΄.

Άρθρο 13
΄ν
∆ια΄δοση των πληροφοριω
΄ µατος προ΄σβασης του κοινου΄ στα ΄εγγραφα, κατα΄ τα οριζο΄µενα στον κανονι1.
Με την επιφυ΄λαξη του δικαιω
σµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Μαι΅ου 2001, για την
προ΄σβαση του κοινου΄ στα ΄εγγραφα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς (2), οι
εκθε΄σεις των ελε΄γχων και οι απαντη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 4 παρα΄γραφος 3, 5
παρα΄γραφοι 2 και 4, και 9παρα΄γραφος 6, παραµε΄νουν µυστικε΄ς και δεν δηµοσιευ΄ονται. ∆ιατι΄θενται µο΄νο στις
αρµο΄διες αρχε΄ς, οι οποι΄ες τα διαβιβα΄ζουν µο΄νο στα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, εφο΄σον κα΄τι τε΄τοιο ει΄ναι αναγκαι΄ο,
΄ ν.
συ΄µφωνα µε τους ισχυ΄οντες εθνικου΄ς κανο΄νες ο΄σον αφορα΄ τη δια΄δοση ευαι΄σθητων πληροφοριω
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη, στο µε΄τρο του δυνατου΄ και συ΄µφωνα µε το ισχυ΄ον εθνικο΄ δι΄καιο, χειρι΄ζονται ως εµπιστευτικε΄ς τις πληροφορι΄ες που απορρε΄ουν απο΄ εκθε΄σεις ελε΄γχων και απαντη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν, ο΄ταν αυτε΄ς
αφορου΄ν α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη η΄ η Επιτροπη΄ διαβουλευ΄ονται µε το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος, εκτο΄ς εα΄ν ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι
οι εκθε΄σεις ελε΄γχων και οι απαντη΄σεις θα κοινολογηθου΄ν η΄ ο΄χι.
(1) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Άρθρο 14
Κυρω΄σεις
΄ ν, αναλογικω
΄ ν και αποτρεπτικω
΄ ν κυρω
΄ σεων σε περι΄πτωση
Τα κρα΄τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν τη θε΄σπιση αποτελεσµατικω
παραβι΄ασης των διατα΄ξεων του παρο΄ντος κανονισµου΄.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ο παρω
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, µε εξαι΄ρεση τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφοι 2 και 3 και του
α΄ρθρου 9, παρα΄γραφος 4 που αρχι΄ζουν να ισχυ΄ουν και να εφαρµο΄ζονται απο΄ τις προβλεπο΄µενες απο΄ τα α΄ρθρα
αυτα΄ ηµεροµηνι΄ες.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ 1974

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI-2
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κανο΄νας 1
Ορισµοι΄
1.

Για το σκοπο΄ του κεφαλαι΄ου αυτου΄, εκτο΄ς αν ρητα΄ ορι΄ζεται α΄λλως:
1.

Ως «φορτηγο΄ πλοι΄ο µεταφορα΄ς χυ΄δην φορτι΄ου», νοει΄ται το φορτηγο΄ πλοι΄ο µεταφορα΄ς χυ΄δην φορτι΄ου,
ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να IX/1.6.

2.

Ως «χηµικο΄ δεξαµενο΄πλοιο» νοει΄ται το χηµικο΄ δεξαµενο΄πλοιο, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να VII/8.2.

3.

Ως «υγραεριοφο΄ρο», νοει΄ται το υγραεριοφο΄ρο, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να VII/11.2.

4.

Ως «ταχυ΄πλοο σκα΄φος», νοει΄ται το σκα΄φος, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να X/1.2.

5.

Ως «κινητη΄ µονα΄δα γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης», νοει΄ται η µηχανικα΄ προωθου΄µενη κινητη΄ µονα΄δα
γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να IX/1, η οποι΄α δεν βρι΄σκεται σε σταθερο΄
σηµει΄ο.

6.

Ως «πετρελαιοφο΄ρο δεξαµενο΄πλοιο», νοει΄ται το πετρελαιοφο΄ρο δεξαµενο΄πλοιο, ο΄πως ορι΄ζεται στον
κανο΄να II-1/2.12.

7.

Ως «εταιρει΄α», νοει΄ται η εταιρει΄α, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να IX/1.

8.

΄ ρα ο΄ταν ΄ενα πλοι΄ο επηΩς «διεπαφη΄ πλοι΄ου/λιµε΄να», νοου΄νται οι αλληλεπιδρα΄σεις που λαµβα΄νουν χω
ρεα΄ζεται α΄µεσα και απευθει΄ας απο΄ δρα΄σεις στις οποι΄ες περιλαµβα΄νεται η κι΄νηση προσω΄πων, εµπορευ΄ ν υπηρεσιω
΄ ν προς η΄ απο΄ το πλοι΄ο.
µα΄των η΄ η παροχη΄ λιµενικω
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9.

΄ ρος, ο΄πως ορι΄ζεται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ την
Ως «λιµενικη΄ εγκατα΄σταση», νοει΄ται ο χω
΄ ρα η διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να. Η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση περιλαµαρµο΄δια αρχη΄, ο΄που λαµβα΄νει χω
βα΄νει περιοχε΄ς ο΄πως τα αγκυροβο΄λια, οι θε΄σεις αναµονη΄ς και προσε΄γγισης απο΄ τη θα΄λασσα, κατα΄
περι΄πτωση.

10. Ως «δραστηριο΄τητα µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο», νοει΄ται κα΄θε δραστηριο΄τητα µη συνδεο΄µενη
΄ ρα η µεταφορα΄ εµπορευµα΄των η΄ προσω΄πων απο΄
µε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, κατα΄ την οποι΄α λαµβα΄νει χω
΄ενα πλοι΄ο σε α΄λλο.
11. Ως «αρµο΄δια αρχη΄», νοει΄ται(ου΄νται) ο/οι οργανισµο΄ς/οι΄ η΄ η/οι Αρχη΄/ε΄ς που αναγνωρι΄ζεται/ονται,
εντο΄ς του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, ως υπευ΄θυνοι/ες για τη διασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου που αφορου΄ν την ασφα΄λεια λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και τη διασυ΄νδεση
πλοι΄ου/λιµε΄να, απο΄ την α΄ποψη της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.
΄ ν εγκαταστα΄σεων (Κω΄δικας ISPS)»,
12. Ως «διεθνη΄ς Κω΄δικας για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων ο οποι΄ος
νοει΄ται ο ∆ιεθνη΄ς Κω΄δικας για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
απαρτι΄ζεται απο΄ το µε΄ρος Α (οι διατα΄ξεις του οποι΄ου θεωρου΄νται υποχρεωτικε΄ς) και το µε΄ρος Β (οι
διατα΄ξεις του οποι΄ου θεωρου΄νται συστατικε΄ς), ο΄πως υιοθετη΄θηκε στις 12 ∆εκεµβρι΄ου 2002 µε την
απο΄φαση 2 της ∆ια΄σκεψης των συµβαλλοµε΄νων, στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα του 1974, κρατω΄ν, ο΄πως ενδε΄χεται να ΄εχει τροποποιηθει΄ απο΄ τον Οργανισµο΄, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι:
΄ δικα υιοθετου΄νται, τι΄θενται σε ισχυ΄ και εφαρµο΄ζονται
1. οι τροποποιη΄σεις του µε΄ρους Α του κω
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο VIII της παρου΄σας Συ΄µβασης που αφορα΄ στις διαδικασι΄ες τροποποι΄ησης
οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα εκτο΄ς απο΄ το κεφα΄λαιο I, και
΄ δικα υιοθετου΄νται απο΄ την Επιτροπη΄ Ναυτικη΄ς Ασφα΄2. οι τροποποιη΄σεις του µε΄ρους Β του κω
λειας συ΄µφωνα µε τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της.
13. Ως «συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια», νοει΄ται κα΄θε υ΄ποπτη ενε΄ργεια η΄ περι΄σταση η οποι΄α
΄ τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης
απειλει΄ την ασφα΄λεια πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων κινητω΄ν µονα΄δων γεω
΄ ν, η΄ λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να η΄ δραστηριο΄τητας
και ταχυπλο΄ων σκαφω
µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο.
΄ ρα απο΄14. Ως «επι΄πεδο ασφα΄λειας», νοει΄ται ο προσδιορισµο΄ς του βαθµου΄ επικινδυνο΄τητας να λα΄βει χω
πειρα η΄ συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια.
15. Ως «∆η΄λωση Ασφα΄λειας», νοει΄ται η συµφωνι΄α που συνα΄πτεται µεταξυ΄ ενο΄ς πλοι΄ου και µιας λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης η΄ ενο΄ς α΄λλου πλοι΄ου διασυνδεο΄µενου µε αυτο΄, στην οποι΄α προσδιορι΄ζονται τα µε΄τρα
για την ασφα΄λεια τα οποι΄α θα εφαρµο΄σει ΄εκαστο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος.
16. Ως «αναγνωρισµε΄νος οργανισµο΄ς ασφα΄λειας», νοει΄ται ο οργανισµο΄ς ο οποι΄ος διαθε΄τει την απαραι΄τητη
εµπειρογνωµοσυ΄νη σε θε΄µατα ασφα΄λειας και την απαραι΄τητη γνω΄ση των λειτουργιω΄ν πλοι΄ου και
λιµε΄να και ει΄ναι εξουσιοδοτηµε΄νος να διενεργει΄ τις δραστηριο΄τητες αξιολο΄γησης η΄ διαπι΄στωσης η΄
΄εγκρισης η΄ πιστοποι΄ησης, οι οποι΄ες απαιτου΄νται απο΄ το παρο΄ν κεφα΄λαιο η΄ απο΄ το µε΄ρος Α του
΄ δικα ISPS.
κω
2.
Ο ο΄ρος «πλοι΄ο», ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στους κανο΄νες 3 ΄εως 13, περιλαµβα΄νει κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης
ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης και ταχυ΄πλοα σκα΄φη.
3.
Ο ο΄ρος «ο΄λα τα πλοι΄α», ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο, περιλαµβα΄νει ο΄λα τα πλοι΄α στα οποι΄α
εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν κεφα΄λαιο.
4.
Ο ο΄ρος «συµβαλλο΄µενα κρα΄τη», ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στους κανο΄νες 3, 4, 7 και 10 ΄εως 13, αναφε΄ρεται και
στην αρµο΄δια αρχη΄.

Κανο΄νας 2
Εφαρµογη΄
1.

Το κεφα΄λαιο αυτο΄ εφαρµο΄ζεται:
1.

στους ακο΄λουθους τυ΄πους πλοι΄ων που εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες:
΄ ν,
΄ ν ταχυπλο΄ων σκαφω
1.1. Επιβατηγα΄ πλοι΄α, περιλαµβανοµε΄νων και επιβατηγω
΄ ν, 500 κο΄ρων ολικη΄ς χωρητικο΄τητας
1.2. φορτηγα΄ πλοι΄α, περιλαµβανοµε΄νων και ταχυπλο΄ων σκαφω
και α΄νω,
1.3. κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης, και

2.

λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες εξυπηρετου΄ν πλοι΄α που εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες.
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2.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων της παραγρα΄φου 1.2, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη αποφασι΄ζουν το βαθµο΄
΄ ν ενοτη΄των του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα ISPS στις ευρισκο΄µεεφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και των συναφω
νες στην επικρα΄τεια΄ τους λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες, παρο΄λο που χρησιµοποιου΄νται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο απο΄
πλοι΄α τα οποι΄α δεν εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες, υποχρεου΄νται, περιστασιακα΄, να εξυπηρετου΄ν πλοι΄α τα οποι΄α αφικνου΄νται η΄ αναχωρου΄ν στο πλαι΄σιο διεθνη΄ πλου.
2.1. Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη αποφασι΄ζουν, συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2, βα΄σει αξιολο΄γησης της ασφα΄΄ ν εγκαταστα΄σεων, η οποι΄α διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του
λειας των λιµενικω
΄ δικα ISPS.
κω
2.2. Οι αποφα΄σεις των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, οι οποι΄ες λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 δεν
θε΄τουν σε κι΄νδυνο το επιθυµητο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας που προβλε΄πεται απο΄ το παρο΄ν κεφα΄λαιο η΄ απο΄
΄ δικα ISPS.
το µε΄ρος Α του κω
3.
Το κεφα΄λαιο αυτο΄ δεν ΄εχει εφαρµογη΄ σε πολεµικα΄ πλοι΄α, σε βοηθητικα΄ πολεµικα΄ πλοι΄α η΄ α΄λλα πλοι΄α
ανη΄κοντα σε συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ διαχειριζο΄µενα απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος τα οποι΄α χρησιµοποιου΄νται αποκλειστικα΄ σε κρατικη΄ µη εµπορικη΄ υπηρεσι΄α.
΄ µατα η΄ τις υποχρεω
΄ σεις των κρατω΄ν που υπα4.
Καµια΄ δια΄ταξη του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου δεν θι΄γει τα δικαιω
γορευ΄ονται απο΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο.

Κανο΄νας 3
΄ σεις των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια
Υποχρεω
΄ ν σχετικα΄ µε το επι΄πεδο
1.
Οι Αρχε΄ς ορι΄ζουν επι΄πεδα ασφα΄λειας και διασφαλι΄ζουν την παροχη΄ πληροφοριω
ασφα΄λειας στα δικαιου΄µενα να φε΄ρουν τη σηµαι΄α τους πλοι΄α. Σε περι΄πτωση αλλαγη΄ς του επιπε΄δου ασφα΄λειας, οι
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας επικαιροποιου΄νται ως επιτα΄σσουν οι περιστα΄σεις.
΄ ν σχετικα΄ µε
2.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ορι΄ζουν επι΄πεδα ασφα΄λειας και διασφαλι΄ζουν την παροχη΄ πληροφοριω
το επι΄πεδο ασφα΄λειας στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες βρι΄σκονται στην επικρα΄τεια΄ τους και στα πλοι΄α πριν
απο΄ την ει΄σοδο΄ τους σε λιµε΄να η΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραµονη΄ς τους σε λιµε΄να εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους. Σε
΄ νονται ως
περι΄πτωση αλλαγη΄ς του επιπε΄δου ασφα΄λειας, οι πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας ενηµερω
επιτα΄σσουν οι περιστα΄σεις.

Κανο΄νας 4
Απαιτη΄σεις για εταιρει΄ες και πλοι΄α
΄ νονται µε τις σχετικε΄ς απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και του µε΄ρους Α του
1.
Οι εταιρει΄ες συµµορφω
΄ δικα ISPS, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του κω
΄ δικα ISPS.
κω
΄ νονται µε τις σχετικε΄ς απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα
2. Τα πλοι΄α συµµορφω
΄ δικα ISPS, και η συµµο΄ρφωση΄
ISPS, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του κω
΄ νεται και πιστοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τα προβλεπο΄µενα στο µε΄ρος Α του κω
΄ δικα ISPS.
τους διαπιστω
3.
Πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να η΄ κατα΄ την παραµονη΄ σε λιµε΄να εντο΄ς της επικρα΄τειας συµβαλλοµε΄νου
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας το οποι΄ο ΄εχει ορι΄σει το
κρα΄τους, ΄ενα πλοι΄ο συµµορφω
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, εφο΄σον το εν λο΄γω επι΄πεδο ασφα΄λειας ει΄ναι υψηλο΄τερο απο΄ το επι΄πεδο ασφα΄λειας που
΄εχει ορι΄σει η Αρχη΄ για το συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο.
4.
Τα πλοι΄α ανταποκρι΄νονται χωρι΄ς υπερβολικη΄ καθυστε΄ρηση σε οποιαδη΄ποτε αλλαγη΄ προς υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας.
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου η΄ του µε΄ρους
5.
Σε περι΄πτωση που ΄ενα πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα ISPS η΄ δεν δυ΄ναται να συµµορφωθει΄ µε τις απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας που ορι΄ζει
Α του κω
΄ νει την αρµο΄δια αρχη΄ πριν
η Αρχη΄ η΄ α΄λλο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος και εφαρµο΄ζεται στο πλοι΄ο αυτο΄, το΄τε ενηµερω
απο΄ οποιαδη΄ποτε διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να η΄ πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να, ανα΄λογα µε το ποια προηγει΄ται.

7.4.2004

7.4.2004

EL
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Κανο΄νας 5
΄ν
Ειδικη΄ ευθυ΄νη των εταιρειω
Η εταιρει΄α διασφαλι΄ζει ο΄τι ο πλοι΄αρχος διαθε΄τει πα΄ντοτε επι΄ του πλοι΄ου πληροφορι΄ες οι οποι΄ες επιτρε΄πουν στα
αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ο΄ργανα να προσδιορι΄ζουν:
1.

΄ µατος η΄ α΄λλων ατο΄µων που απασχολου΄νται η΄
ποιος ει΄ναι υπευ΄θυνος για το διορισµο΄ των µελω΄ν του πληρω
΄εχουν προσληφθει΄ υπο΄ οποιαδη΄ποτε ιδιο΄τητα στο πλοι΄ο για τις ανα΄γκες του εν λο΄γω πλοι΄ου,

2.

ποιος ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε τους πλο΄ες που εκτελει΄ το πλοι΄ο, και

3.

στις περιπτω΄σεις που το πλοι΄ο εκτελει΄ πλο΄ες συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους ναυλοσυ΄µφωνου(ων), ποια ει΄ναι τα
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στο/στα ναυλοσυ΄µφωνο(α).
Κανο΄νας 6
Συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου

1.

2.

3.

Όλα τα πλοι΄α ει΄ναι εξοπλισµε΄να µε συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, ως εξη΄ς:
1.

τα πλοι΄α τα οποι΄α κατασκευα΄σθηκαν την η΄ µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004,

2.

΄ ν, τα οποι΄α κατατα επιβατηγα΄ πλοι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των επιβατηγω΄ν ταχυπλο΄ων σκαφω
΄ ρηση της ραδιοεσκευα΄σθηκαν πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, το αργο΄τερο κατα΄ την πρω΄τη επιθεω
γκατα΄στασης µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004,

3.

τα πετρελαιοφο΄ρα δεξαµενο΄πλοια, τα χηµικα΄ δεξαµενο΄πλοια, τα υγραεριοφο΄ρα, τα πλοι΄α µεταφορα΄ς
χυ΄µα φορτι΄ου και τα ταχυ΄πλοα σκα΄φη µεταφορα΄ς φορτι΄ου 500 κο΄ρων ολικη΄ς χωρητικο΄τητας και α΄νω,
΄ ρηση
τα οποι΄α κατασκευα΄σθηκαν πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, το αργο΄τερο κατα΄ την πρω΄τη επιθεω
της ραδιοεγκατα΄στασης µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, και

4.

α΄λλα φορτηγα΄ πλοι΄α µεταφορα΄ς φορτι΄ου 500 κο΄ρων ολικη΄ς χωρητικο΄τητας και α΄νω, καθω΄ς και οι
κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης που κατασκευα΄στηκαν πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου
΄ τη επιθεω
΄ ρηση της ραδιοεγκατα΄στασης µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2006.
2004, το αργο΄τερο κατα΄ την πρω

Το συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, ο΄ταν ει΄ναι ενεργοποιηµε΄νο:
1.

ξεκινα΄ και µεταδι΄δει προειδοποι΄ηση ασφα΄λειας απο΄ το πλοι΄ο στην ακτη΄ προς αρµο΄δια αρχη΄ την οποι΄α
΄εχει ορι΄σει η Αρχη΄, η οποι΄α στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς µπορει΄ να περιλαµβα΄νει την εταιρει΄α, προσδιορι΄ζοντας το πλοι΄ο, τη θε΄ση του και υποδεικνυ΄οντας ο΄τι απειλει΄ται η΄ διακυβευ΄εται η ασφα΄λεια του
πλοι΄ου,

2.

δεν στε΄λνει την προειδοποι΄ηση ασφα΄λειας του πλοι΄ου σε α΄λλα πλοι΄α,

3.

δεν ενεργοποιει΄ κανε΄να συναγερµο΄ επι΄ του πλοι΄ου, και

4.

συνεχι΄ζει την προειδοποι΄ηση ασφα΄λειας του πλοι΄ου ΄εως ο΄του απενεργοποιηθει΄ η΄/και ρυθµιστει΄ εκ
νε΄ου.

Το συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου:
1.

µπορει΄ να ενεργοποιηθει΄ απο΄ τη γε΄φυρα ναυσιπλοι΅ας και απο΄ ΄ενα τουλα΄χιστον α΄λλο σηµει΄ο, και

2.

πληροι΄ προ΄τυπα επι΄δοσης τα οποι΄α δεν ει΄ναι κατω΄τερα απο΄ τα προ΄τυπα που ΄εχει εγκρι΄νει ο Οργανισµο΄ς.

4.
Τα σηµει΄α ενεργοποι΄ησης του συστη΄µατος προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου καθορι΄ζονται ΄ετσι ω΄στε να
προλαµβα΄νεται η ακου΄σια εκκι΄νηση της προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας του πλοι΄ου.
5.
Η συµµο΄ρφωση µε την απαι΄τηση για ΄ενα συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου µπορει΄ να επιτυγχα΄νεται µε τη χρη΄ση της ραδιοεγκατα΄στασης µε την οποι΄α ει΄ναι εξοπλισµε΄νο το πλοι΄ο για τη διασφα΄λιση της
συµµο΄ρφωσης µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου IV, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι πληρου΄νται ο΄λες οι απαιτη΄σεις του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ νει αµε΄σως το/τα
6.
Όταν µια Αρχη΄ λα΄βει ειδοποι΄ηση απο΄ συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, ενηµερω
κρα΄τος/η κοντα΄ στο/α οποι΄ο/α πλε΄ει το πλοι΄ο εκει΄νη τη στιγµη΄.
7.
Όταν ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος λα΄βει ειδοποι΄ηση απο΄ συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου το
΄ νει αµε΄σως τη αρµο΄δια Αρχη΄ και, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο,
οποι΄ο δεν ΄εχει δικαι΄ωµα να φε΄ρει τη σηµαι΄α του, ενηµερω
το/τα κρα΄τος/η κοντα΄ στο/α οποι΄ο/α πλε΄ει το πλοι΄ο εκει΄νη τη στιγµη΄.
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Κανο΄νας 7
Απειλε΄ς για τα πλοι΄α
΄ ν σχετικα΄ µε
1.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ορι΄ζουν επι΄πεδα ασφα΄λειας και διασφαλι΄ζουν την παροχη΄ πληροφοριω
το επι΄πεδο ασφα΄λειας στα πλοι΄α που εκτελου΄ν πλο΄ες στα χωρικα΄ τους υ΄δατα η΄ τα οποι΄α ΄εχουν γνωστοποιη΄σει την
προ΄θεση΄ τους να εισε΄λθουν στα χωρικα΄ τους υ΄δατα.
2.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη παρε΄χουν ΄ενα σηµει΄ο επαφη΄ς µε΄σω του οποι΄ου τα πλοι΄α αυτα΄ µπορου΄ν να ζητου΄ν
συµβουλε΄ς η΄ βοη΄θεια και στο οποι΄ο µπορου΄ν να αναφε΄ρουν οποιοδη΄ποτε προ΄βληµα ασφα΄λειας σχετικα΄ µε α΄λλα
΄ σεις.
πλοι΄α, κινη΄σεις η΄ ανακοινω
΄3.
Σε περι΄πτωση που γι΄νεται αντιληπτο΄ς κι΄νδυνος επι΄θεσης, το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ενηµερω
νει τα ενδιαφερο΄µενα πλοι΄α και τις Αρχε΄ς τους σχετικα΄ µε:
1.

το υφιστα΄µενο επι΄πεδο ασφα΄λειας,

2.

τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α πρε΄πει να θε΄σουν σε εφαρµογη΄ τα ενδιαφερο΄µενα πλοι΄α για να προ΄ δικα ISPS, και
στατευτου΄ν απο΄ ενδεχο΄µενη επι΄θεση, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω

3.

τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α ΄εχει αποφασι΄σει να θε΄σει σε εφαρµογη΄ το παρα΄κτιο κρα΄τος, κατα΄
περι΄πτωση.

Κανο΄νας 8
Κρι΄ση πλοια΄ρχου περι΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου
1.
Ο πλοι΄αρχος δεν περιορι΄ζεται απο΄ την εταιρει΄α, τον ναυλωτη΄ η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο προ΄σωπο στη λη΄ψη η΄
την εκτε΄λεση οποιασδη΄ποτε απο΄φασης που, κατα΄ την επαγγελµατικη΄ του κρι΄ση, ει΄ναι απαραι΄τητη για τη συνεχη΄
΄ πων (εκτο΄ς εκει΄νων που ει΄ναι
ασφα΄λεια του πλοι΄ου. Η εξουσι΄α αυτη΄ περιλαµβα΄νει α΄ρνηση της προ΄σβασης προσω
΄ ν τους και α΄ρνηση φο΄ρτωσης φορ΄ ν ειδω
αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος) η΄ των προσωπικω
΄ ν µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου.
τι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων δοχει΄ων η΄ α΄λλων κλειστω
2.
Εα΄ν, κατα΄ την επαγγελµατικη΄ κρι΄ση του πλοια΄ρχου, κατα΄ τις δραστηριο΄τητες του πλοι΄ου προκυ΄ψει συ΄γκρουση µεταξυ΄ οποιωνδη΄ποτε απαιτη΄σεων ασφα΄λειας εφαρµοστε΄ων στο πλοι΄ο, ο πλοι΄αρχος θε΄τει σε εφαρµογη΄ τις
΄ σεις αυτε΄ς, ο πλοι΄αρχος
απαιτη΄σεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για τη διατη΄ρηση της ασφα΄λειας του πλοι΄ου. Στις περιπτω
΄ νει αµε΄σως την Αρχη΄ και, κατα΄ περι΄πτωση,
µπορει΄ να θε΄τει σε εφαρµογη΄ προσωρινα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας και ενηµερω
το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος του λιµε΄να στον οποι΄ο δραστηριοποιει΄ται η΄ σκοπευ΄ει να εισε΄λθει το πλοι΄ο. Αυτα΄ τα
προσωρινα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο
΄ σεις αυτε΄ς, η Αρχη΄ διασφαλι΄ζει την επι΄λυση των συγκρου΄ανα΄λογα µε το ισχυ΄ον επι΄πεδο ασφα΄λειας. Στις περιπτω
σεων και την ελαχιστοποι΄ηση της πιθανο΄τητας επανα΄ληψης.

Κανο΄νας 9
Με΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης
1.

Έλεγχος πλοι΄ων σε λιµε΄να
1.1. Για τους σκοπου΄ς του κεφαλαι΄ου αυτου΄, κα΄θε πλοι΄ο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν κεφα΄λαιο ο΄ταν
βρι΄σκεται σε λιµε΄να α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους υπο΄κειται σε ΄ελεγχο απο΄ αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ το κρα΄τος αυτο΄ ο΄ργανα, τα οποι΄α ενδε΄χεται να ει΄ναι τα ΄δια
ι
µε εκει΄να που διενεργου΄ν τις
δραστηριο΄τητες του κανο΄να I/19. Ο ΄ελεγχος αυτο΄ς περιορι΄ζεται στη διαπι΄στωση της υ΄παρξης επι΄ του
πλοι΄ου ΄εγκυρου ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου η΄ ΄εγκυρου Προσωρινου΄ Πιστοποιητικου΄
΄ δικα ISPS («ΠιστοΑσφα΄λειας Πλοι΄ου εκδοθε΄ντος συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω
ποιητικο΄»), το οποι΄ο θα γι΄νεται δεκτο΄ εφο΄σον ει΄ναι ΄εγκυρο, εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρχουν βα΄σιµοι λο΄γοι που
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου η΄ του µε΄ρους Α
πει΄θουν ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα ISPS.
του κω

7.4.2004

7.4.2004
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1.2. Όταν υπα΄ρχουν τε΄τοιοι βα΄σιµοι λο΄γοι η΄ ο΄ταν δεν επιδεικνυ΄εται το ΄εγκυρο πιστοποιητικο΄ ο΄ταν ζητει΄ται, τα αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ο΄ργανα θα επιβα΄λλουν ΄ενα οποιοδη΄ποτε η΄ περισσο΄τερα µε΄τρα ελε΄γχου σε σχε΄ση µε το συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1.3. Κα΄θε επιβαλλο΄µενο µε΄τρο αυτου΄ του ει΄δους θα πρε΄πει να ει΄ναι ανα΄λογο, λαµβανοµε΄νης
΄ δικα ISPS.
υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του κω
΄ ρηση του πλοι΄ου, καθυστε΄ρηση του πλοι΄ου,
1.3. Με΄τρα ελε΄γχου αυτου΄ του ει΄δους ει΄ναι τα εξη΄ς: επιθεω
κρα΄τηση του πλοι΄ου, περιορισµο΄ς των δραστηριοτη΄των, περιλαµβανοµε΄νης της κι΄νησης εντο΄ς του
λιµε΄να η΄ εκδι΄ωξη του πλοι΄ου απο΄ τον λιµε΄να. Τα εν λο΄γω µε΄τρα ελε΄γχου µπορου΄ν, επιπρο΄σθετα η΄
εναλλακτικα΄, να περιλαµβα΄νουν και α΄λλα ελα΄σσονα διοικητικα΄ η΄ διορθωτικα΄ µε΄τρα.
2.

Πλοι΄α τα οποι΄α σκοπευ΄ουν να εισε΄λθουν σε λιµε΄να α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους
2.1. Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος µπορει΄ να απαιτη΄σει απο΄ τα
πλοι΄α τα οποι΄α σκοπευ΄ουν να εισε΄λθουν στους λιµε΄νες του να παρε΄χουν τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες
σε αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ το κρα΄τος αυτο΄ ο΄ργανα για τη διασφα΄λιση της συµµο΄ρφωσης µε το
παρο΄ν κεφα΄λαιο πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να µε στο΄χο την αποφυγη΄ της ανα΄γκης επιβολη΄ς µε΄τρων
η΄ δρα΄σεων ελε΄γχου:
1. βεβαι΄ωση ο΄τι το πλοι΄ο διαθε΄τει ΄εγκυρο πιστοποιητικο΄ και το ο΄νοµα της αρχη΄ς ΄εκδοσης,
2.
3.
4.
5.
6.

το επι΄πεδο ασφα΄λειας στο οποι΄ο δραστηριοποιει΄ται το πλοι΄ο,
το επι΄πεδο ασφα΄λειας στο οποι΄ο δραστηριοποιου΄ταν το πλοι΄ο σε οποιονδη΄ποτε προηγου΄µενο
λιµε΄να στον οποι΄ο πραγµατοποι΄ησε διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να εντο΄ς του χρονικου΄ πλαισι΄ου που
ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2.3,
κα΄θε ειδικο΄ η΄ προ΄σθετο µε΄τρο ασφα΄λειας που λη΄φθηκε απο΄ το πλοι΄ο σε οποιονδη΄ποτε προηγου΄µενο λιµε΄να στον οποι΄ο πραγµατοποι΄ησε διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να εντο΄ς του χρονικου΄
πλαισι΄ου που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2.3,
βεβαι΄ωση ο΄τι οι κατα΄λληλες διαδικασι΄ες ασφα΄λειας πλοι΄ου τηρη΄θηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια οποιασδη΄ποτε δραστηριο΄τητας µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο εντο΄ς του χρονικου΄ πλαισι΄ου που
ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2.3, η΄
α΄λλες πρακτικε΄ς πληροφορι΄ες σε σχε΄ση µε την ασφα΄λεια (αλλα΄ ο΄χι λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε το
σχε΄διο ασφα΄λειας του πλοι΄ου), λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο
΄ δικα ISPS.
µε΄ρος Β του κω

΄ νουν τις
Εα΄ν ζητηθου΄ν απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, το πλοι΄ο η΄ η εταιρει΄α πρε΄πει να επιβεβαιω
ανωτε΄ρω απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες κατα΄ τρο΄πο αποδεκτο΄ απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος.
2.2. Κα΄θε πλοι΄ο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν κεφα΄λαιο, το οποι΄ο σκοπευ΄ει να εισε΄λθει σε λιµε΄να
α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους παρε΄χει τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.1
ο΄ταν του ζητηθου΄ν απο΄ αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ το κρα΄τος αυτο΄ ο΄ργανα. Ο πλοι΄αρχος µπορει΄
να αρνηθει΄ να παρα΄σχει τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς, εν γνω΄σει ο΄τι η α΄ρνηση αυτη΄ ενδε΄χεται να ΄εχει ως
αποτε΄λεσµα α΄ρνηση της εισο΄δου στον λιµε΄να.
΄ ν που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.1 για τις τελευται΄ες 10
2.3. Το πλοι΄ο τηρει΄ αρχει΄α των πληροφοριω
στα΄σεις σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις.
΄ ν που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2.1, τα αρµο΄δια εξουσιοδο2.4. Εα΄ν, µετα΄ τη λη΄ψη των πληροφοριω
τηµε΄να απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος του λιµε΄να στον οποι΄ο σκοπευ΄ει να εισε΄λθει το πλοι΄ο ο΄ργανα,
΄εχουν βα΄σιµους λο΄γους να πιστευ΄ουν ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του παρο΄΄ δικα ISPS, τα ο΄ργανα αυτα΄ επιχειρου΄ν να δηµιουργη΄σουν
ντος κεφαλαι΄ου η΄ του µε΄ρους Α του κω
δι΄αυλο επικοινωνι΄ας µε την Αρχη΄ και µεταξυ΄ του πλοι΄ου και της Αρχη΄ς, προκειµε΄νου να αποκατασταθει΄ η µη συµµο΄ρφωση. Εα΄ν η επικοινωνι΄α αυτη΄ δεν καταλη΄ξει σε αποκατα΄σταση η΄ υπα΄ρχουν βα΄σι΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του
µοι λο΄γοι που πει΄θουν ο΄τι για κα΄ποιον α΄λλο λο΄γο το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα ISPS, τα ο΄ργανα δυ΄νανται να προβου΄ν σε ενε΄ργειες
παρο΄ντος κεφαλαι΄ου η΄ του µε΄ρους Α του κω
σχετικα΄ µε το πλοι΄ο, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2.5. Κα΄θε τε΄τοια ενε΄ργεια πρε΄πει να ει΄ναι ανα΄ δικα ISPS.
λογικη΄, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του κω
2.5. Οι ενε΄ργειες αυτε΄ς ει΄ναι οι εξη΄ς:
1. απαι΄τηση για αποκατα΄σταση της µη συµµο΄ρφωσης,
΄ ν η΄ των εσωτερικω
΄ ν υδα΄των
2. απαι΄τηση να προχωρη΄σει το πλοι΄ο σε συγκεκριµε΄νη θε΄ση των χωρικω
του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους,
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3.
4.

΄ ρηση του πλοι΄ου, εα΄ν το πλοι΄ο βρι΄σκεται στα χωρικα΄ υ΄δατα του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους
επιθεω
του λιµε΄να στον οποι΄ο σκοπευ΄ει να εισε΄λθει το πλοι΄ο, η΄
α΄ρνηση εισο΄δου στον λιµε΄να.

΄ νει το πλοι΄ο σχετικα΄ µε τις προθε΄Πριν να προβει΄ στις ενε΄ργειες αυτε΄ς, το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ενηµερω
σεις του. Μετα΄ την ενηµε΄ρωση αυτη΄, ο πλοι΄αρχος µπορει΄ να αποσυ΄ρει την προ΄θεση εισο΄δου στον λιµε΄να
΄ σεις αυτε΄ς, δεν ισχυ΄ει ο παρω΄ν κανονισµο΄ς.
αυτο΄ν. Στις περιπτω
3.

Προ΄σθετες διατα΄ξεις
3.1. Σε περι΄πτωση:
1. επιβολη΄ς οποιουδη΄ποτε µε΄τρου ελε΄γχου, εκτο΄ς ελα΄σσονος διοικητικου΄ η΄ διορθωτικου΄ µε΄τρου,
το οποι΄ο αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1.3, η΄
2. οποιασδη΄ποτε απο΄ τις ενε΄ργειες της παραγρα΄φου 2.5, αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄νο απο΄ το συµ΄ νει αµε΄σως εγγρα΄φως την Αρχη΄ προσδιορι΄ζοντας τα µε΄τρα
βαλλο΄µενο κρα΄τος ο΄ργανο ενηµερω
ελε΄γχου που ΄εχουν επιβληθει΄ η΄ τις ενε΄ργειες στις οποι΄ες ΄εχει προβει΄ και τους λο΄γους για τους
οποι΄ους κατε΄στησαν αναγκαι΄α. Το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο επιβα΄λλει τα µε΄τρα ελε΄γχου
΄ νει επι΄σης τον αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας ο οποι΄ος
η΄ προβαι΄νει στις ενε΄ργειες ενηµερω
εξε΄δωσε το πιστοποιητικο΄ που σχετι΄ζεται µε το ενδιαφερο΄µενο πλοι΄ο και τον Οργανισµο΄ σε
περι΄πτωση επιβολη΄ς οποιουδη΄ποτε µε΄τρου ελε΄γχου η΄ ενε΄ργειας αυτου΄ του ει΄δους.
3.2. Σε περι΄πτωση α΄ρνησης της εισο΄δου σε λιµε΄να η΄ εκδι΄ωξης του πλοι΄ου απο΄ λιµε΄να, οι αρχε΄ς του
κρα΄τους λιµε΄να κοινοποιου΄ν τα πραγµατικα΄ γεγονο΄τα στις αρχε΄ς του κρα΄τους των επο΄µενων λιµε΄νων
στα΄σης, ο΄ταν ει΄ναι γνωστοι΄, η΄ σε οποιαδη΄ποτε ενδιαφερο΄µενα παρα΄κτια κρα΄τη, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη
των κατευθυ΄νσεων που θα καταρτι΄σει ο Οργανισµο΄ς. ∆ιασφαλι΄ζεται η εχεµυ΄θεια και η ασφα΄λεια της
κοινοποι΄ησης αυτη΄ς.
3.3. Άρνηση της εισο΄δου σε λιµε΄να, συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 2.4 και 2.5, η΄ εκδι΄ωξη απο΄ λιµε΄να,
΄ σεις που τα αρµο΄δια εξουσυ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 1.1 ΄εως 1.3, επιβα΄λλεται µο΄νο στις περιπτω
σιοδοτηµε΄να απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ο΄ργανα ΄εχουν βα΄σιµους λο΄γους να πιστευ΄ουν ο΄τι το
΄ ν στοιχει΄ων
πλοι΄ο αποτελει΄ α΄µεση απειλη΄ για την ασφα΄λεια προσω΄πων, πλοι΄ων η΄ α΄λλων περιουσιακω
και δεν υπα΄ρχουν α΄λλα ενδεδειγµε΄να µε΄σα για την α΄ρση της απειλη΄ς αυτη΄ς.
3.4. Τα µε΄τρα ελε΄γχου που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1.3 και οι ενε΄ργειες που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 2.5, συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄, θα επιβα΄λλονται µο΄νον ΄εως ο΄του αποκατασταθει΄, κατα΄ τρο΄πο ικανοποιητικο΄ για το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, η µη συµµο΄ρφωση η οποι΄α καθιστα΄
αναγκαι΄α τα µε΄τρα ελε΄γχου η΄ τις ενε΄ργειες, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των δρα΄σεων που ενδεχοµε΄νως
προτει΄νονται απο΄ την Αρχη΄.
3.5. Όταν τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη διενεργου΄ν ΄ελεγχο συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 η΄ αναλαµβα΄νουν
δρα΄ση συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2:
1. θα καταβα΄λλεται κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια για την αποφυγη΄ αδικαιολο΄γητης κρα΄τησης η΄ καθυστε΄ρησης του πλοι΄ου. Ως εκ του΄του, εα΄ν ΄ενα πλοι΄ο τελε΄σει υπο΄ κρα΄τηση η΄ καθυστερη΄σει αδι΄ λεια η΄ ζηµι΄α επε΄λθει και
καιολο΄γητα, θα δικαιου΄ται αποζηµι΄ωση για οποιαδη΄ποτε απω
2. δεν θα εµποδι΄ζεται η αναγκαι΄α προ΄σβαση στο πλοι΄ο σε περι΄πτωση ΄εκτακτης ανα΄γκης η΄ για
ανθρωπιστικου΄ς λο΄γους και για λο΄γους ασφα΄λειας.

Κανο΄νας 10
Απαιτη΄σεις για τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
΄ νονται µε τις σχετικε΄ς απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και του
1.
Οι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις συµµορφω
΄ δικα ISPS, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του κω
΄ δικα ISPS.
µε΄ρους Α του κω
2.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, στην επικρα΄τεια των οποι΄ων υπα΄ρχουν λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις στις οποι΄ες εφαρ΄ ν κανονισµο΄ς, διασφαλι΄ζουν ο΄τι:
µο΄ζεται ο παρω
1.

΄ ν εγκαταστα΄σεων
διενεργου΄νται, αναθεωρου΄νται και εγκρι΄νονται εκτιµη΄σεις της ασφα΄λειας των λιµενικω
΄ δικα ISPS, και
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω

2.

΄ ν εγκαεκπονου΄νται, αναθεωρου΄νται, εγκρι΄νονται και τι΄θενται σε εφαρµογη΄ σχε΄δια ασφα΄λειας λιµενικω
΄ δικα ISPS.
ταστα΄σεων συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω
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3.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη καθορι΄ζουν και κοινοποιου΄ν τα µε΄τρα που πρε΄πει να περιλαµβα΄νει ΄ενα σχε΄διο
ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για τα δια΄φορα επι΄πεδα ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της περι΄πτωσης
αναγκαι΄ας υποβολη΄ς ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας.

Κανο΄νας 11
Εναλλακτικε΄ς συµφωνι΄ες ασφα΄λειας
1.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται, κατα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και του µε΄ρους Α του
΄ δικα ISPS, να συνα΄πτουν εγγρα΄φως διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες µε α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, σχετικα΄ µε
κω
εναλλακτικε΄ς ρυθµι΄σεις ασφα΄λειας οι οποι΄ες καλυ΄πτουν βραχει΄ς διεθνει΄ς πλο΄ες σε καθορισµε΄νες διαδροµε΄ς µεταξυ΄
΄ ν εγκαταστα΄σεων που βρι΄σκονται στην επικρα΄τεια΄ τους.
λιµενικω
΄ν
2.
Καµι΄α συµφωνι΄α αυτου΄ του ει΄δους δεν θε΄τει σε κι΄νδυνο το επι΄πεδο ασφα΄λειας α΄λλων πλοι΄ων η΄ λιµενικω
εγκαταστα΄σεων που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α.
3.
Κανε΄να πλοι΄ο που καλυ΄πτεται απο΄ συµφωνι΄α αυτου΄ του ει΄δους δεν συµµετε΄χει σε δραστηριο΄τητες µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο µε πλοι΄ο που δεν καλυ΄πτεται απο΄ τη συµφωνι΄α.
4.
Οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς αναθεωρου΄νται περιοδικα΄, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη της αποκτηθει΄σης εµπειρι΄ας και
΄ ν στις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες η΄ των εκτιµου΄µενων απειλω
΄ ν για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων, των
οποιωνδη΄ποτε αλλαγω
΄ ν εγκαταστα΄σεων η΄ των διαδροµω
΄ ν που καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α.
λιµενικω

Κανο΄νας 12
Ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις ασφα΄λειας
1.
Μια Αρχη΄ δυ΄ναται να επιτρε΄πει σε συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο η΄ οµα΄δα πλοι΄ων που ΄εχει/ε΄χουν το δικαι΄ωµα να
φε΄ρουν τη σηµαι΄α της να εφαρµο΄ζει/ουν α΄λλα µε΄τρα ασφα΄λειας, ισοδυ΄ναµα µε εκει΄να που ορι΄ζονται στο παρο΄ν
΄ δικα ISPS, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι τα εν λο΄γω µε΄τρα ασφα΄λειας ει΄ναι τουλα΄χικεφα΄λαιο η΄ στο µε΄ρος Α του κω
στον το ΄διο
ι αποτελεσµατικα΄ µε τα µε΄τρα που ορι΄ζονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο η΄ στο µε΄ρος Α του κω΄δικα ISPS. Η
Αρχη΄ η οποι΄α επιτρε΄πει αυτα΄ τα µε΄τρα ασφα΄λειας κοινοποιει΄ στον Οργανισµο΄ τις σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.
΄ δικα ISPS, ΄ενα συµβαλλο΄µενο
2.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου και του µε΄ρους Α του κω
΄ ν εγκαταστα΄σεων εντο΄ς
κρα΄τος δυ΄ναται να επιτρε΄πει σε συγκεκριµε΄νη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ οµα΄δα λιµενικω
της επικρα΄τεια΄ς του, εκτο΄ς εκει΄νων που καλυ΄πτονται απο΄ συµφωνι΄α, η οποι΄α συνα΄φθηκε συ΄µφωνα µε τον κανο΄να
11, να εφαρµο΄ζει/ουν α΄λλα µε΄τρα ασφα΄λειας ισοδυ΄ναµα µε εκει΄να που ορι΄ζονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο η΄ στο
΄ δικα ISPS, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι τα εν λο΄γω µε΄τρα ασφα΄λειας ει΄ναι τουλα΄χιστον το ΄διο
µε΄ρος Α του κω
ι
΄ δικα ISPS. Το συµβαλλο΄αποτελεσµατικα΄ µε τα µε΄τρα που ορι΄ζονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο η΄ στο µε΄ρος Α του κω
µενο κρα΄τος, το οποι΄ο επιτρε΄πει αυτα΄ τα µε΄τρα ασφα΄λειας, κοινοποιει΄ στον Οργανισµο΄ τις σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.

Κανο΄νας 13
΄ν
Κοινοποι΄ηση των πληροφοριω
1.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004, κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄ και καθι΄ ν και πλοι΄ων τα εξη΄ς:
στου΄ν διαθε΄σιµα για την πληροφο΄ρηση εταιρειω
1.

τα ονο΄µατα και τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας της/των εθνικη΄ς/ω΄ν αρχη΄ς/ω΄ν που ει΄ναι αρµο΄δια/ες για την
΄ ν εγκαταστα΄σεων,
ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω

2.

τις θε΄σεις εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους οι οποι΄ες καλυ΄πτονται απο΄ εγκεκριµε΄να σχε΄δια ασφα΄λειας λιµε΄ ν εγκαταστα΄σεων,
νικω

3.

τα ονο΄µατα και τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας εκει΄νων που ΄εχουν διορισθει΄ για να βρι΄σκονται σε διαρκη΄
διαθεσιµο΄τητα προκειµε΄νου να λαµβα΄νουν και να ενεργου΄ν συ΄µφωνα µε τις προειδοποιη΄σεις ασφα΄λειας απο΄ πλοι΄ο στην ακτη΄ που αναφε΄ρονται στον κανο΄να 6.2.1,
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4.

τα ονο΄µατα και τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας εκει΄νων που ΄εχουν διορισθει΄ για να βρι΄σκονται σε διαρκη΄
διαθεσιµο΄τητα προκειµε΄νου να λαµβα΄νουν και να ενεργου΄ν συ΄µφωνα µε οποιαδη΄ποτε ανακοι΄νωση απο΄
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο εφαρµο΄ζει τα µε΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης που αναφε΄ρονται
στον κανο΄να 9.3.1, και

5.

τα ονο΄µατα και τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας εκει΄νων που ΄εχουν διορισθει΄ για να βρι΄σκονται σε διαρκη΄
διαθεσιµο΄τητα προκειµε΄νου να παρε΄χουν συµβουλε΄ς η΄ βοη΄θεια σε πλοι΄α και στους οποι΄ους τα πλοι΄α
µπορου΄ν να αναφε΄ρουν οποιαδη΄ποτε προβλη΄µατα ασφα΄λειας αναφε΄ρονται στον κανο΄να 7.2 και, εν
΄ νουν τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς κα΄θε φορα΄ που υπα΄ρχουν σχετικε΄ς αλλαγε΄ς. Ο Οργανισυνεχει΄α, ενηµερω
σµο΄ς θα δηµοσιοποιει΄ τα στοιχει΄α αυτα΄ σε α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη προς ενηµε΄ρωση των αρµοδι΄ων
οργα΄νων τους.

2.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004, κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄ τα ονο΄µατα
και τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας οποιουδη΄ποτε αναγνωρισµε΄νου οργανισµου΄ ασφα΄λειας ο οποι΄ος ει΄ναι εξουσιοδοτηµε΄νος να ενεργει΄ για λογαριασµο΄ τους, µαζι΄ µε λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις ειδικε΄ς ευθυ΄νες και τις συνθη΄κες της
΄ νονται κα΄θε
αρµοδιο΄τητας µε την οποι΄α ΄εχουν επιφορτιστει΄ οι οργανισµοι΄ αυτοι΄. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς ενηµερω
φορα΄ που υπα΄ρχουν σχετικε΄ς αλλαγε΄ς. Ο Οργανισµο΄ς δηµοσιευ΄ει τα στοιχει΄α αυτα΄ σε α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη
προς ενηµε΄ρωση των αρµοδι΄ων οργα΄νων τους.
3.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2004, κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄ κατα΄λογο
΄ ν εγκαταστα΄σεων για τις λιµενικε΄ς εγκαταστον οποι΄ο θα αναφε΄ρονται τα εγκεκριµε΄να σχε΄δια ασφα΄λειας λιµενικω
στα΄σεις που βρι΄σκονται εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους µαζι΄ µε τη θε΄ση η΄ τις θε΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ κα΄θε
εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και την αντι΄στοιχη ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης και, εν συνεχει΄α,
΄ ρα µι΄α απο΄ τις κατωτε΄ρω αλλαγε΄ς, τα εξη΄ς:
κοινοποιου΄ν, κα΄θε φορα΄ που λαµβα΄νει χω
1.

ο΄τι προ΄κειται να γι΄νουν αλλαγε΄ς η΄ ο΄τι ΄εχουν γι΄νει αλλαγε΄ς στη θε΄ση η΄ στις θε΄σεις που καλυ΄πτονται
΄ σεις αυτε΄ς, στις πληροφορι΄ες
απο΄ εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Στις περιπτω
που κοινοποιου΄νται, προσδιορι΄ζονται οι αλλαγε΄ς στη θε΄ση η΄ στις θε΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ το
σχε΄διο και η ηµεροµηνι΄α πραγµατοποι΄ησης η΄ εφαρµογη΄ς των αλλαγω΄ν,

2.

ο΄τι προ΄κειται να ανακληθει΄ η΄ ΄εχει ανακληθει΄ εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης το
΄ σεις αυτε΄ς, στις
οποι΄ο περιλαµβανο΄ταν στον κατα΄λογο που υποβλη΄θηκε στον Οργανισµο΄. Στις περιπτω
΄ σεις αυτε΄ς,
πληροφορι΄ες που κοινοποιου΄νται θα προσδιορι΄ζεται η ηµεροµηνι΄α ανα΄κλησης. Στις περιπτω
η κοινοποι΄ηση προς τον Οργανισµο΄ πραγµατοποιει΄ται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, και

3.

΄ν
ο΄τι προ΄κειται να γι΄νουν προσθη΄κες στον κατα΄λογο των εγκεκριµε΄νων σχεδι΄ων ασφα΄λειας λιµενικω
΄ σεις αυτε΄ς, στις πληροφορι΄ες που κοινοποιου΄νται, προσδιορι΄ζονται η
εγκαταστα΄σεων. Στις περιπτω
θε΄ση η΄ οι θε΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ το σχε΄διο και η ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης.

4.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, ανα΄ πενταετι΄α µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄ αναθεω΄ ν εγκαρηµε΄νο και ενηµερωµε΄νο κατα΄λογο στον οποι΄ο θα αναφε΄ρονται τα εγκεκριµε΄να σχε΄δια ασφα΄λειας λιµενικω
ταστα΄σεων για τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που βρι΄σκονται εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους µαζι΄ µε τη θε΄ση η΄ τις
θε΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ κα΄θε εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και την αντι΄στοιχη
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης τυχο΄ν τροποποιη΄σεων), ο οποι΄ος αντικαθιστα΄ ο΄λες τις
ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης (καθω
πληροφορι΄ες που κοινοποιη΄θηκαν στον Οργανισµο΄, συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 3, κατα΄ τη δια΄ρκεια των πε΄ντε
προηγουµε΄νων ετω΄ν.
5.
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄ ο΄τι συνα΄φθηκε συµφωνι΄α συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄
11. Οι πληροφορι΄ες που κοινοποιου΄νται, περιλαµβα΄νουν:
1.

τα ονο΄µατα των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν τα οποι΄α συνη΄ψαν τη συµφωνι΄α,

2.

τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις και τις καθορισµε΄νες διαδροµε΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α,

3.

΄ ρησης της συµφωνι΄ας,
την περιοδικο΄τητα αναθεω

4.

την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, και

5.

΄ ρα µε α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη και,
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις διαβουλευ΄σεις οι οποι΄ες ΄ελαβαν χω
εν συνεχει΄α, κοινοποιου΄ν στον Οργανισµο΄, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, πληροφορι΄ες κατα΄ την τροποποι΄ηση η΄ καταγγελι΄α της συµφωνι΄ας.
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6.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο επιτρε΄πει, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανο΄να 12, οποιεσδη΄ποτε
ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις ασφα΄λειας σε σχε΄ση µε πλοι΄ο το οποι΄ο ΄εχει δικαι΄ωµα να φε΄ρει τη σηµαι΄α του η΄ σε σχε΄ση µε
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η οποι΄α βρι΄σκεται εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς του, κοινοποιει΄ στον Οργανισµο΄ τις σχετικε΄ς
λεπτοµε΄ρειες.
7.
Ο Οργανισµο΄ς παρε΄χει τις πληροφορι΄ες που του κοινοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 3 στα α΄λλα
συµβαλλο΄µενα κρα΄τη κατο΄πιν αιτη΄σεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.
Η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη για τη ναυτικη΄ ασφα΄λεια η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε στο Λονδι΄νο τον ∆εκε΄µβριο
του 2002 εξε΄δωσε νε΄ες διατα΄ξεις για τη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα,
΄ δικα για την αυ΄ξηση της ναυτικη΄ς ασφα΄λειας. Αυτε΄ς οι νε΄ες απαιτη΄σεις αποτελου΄ν το
1974, και τον παρο΄ντα κω
΄ ν εγκαταστα΄σεων για τον εντοπισµο΄
διεθνε΄ς πλαι΄σιο το οποι΄ο καθιστα΄ δυνατη΄ τη συνεργασι΄α πλοι΄ων και λιµενικω
΄ ν οι οποι΄ες αποτελου΄ν απειλη΄ για την ασφα΄λεια στον τοµε΄α των θαλα΄σσιων µεταφορω
΄ ν.
και την αποτροπη΄ ενεργειω
2.
Μετα΄ τα τραγικα΄ γεγονο΄τα της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 2001, η εικοστη΄ δευ΄τερη συ΄νοδος της Γενικη΄ς Συνε΄λευ΄ νησε οµο΄φωνα ο΄τι
σης του ∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακου΄ Οργανισµου΄ («ο Οργανισµο΄ς»), τον Νοε΄µβριο του 2001, συµφω
΄ ν εγκαταστα΄σεων τα
θα ΄επρεπε να καταρτισθου΄ν νε΄α µε΄τρα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
οποι΄α θα ενε΄κρινε η δια΄σκεψη των συµβαλλοµε΄νων στη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς
στη Θα΄λασσα, 1974, κρατω΄ν (γνωστη΄ ως ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη για τη ναυτικη΄ ασφα΄λεια) τον ∆εκε΄µβριο του
2002. Η προετοιµασι΄α της ∆ιπλωµατικη΄ς ∆ια΄σκεψης ανετε΄θη στην Επιτροπη΄ Ναυτικη΄ς Ασφα΄λειας (MSC) του
∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακου΄ Οργανισµου΄ βα΄σει των προτα΄σεων που υπεβλη΄θησαν απο΄ κρα΄τη µε΄λη, διακρατικου΄ς οργα΄ ς διαβουνισµου΄ς και µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις, η σχε΄ση των οποι΄ων µε τον Οργανισµο΄ υπο΄κειται σε καθεστω
λευ΄σεων.
3.
Η MSC, στην πρω΄τη ΄εκτακτη συ΄νοδο΄ της, η οποι΄α επι΄σης πραγµατοποιη΄θηκε τον Νοε΄µβριο του 2001,
προκειµε΄νου να επιταχυ΄νει την κατα΄ρτιση και την ΄εγκριση των ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας, συνε΄στησε δια΄ τη
συνεδριακη΄ οµα΄δα εργασι΄ας για τη ναυτικη΄ ασφα΄λεια. Η διασυνεδριακη΄ οµα΄δα εργασι΄ας συνεδρι΄ασε για πρω
΄ ν της υπεβλη΄θη υπο΄ τη µορφη΄ ΄εκθεσης και
φορα΄ τον Φεβρουα΄ριο του 2002 και το πο΄ρισµα των συζητη΄σεω
εξετα΄σθηκε κατα΄ την εβδοµηκοστη΄ πε΄µπτη συ΄νοδο της MSC τον Μα΄ιο του 2002, ο΄ταν συνεστη΄θη ad hoc
οµα΄δα εργασι΄ας για την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη των προτα΄σεων που υπεβλη΄θησαν. Η εβδοµηκοστη΄ πε΄µπτη συ΄νοδος
της MSC εξε΄τασε την ΄εκθεση της εν λο΄γω οµα΄δας εργασι΄ας και εισηγη΄θηκε την αναγκαιο΄τητα συνε΄χισης της
΄ ρα τον Σεπτε΄µβριο του
εργασι΄ας µε΄σω µιας περαιτε΄ρω διασυνεδριακη΄ς οµα΄δας εργασι΄ας, η οποι΄α ΄ελαβε χω
2002. Η εβδοµηκοστη΄ ΄εκτη συ΄νοδος της MSC εξε΄τασε το πο΄ρισµα της συνο΄δου της διασυνεδριακη΄ς οµα΄δας
εργασι΄ας της MSC του Σεπτεµβρι΄ου του 2002 και την περαιτε΄ρω εργασι΄α της οµα΄δας εργασι΄ας της MSC που
πραγµατοποιη΄θηκε παρα΄λληλα µε την εβδοµηκοστη΄ ΄εκτη συ΄νοδο της επιτροπη΄ς τον ∆εκε΄µβριο του 2002, αµε΄σως
΄ νησε να εξετασθει΄ η τελικη΄ ΄εκδοση των προτεινο΄µενων κειµε΄νων
πριν απο΄ τη ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη, και συµφω
απο΄ τη ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη.
4.
Η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη (9 ΄εως 13 ∆εκεµβρι΄ου 2002) υιοθε΄τησε επι΄σης τροποποιη΄σεις των υφιστα΄µενων
διατα΄ξεων της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα, 1974 (SOLAS 74),
΄ ρισης, καθω
΄ ς και
επιταχυ΄νοντας την εφαρµογη΄ της απαι΄τησης περι΄ τοποθε΄τησης αυτο΄µατων συστηµα΄των αναγνω
΄ ρισης
νε΄ους κανο΄νες στο κεφα΄λαιο XI-1 της SOLAS 74, οι οποι΄οι καλυ΄πτουν την αναγραφη΄ του αριθµου΄ αναγνω
πλοι΄ου και τη µεταφορα΄ ενο΄ς αρχει΄ου συνεχου΄ς συ΄νοψης. Η ∆ιπλωµατικη΄ ∆ια΄σκεψη υιοθε΄τησε επι΄σης ορισµε΄να
΄ ρηση του
ψηφι΄σµατα της δια΄σκεψης, συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που καλυ΄πτουν την εφαρµογη΄ και την αναθεω
΄ δικα, την τεχνικη΄ συνεργασι΄α και τη συνεργασι΄α µε τη ∆ιεθνη΄ Οργα΄νωση Εργασι΄ας και τον Παγκο΄παρο΄ντος κω
΄ν
σµιο Οργανισµο΄ Τελωνει΄ων. Επισηµα΄νθηκε ο΄τι µετα΄ την περα΄τωση της εργασι΄ας των δυ΄ο αυτω΄ν οργανισµω
΄ ρηση και τροποποι΄ηση ορισµε΄νων εκ των νε΄ων διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τη ναυτικη΄
ενδε΄χεται να απαιτηθει΄ η αναθεω
ασφα΄λεια.
΄ δικα εφαρµο΄ζονται σε πλοι΄α και
5.
Οι διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 της SOLAS 74 και του παρο΄ντος κω
λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις. Η επε΄κταση της SOLAS 74 ω΄στε να καλυ΄πτει και λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις συµφωνη΄θηκε
επι΄ τη βα΄σει ο΄τι η SOLAS 74 αποτελου΄σε τον ταχυ΄τερο τρο΄πο για να διασφαλιστει΄ η ταχει΄α ΄εναρξη ισχυ΄ος και
εφαρµογη΄ς των αναγκαι΄ων µε΄τρων ασφα΄λειας. Ωστο΄σο, συµφωνη΄θηκε ακο΄µη ο΄τι οι διατα΄ξεις που σχετι΄ζονται µε
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τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις πρε΄πει να αφορου΄ν αποκλειστικα΄ τη διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να. Το ευρυ΄τερο ζη΄τηµα
΄ ν των λιµε΄νων θα αποτελε΄σει αντικει΄µενο περαιτε΄ρω κοινη΄ς εργασι΄ας µεταξυ΄ του
της ασφα΄λειας των περιοχω
∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακου΄ Οργανισµου΄ και της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης Εργασι΄ας. Συµφωνη΄θηκε επι΄σης ο΄τι οι διατα΄ξεις
δεν θα πρε΄πει να επεκταθου΄ν σε πρακτικα΄ ζητη΄µατα σχετικα΄ µε την αντιµετω΄πιση επιθε΄σεων η΄ σε οποιεσδη΄ποτε
δραστηριο΄τητες ανασυ΄νταξης µετα΄ απο΄ µια τε΄τοια επι΄θεση.
6.
Κατα΄ τη συ΄νταξη του σχεδι΄ου των διατα΄ξεων ελη΄φθη ιδιαι΄τερη µε΄ριµνα για τη διασφα΄λιση της συµµο΄ρφωση
΄ ν των
προς τις διατα΄ξεις της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την Εκπαι΄δευση, την Πιστοποι΄ηση και την Εκτε΄λεση Φυλακω
΄ ν, 1978, ως τροποποιηθει΄σα ισχυ΄ει, του ∆ιεθνου΄ς Κω΄δικα Ασφαλου΄ς ∆ιαχει΄ρισης (ISM Code) και του
Ναυτικω
΄ ρησης και πιστοποι΄ησης.
εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος επιθεω
7.
Οι διατα΄ξεις αντιπροσωπευ΄ουν µια σηµαντικη΄ αλλαγη΄ στην προσε΄γγιση του ζητη΄µατος της ασφα΄λειας στον
΄ ν απο΄ τις διεθνει΄ς ναυτιλιακε΄ς βιοµηχανι΄ες. Αναγνωρι΄ζεται ο΄τι ενδε΄χεται να αποτοµε΄α των θαλα΄σσιων µεταφορω
τελε΄σουν προ΄σθετο βα΄ρος για ορισµε΄να συµβαλλο΄µενα κρα΄τη. Επι΄σης, αναγνωρι΄ζεται πλη΄ρως η σηµασι΄α της
τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας για τη στη΄ριξη των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν στην εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων.
8.
Η εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων θα απαιτη΄σει συνεχη΄ αποτελεσµατικη΄ συνεργασι΄α και κατανο΄ηση µεταξυ΄ ο΄λων
των µερω΄ν που εµπλε΄κονται µε η΄ χρησιµοποιου΄ν πλοι΄α η΄ λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων του
΄ ν, των συµφερο΄ντων ασφα΄λισης εµπορευµα΄των,
προσωπικου΄ του πλοι΄ου, του προσωπικου΄ του λιµε΄να, των επιβατω
΄ ν και τοπικω΄ν
της διαχει΄ρισης του πλοι΄ου και του λιµε΄να και των αρµοδι΄ων σε θε΄µατα ασφα΄λειας των εθνικω
΄ ν. Οι υφιστα΄µενες πρακτικε΄ς και διαδικασι΄ες θα επανεξετασθου΄ν και θα τροποποιηθου΄ν, εα΄ν δεν παρε΄χουν
αρχω
επαρκε΄ς επι΄πεδο ασφα΄λειας. Η ναυτιλιακη΄ και η λιµενικη΄ βιοµηχανι΄α, ο΄πως και οι εθνικε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς,
πρε΄πει να επιφορτισθου΄ν µε προ΄σθετες ευθυ΄νες µε στο΄χο την αυ΄ξηση της ναυτικη΄ς ασφα΄λειας.
΄ δικα θα πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη κατα΄ την
9.
Η καθοδη΄γηση που παρε΄χεται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων περι΄ ασφα΄λειας που ορι΄ζονται στο κεφα΄λαιο XI-2 της SOLAS 74 και στο µε΄ρος Α του
΄ δικα. Ωστο΄σο, αναγνωρι΄ζεται ο΄τι ο βαθµο΄ς εφαρµογη΄ς της καθοδη΄γησης ενδε΄χεται να ποικι΄λει ανα΄παρο΄ντος κω
λογα µε τη φυ΄ση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και του πλοι΄ου, τις εµπορικε΄ς δραστηριο΄τητε΄ς του η΄/και το φορτι΄ο
του.
΄ δικα δεν πρε΄πει να ερµηνευ΄εται η΄ να εφαρµο΄ζεται κατα΄ τρο΄πο ασυµβι΄βα10. Καµι΄α δια΄ταξη του παρο΄ντος κω
΄ ν δικαιωµα΄των και ελευθεριω
΄ ν, ο΄πως ορι΄ζονται σε διεθνει΄ς πρα΄ξεις, ιδι΄ως σε
στο µε τον σεβασµο΄ των θεµελιωδω
εκει΄νες που σχετι΄ζονται µε τους εργαζο΄µενους στη ναυτιλι΄α και τους προ΄σφυγες, συµπεριλαµβανοµε΄νης της
΄ ν αρχω
΄ ν και δικαιωµα΄των κατα΄ την εργασι΄α,
∆ιακη΄ρυξης της ∆ιεθνου΄ς Οργα΄νωσης Εργασι΄ας περι΄ των θεµελιωδω
΄ ς και των διεθνω΄ν προτυ΄πων ο΄σον αφορα΄ τους ναυτικου΄ς και τους λιµενεργα΄τες.
καθω
11. Αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι η Συ΄µβαση για τη ∆ιευκο΄λυνση της ∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακη΄ς Κινη΄σεως, του 1965, ως
τροποποιηθει΄σα ισχυ΄ει, προβλε΄πει ο΄τι οι δηµο΄σιες αρχε΄ς πρε΄πει να επιτρε΄πουν την παραµονη΄ στην ξηρα΄ των
΄ ν µελω΄ν του πληρω
΄ µατος ενο΄σω το πλοι΄ο τους βρι΄σκεται σε λιµε΄να, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι ΄εχουν
αλλοδαπω
΄ σεις σχετικα΄ µε τον κατα΄πλου του πλοι΄ου σε λιµε΄να και ο΄τι οι δηµο΄σιες αρχε΄ς δεν ΄εχουν
τηρηθει΄ οι διατυπω
κανε΄να λο΄γο να αρνου΄νται την α΄δεια εξο΄δου στην ακτη΄ για λο΄γους δηµο΄σιας υγει΄ας, δηµο΄σιας ασφα΄λειας η΄
΄ ν εγκαταστα΄δηµο΄σιας τα΄ξης, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, κατα΄ την ΄εγκριση σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων και λιµενικω
σεων, θα πρε΄πει να δι΄νουν τη δε΄ουσα σηµασι΄α στο γεγονο΄ς ο΄τι το προσωπικο΄ του πλοι΄ου ζει και εργα΄ζεται στο
πλοι΄ο και ΄εχει ανα΄γκη απο΄ α΄δεια παραµονη΄ς στην ακτη΄ και προ΄σβαση σε κοινωνικε΄ς υποδοµε΄ς για τους ναυτικου΄ς,
περιλαµβανοµε΄νης της ιατρικη΄ς φροντι΄δας.

ΜΕΡΟΣ A
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XI-2 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟΥ 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1.

Εισαγωγη΄
΄ ν εγκαταστα΄σεων
Το παρο΄ν µε΄ρος του ∆ιεθνου΄ς Κω΄δικα για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
περιλαµβα΄νει υποχρεωτικε΄ς διατα΄ξεις στις οποι΄ες γι΄νεται αναφορα΄ στο κεφα΄λαιο XI-2 της ∆ιεθνου΄ς
Συ΄µβασης για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα, 1974, ως τροποποιηθει΄σα ισχυ΄ει.
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1.2.

Στο΄χοι
΄ δικα ει΄ναι οι εξη΄ς:
Στο΄χοι του παρο΄ντος κω

1.3.

1.

΄ ν υπηη θε΄σπιση διεθνου΄ς πλαισι΄ου για τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, κρατικω
΄ ν, τοπικω΄ν διοικη΄σεων και της ναυτιλιακη΄ς και λιµενικη΄ς βιοµηχανι΄ας για τον εντοπισµο΄
ρεσιω
΄ ν για την ασφα΄λεια και τη λη΄ψη προληπτικω
΄ ν µε΄τρων για την αποφυγη΄ συµβα΄ντων που
απειλω
΄ ν εγκαταστα΄σεων που χρησιµοποιου΄νται στις
θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια πλοι΄ων η΄ λιµενικω
διεθνει΄ς εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς.

2.

΄ ν υπηρεο προσδιορισµο΄ς των ρο΄λων και αρµοδιοτη΄των των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, κρατικω
΄ ν, τοπικω΄ν διοικη΄σεων και της ναυτιλιακη΄ς και λιµενικη΄ς βιοµηχανι΄ας, σε εθνικο΄ και διεθνε΄ς
σιω
επι΄πεδο, για τη διασφα΄λιση της ναυτικη΄ς ασφα΄λειας.

3.

΄ ν σχετιη διασφα΄λιση της ΄εγκαιρης και αποτελεσµατικη΄ς συλλογη΄ς και ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
΄ ν µε την ασφα΄λεια.
κω

4.

η παροχη΄ µιας µεθοδολογι΄ας διενε΄ργειας αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας, ω΄στε να τι΄θενται σε εφαρµογη΄ σχε΄δια και διαδικασι΄ες προσαρµογη΄ς σε µεταβαλλο΄µενα επι΄πεδα ασφα΄λειας, και

5.

η διασφα΄λιση της πεποι΄θησης ο΄τι εφαρµο΄ζονται επαρκη΄ και ανα΄λογα µε΄τρα ναυτικη΄ς ασφα΄λειας.

Λειτουργικε΄ς απαιτη΄σεις
΄ ν κω
΄ δικας προβλε΄πει ορισµε΄νες λειτουργικε΄ς απαιτη΄σεις. Στις
Για την επι΄τευξη των στο΄χων του, ο παρω
απαιτη΄σεις αυτε΄ς περιλαµβα΄νονται µεταξυ΄ α΄λλων:
1.

΄ ν ο΄σον αφορα΄ απειλε΄ς για την ασφα΄λεια και η ανταλη συλλογη΄ και η αξιολο΄γηση πληροφοριω
΄ ν αυτω΄ν µε τα ενδιαφερο΄µενα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη,
λαγη΄ των πληροφοριω

2.

η διατη΄ρηση πρωτοκο΄λλων επικοινωνι΄ας για πλοι΄α και λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις,

3.

η προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης σε πλοι΄α, λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις και στις ζω΄νες
περιορισµε΄νης προ΄σβασης αυτω΄ν,

4.

η προ΄ληψη της εισο΄δου σε πλοι΄α η΄ λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις µη εξουσιοδοτηµε΄νων ο΄πλων,
΄ ν µηχανισµω
΄ ν η΄ εκρηκτικω
΄ ν,
εµπρηστικω

5.

΄ σεις που απειλω
΄ ν για την ασφα΄λεια η΄ επεισοη παροχη΄ µε΄σων ση΄µανσης συναγερµου΄ σε περιπτω
δι΄ων που αφορου΄ν την ασφα΄λεια,

6.

΄ ν εγκαταστα΄σεων τα οποι΄α βασι΄ζονται σε αξιοη υ΄παρξη σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων και λιµενικω
λογη΄σεις ασφα΄λειας, και

7.

η διεξαγωγη΄ εκπαι΄δευσης, γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων για τη διασφα΄λιση της εξοικει΄ωσης µε τα
σχε΄δια και τις διαδικασι΄ες ασφα΄λειας.

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1.

Για τους σκοπου΄ς του µε΄ρους αυτου΄, εκτο΄ς αν ρητα΄ ορι΄ζεται α΄λλως:
1.

Ως «συ΄µβαση», νοει΄ται η ∆ιεθνη΄ς Συ΄µβαση για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη
Θα΄λασσα του 1974, ο΄πως ΄εχει τροποποιηθει΄,

2.

Ως «κανο΄νας», νοει΄ται ΄ενας κανο΄νας της Συ΄µβασης,

3.

Ως «κεφα΄λαιο», νοει΄ται ΄ενα κεφα΄λαιο της Συ΄µβασης,

4.

Ως «σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου», νοει΄ται το σχε΄διο το οποι΄ο εκπονει΄ται για τη διασφα΄λιση της
εφαρµογη΄ς µε΄τρων επι΄ του πλοι΄ου τα οποι΄α αποσκοπου΄ν στην προστασι΄α των ατο΄µων που
βρι΄σκονται επι΄ του πλοι΄ου, του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου, των εφοδι΄ων του
΄ ρα συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την
πλοι΄ου η΄ του ΄διου
ι
του πλοι΄ου απο΄ τον κι΄νδυνο να λα΄βει χω
ασφα΄λεια,

5.

Ως «σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης», νοει΄ται το σχε΄διο το οποι΄ο εκπονει΄ται για τη
διασφα΄λιση της εφαρµογη΄ς µε΄τρων τα οποι΄α αποσκοπου΄ν στην προστασι΄α της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και των πλοι΄ων, των ατο΄µων, του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και των
΄ ρα συµβα΄ν
εφοδι΄ων του πλοι΄ου εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης απο΄ τον κι΄νδυνο να λα΄βει χω
που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,
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6.

Ως «αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου», νοει΄ται το α΄τοµο επι΄ του πλοι΄ου, το οποι΄ο αναφε΄ρεται στον
πλοι΄αρχο και ΄εχει οριστει΄ απο΄ την εταιρει΄α ως υπευ΄θυνο για την ασφα΄λεια του πλοι΄ου, περιλαµβανοµε΄νης της εφαρµογη΄ς και διατη΄ρησης του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου, και ως συ΄νδεσµος
µεταξυ΄ του υπευθυ΄νου ασφα΄λειας της εταιρει΄ας και των υπευθυ΄νων ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης,

7.

Ως «υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας», νοει΄ται το α΄τοµο το οποι΄ο ΄εχει ορισθει΄ απο΄ την εταιρει΄α
για να διασφαλι΄ζει ο΄τι διενεργει΄ται αξιολο΄γηση της ασφα΄λειας του πλοι΄ου, ο΄τι καταρτι΄ζεται,
υποβα΄λλεται προς ΄εγκριση και, εν συνεχει΄α, τι΄θεται σε εφαρµογη΄ και διατηρει΄ται σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου, και ως συ΄νδεσµος µεταξυ΄ των υπευθυ΄νων ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
και του αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου,

8.

Ως «υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης», νοει΄ται το α΄τοµο το οποι΄ο ΄εχει ορισθει΄ ως
υπευ΄θυνο για την εκπο΄νηση, εφαρµογη΄, αναθεω΄ρηση και διατη΄ρηση ενο΄ς σχεδι΄ου ασφα΄λειας της
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και ως συ΄νδεσµος µε τους αξιωµατικου΄ς ασφα΄λειας του πλοι΄ου και τους
υπευ΄θυνους ασφα΄λειας της εταιρει΄ας,

9.

Ως «επι΄πεδο ασφα΄λειας 1», νοει΄ται το επι΄πεδο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζονται πα΄ντοτε ελα΄χιστα ενδεδειγµε΄να προστατευτικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας,

10. Ως «επι΄πεδο ασφα΄λειας 2», νοει΄ται το επι΄πεδο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζονται ενδεδειγµε΄να προ΄σθετα
προστατευτικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας για µια χρονικη΄ περι΄οδο, ως απο΄ρροια αυξηµε΄νου κινδυ΄νου να
΄ ρα συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,
λα΄βει χω
11. Ως «επι΄πεδο ασφα΄λειας 3», νοει΄ται το επι΄πεδο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζονται περαιτε΄ρω ειδικα΄ προστατευτικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας για µια περιορισµε΄νη χρονικη΄ περι΄οδο, ο΄ταν ει΄ναι πιθανο΄ να λα΄βει
΄ ρα η΄ ο΄ταν επι΄κειται συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια, παρο΄λο που µπορει΄ να µην
χω
ει΄ναι δυνατο΄ς ο προσδιορισµο΄ς του συγκεκριµε΄νου στο΄χου,
2.2.

΄ δικα, περιλαµβα΄νει κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης
Ο ο΄ρος «πλοι΄ο», ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στον παρο΄ντα κω
ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης και ταχυ΄πλοα σκα΄φη ο΄πως ορι΄ζονται στον κανο΄να XI-2/1.

2.3.

Ο ο΄ρος «συµβαλλο΄µενο κρα΄τος» σε σχε΄ση µε οποιαδη΄ποτε αναφορα΄ σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, ο΄ταν
χρησιµοποιει΄ται στις ενο΄τητες 14 ΄εως 18, αναφε΄ρεται και στην «αρµο΄δια αρχη΄».

2.4.

Οι ο΄ροι που δεν ορι΄ζονται διαφορετικα΄ στο µε΄ρος αυτο΄, ΄εχουν το ΄διο
ι
νο΄ηµα µε εκει΄νο που τους
αποδι΄δεται στα κεφα΄λαια Ι και XI-2.

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3.1.

΄ ν κω
΄ δικας εφαρµο΄ζεται:
Ο παρω
1.

στους ακο΄λουθους τυ΄πους πλοι΄ων που εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες:
΄ ν,
1. επιβατηγα΄ πλοι΄α, περιλαµβανοµε΄νων και επιβατηγω΄ν ταχυπλο΄ων σκαφω
΄ ν, 500 κο΄ρων ολικη΄ς χωρητικο΄τη2. φορτηγα΄ πλοι΄α, περιλαµβανοµε΄νων και ταχυπλο΄ων σκαφω
τας και α΄νω,
΄ τρησης ανοικτη΄ς θαλα΄σσης, και
3. κινητε΄ς µονα΄δες γεω

2.

σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες εξυπηρετου΄ν πλοι΄α που εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες.

3.2.

Παρα΄ τις διατα΄ξεις του τµη΄µατος 3.1.2, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη αποφασι΄ζουν το βαθµο΄ εφαρµογη΄ς
΄ δικα στις ευρισκο΄µενες στην επικρα΄τεια΄ τους λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι
του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
οποι΄ες, παρο΄λο που χρησιµοποιου΄νται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο απο΄ πλοι΄α τα οποι΄α δεν εκτελου΄ν διεθνει΄ς
πλο΄ες, υποχρεου΄νται, περιστασιακα΄, να εξυπηρετου΄ν πλοι΄α τα οποι΄α αφικνου΄νται η΄ αναχωρου΄ν στο
πλαι΄σιο διεθνη΄ πλου.

3.2.1.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη αποφασι΄ζουν, συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 3.2, βα΄σει αξιολο΄γησης ασφα΄λειας
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η οποι΄α διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος µε΄ρους του
΄ δικα.
κω

3.2.2.

Οι αποφα΄σεις των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, οι οποι΄ες λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε το Τµη΄µα 3.2, δεν
διακυβευ΄ουν το επιθυµητο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας που προβλε΄πεται απο΄ το κεφα΄λαιο XI-2 η΄ απο΄ το
΄ δικα.
παρο΄ν µε΄ρος του κω
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3.3.

΄ ν κω
΄ δικας δεν ΄εχει εφαρµογη΄ σε πολεµικα΄ πλοι΄α, σε βοηθητικα΄ πολεµικα΄ πλοι΄α η΄ α΄λλα πλοι΄α
Ο παρω
ανη΄κοντα σε συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ διαχειριζο΄µενα απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, τα οποι΄α χρησιµοποιου΄νται αποκλειστικα΄ σε κρατικη΄ µη εµπορικη΄ υπηρεσι΄α.

3.4.

Τα τµη΄µατα 5 ΄εως 13 και 19 του παρο΄ντος µε΄ρους, εφαρµο΄ζονται σε εταιρει΄ες και πλοι΄α, ο΄πως
ορι΄ζονται στον κανο΄να XI-2/4.

3.5.

Τα τµη΄µατα 5 και 14 ΄εως 18 του παρο΄ντος µε΄ρους, εφαρµο΄ζονται σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, ο΄πως
ορι΄ζονται στον κανο΄να XI-2/10.

3.6.

΄ δικα δεν θι΄γει τα δικαιω
΄ µατα η΄ τις υποχρεω
΄ σεις των κρατω΄ν που
Καµι΄α δια΄ταξη του παρο΄ντος κω
υπαγορευ΄ονται απο΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

4.1.

Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των κανο΄νων XI-2/3 και XI-2/7, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ορι΄ζουν επι΄πεδα
ασφα΄λειας και παρε΄χουν καθοδη΄γηση, ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η προστασι΄α απο΄ συµβα΄ντα που
θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Τα υψηλο΄τερα επι΄πεδα ασφα΄λειας υποδεικνυ΄ουν µεγαλυ΄τερη πιθανο΄΄ ρα συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Στους παρα΄γοντες που πρε΄πει να
τητα να λα΄βει χω
εξετα΄ζονται για τον ορισµο΄ του ενδεδειγµε΄νου επιπε΄δου ασφα΄λειας περιλαµβα΄νονται:
1.

ο βαθµο΄ς αξιοπιστι΄ας της πληροφορι΄ας περι΄ απειλη΄ς,

2.

ο βαθµο΄ς επιβεβαι΄ωσης της πληροφορι΄ας περι΄ απειλη΄ς,

3.

ο βαθµο΄ς προσδιορισµου΄ η΄ αµεσο΄τητας της πληροφορι΄ας περι΄ απειλη΄ς, και

4.

οι δυνητικε΄ς συνε΄πειες ενο΄ς τε΄τοιου συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια.

4.2.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, ο΄ταν ορι΄ζουν επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, εκδι΄δουν, ως απαιτει΄ται, κατα΄λληλες
οδηγι΄ες και παρε΄χουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια στα πλοι΄α και τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
που ενδε΄χεται να θιγου΄ν.

4.3.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται να αναθε΄τουν σε αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας ορισµε΄να
απο΄ τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα΄ τους, συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο XI-2 και το παρο΄ν
΄ δικα, µε εξαι΄ρεση:
µε΄ρος του κω
1.

τον ορισµο΄ του εφαρµοστε΄ου επιπε΄δου ασφα΄λειας,

2.

την ΄εγκριση αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων
εγκεκριµε΄νης αξιολο΄γησης,

3.

΄ ν εγκαταστα΄σεων απο΄ τις οποι΄ες απαιτει΄ται ο διορισµο΄ς υπευθυ΄τον προσδιορισµο΄ των λιµενικω
νου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

4.

την ΄εγκριση σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου,

5.

την επιβολη΄ µε΄τρων ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ XI-2/9, και

6.

τη θε΄σπιση των απαιτη΄σεων για τη ∆η΄λωση Ασφα΄λειας.

4.4.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, στο βαθµο΄ που το κρι΄νουν σκο΄πιµο, δοκιµα΄ζουν την αποτελεσµατικο΄τητα
΄ ν εγκαταστα΄σεων η΄ των τροποποιη΄σεων των σχεδι΄ων αυτω΄ν
των σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων η΄ λιµενικω
που ΄εχουν εγκρι΄νει η΄, στην περι΄πτωση πλοι΄ων, των σχεδι΄ων τα οποι΄α ΄εχουν εγκριθει΄ εκ µε΄ρους τους.

5.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη αποφασι΄ζουν πο΄τε απαιτει΄ται ∆η΄λωση Ασφα΄λειας, υ΄στερα απο΄ αξιολο΄γηση
του κινδυ΄νου που συνεπα΄γεται η διασυ΄νδεση πλοι΄ου/λιµε΄να η΄ η διαδικασι΄α µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο
σε πλοι΄ο για α΄τοµα, περιουσιακα΄ στοιχει΄α η΄ το περιβα΄λλον.
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5.2.

Ένα πλοι΄ο µπορει΄ να ζητη΄σει συµπλη΄ρωση ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας, ο΄ταν:
1.

το πλοι΄ο λειτουργει΄ σε µεγαλυ΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας συγκριτικα΄ µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄
το α΄λλο πλοι΄ο µε το οποι΄ο διασυνδε΄εται,

2.

υπα΄ρχει συµφωνι΄α σχετικα΄ µε µια ∆η΄λωση Ασφα΄λειας µεταξυ΄ συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, η οποι΄α
καλυ΄πτει ορισµε΄νους διεθνει΄ς πλο΄ες η΄ συγκεκριµε΄να πλοι΄α που εκτελου΄ν τους πλο΄ες αυτου΄ς,

3.

΄εχει λα΄βει χω
΄ ρα απειλη΄ για την ασφα΄λεια η΄ συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια που
αφορα΄ το πλοι΄ο η΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, κατα΄ περι΄πτωση,

4.

το πλοι΄ο βρι΄σκεται σε λιµε΄να ο οποι΄ος δεν απαιτει΄ται να διαθε΄τει και να εφαρµο΄ζει εγκεκριµε΄νο
σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, η΄

5.

το πλοι΄ο συµµετε΄χει σε δραστηριο΄τητες µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο µε α΄λλο πλοι΄ο το
οποι΄ο δεν απαιτει΄ται να διαθε΄τει και να εφαρµο΄ζει εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου.

5.3.

΄ νεται απο΄
Η λη΄ψη αιτηµα΄των συµπλη΄ρωσης ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας, συ΄µφωνα µε το παρο΄ν τµη΄µα, βεβαιω
τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ το πλοι΄ο που αφορα΄.

5.4.

΄ νεται απο΄:
Η ∆η΄λωση Ασφα΄λειας θα συµπληρω
1.

τον πλοι΄αρχο η΄ τον αξιωµατικο΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου εκ µε΄ρους του/των πλοι΄ου(ων) και, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο,

2.

τον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄, εα΄ν ορι΄ζεται α΄λλως απο΄ το συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος, οποιονδη΄ποτε α΄λλο οργανισµο΄ υπευ΄θυνο για την ασφα΄λεια της ακτη΄ς, εκ µε΄ρους της
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

5.5.

Η ∆η΄λωση Ασφα΄λειας αφορα΄ τις απαιτη΄σεις ασφα΄λειας οι οποι΄ες µπορου΄ν να µοιρα΄ζονται µεταξυ΄ µιας
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και ενο΄ς πλοι΄ου (η΄ µεταξυ΄ πλοι΄ων) και αναφε΄ρει την ευθυ΄νη της κα΄θε πλευρα΄ς.

5.6.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ορι΄ζουν, ΄εχοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις του κανο΄να XI-2/9.2.3, την ελα΄χιστη
περι΄οδο για την οποι΄α οι ευρισκο΄µενες εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους εγκαταστα΄σεις, θα τηρου΄ν τις
∆ηλω΄σεις Ασφα΄λειας.

5.7.

Οι Αρχε΄ς ορι΄ζουν, ΄εχοντας υπο΄ψη τις διατα΄ξεις του κανο΄να XI-2/9.2.3, την ελα΄χιστη περι΄οδο για την
οποι΄α τα πλοι΄α που ΄εχουν δικαι΄ωµα να φε΄ρουν τη σηµαι΄α τους, θα τηρου΄ν τις ∆ηλω΄σεις Ασφα΄λειας.

6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.1.

Η εταιρει΄α διασφαλι΄ζει ο΄τι το σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου περιε΄χει σαφη΄ δη΄λωση, η οποι΄α επισηµαι΄νει την
αρµοδιο΄τητα του πλοια΄ρχου. Η εταιρει΄α καθορι΄ζει στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου ο΄τι ο πλοι΄αρχος
διαθε΄τει την υπερισχυ΄ουσα αρµοδιο΄τητα και ευθυ΄νη να λαµβα΄νει αποφα΄σεις σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια
του πλοι΄ου και να ζητα΄ τη βοη΄θεια της εταιρει΄ας η΄ οποιουδη΄ποτε συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, ο΄ταν αυτο΄
ει΄ναι απαραι΄τητο.

6.2.

Η εταιρει΄α διασφαλι΄ζει ο΄τι παρε΄χεται η απαραι΄τητη βοη΄θεια στον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της εταιρει΄ας,
στον πλοι΄αρχο και στον αξιωµατικο΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου για να επιτελου΄ν τα καθη΄κοντα και τις
΄ δικα.
αρµοδιο΄τητε΄ς τους συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο XI-2 και το παρο΄ν µε΄ρος του κω

7.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

7.1.

Το πλοι΄ο οφει΄λει να ενεργει΄ συ΄µφωνα µε τα επι΄πεδα ασφα΄λειας, τα οποι΄α ορι΄ζουν τα συµβαλλο΄µενα
κρα΄τη ο΄πως αναφε΄ρεται κατωτε΄ρω.
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7.2.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 1 διεξα΄γονται οι ακο΄λουθες δραστηριο΄τητες, µε΄σω ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων, σε
ο΄λα τα πλοι΄α, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος
΄ δικα, προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζονται και να λαµβα΄νονται προληπτικα΄ µε΄τρα για την αποφυγη΄
κω
συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια:
1.

διασφα΄λιση της επιτε΄λεσης ο΄λων των καθηκο΄ντων που σχετι΄ζονται µε την ασφα΄λεια του πλοι΄ου,

2.

΄ελεγχος της προ΄σβασης στο πλοι΄ο,

3.

΄ελεγχος της επιβι΄βασης προσω΄πων και των προσωπικω
΄ ν ειδω
΄ ν τους,

4.

παρακολου΄θηση των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης, ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι ΄εχουν
προ΄σβαση σε αυτε΄ς µο΄νο εξουσιοδοτηµε΄να α΄τοµα,

5.

΄ ρων καταστρω΄µατος και των χω΄ρων γυ΄ρω απο΄ το πλοι΄ο,
παρακολου΄θηση των χω

6.

΄ ρηση της φορτοεκφο΄ρτωσης του φορτι΄ου και των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, και
επιθεω

7.

διασφα΄λιση της α΄µεσης διαθεσιµο΄τητας επικοινωνι΄ας ασφα΄λειας.

7.3.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, εφαρµο΄ζονται προ΄σθετα προστατευτικα΄ µε΄τρα, τα οποι΄α προσδιορι΄ζονται
στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου, για κα΄θε δραστηριο΄τητα που ορι΄ζεται λεπτοµερω΄ς στο τµη΄µα 7.2,
΄ δικα.
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

7.4.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, εφαρµο΄ζονται περαιτε΄ρω ειδικα΄ προστατευτικα΄ µε΄τρα τα οποι΄α προσδιορι΄ζονται στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου, για κα΄θε δραστηριο΄τητα που ορι΄ζεται λεπτοµερω΄ς στο τµη΄µα
΄ δικα.
7.2, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

7.5.

΄ νει τη λη΄ψη των
Στις περιπτω΄σεις που η Αρχη΄ ορι΄ζει επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 η΄ 3, το πλοι΄ο βεβαιω
οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε την αλλαγη΄ του επιπε΄δου ασφα΄λειας.

7.6.

Πριν απο΄ την ει΄σοδο σε λιµε΄να η΄ κατα΄ την παραµονη΄ σε λιµε΄να εντο΄ς της επικρα΄τειας συµβαλλοµε΄νου
΄ νει τη λη΄ψη των οδηγιω΄ν
κρα΄τους το οποι΄ο ΄εχει ορι΄σει επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 η΄ 3, το πλοι΄ο βεβαιω
΄ νει στον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ο΄τι α΄ρχισε η εφαρµογη΄
αυτω΄ν και επιβεβαιω
΄ ν, ο΄πως ορι΄ζονται λεπτοµερω΄ς στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου
των ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων και διαδικασιω
και, στην περι΄πτωση επιπε΄δου ασφα΄λειας 3, σε οδηγι΄ες εκδοθει΄σες απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, το
οποι΄ο ΄εχει ορι΄σει επι΄πεδο ασφα΄λειας 3. Το πλοι΄ο αναφε΄ρει οποιεσδη΄ποτε δυσκολι΄ες ο΄σον αφορα΄ την
΄ σεις αυτε΄ς, ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και ο αξιωµατικο΄ς
εφαρµογη΄. Στις περιπτω
ασφα΄λειας πλοι΄ου ΄ερχονται σε επαφη΄ και συντονι΄ζουν τις κατα΄λληλες δρα΄σεις.

7.7.

Εα΄ν η Αρχη΄ απαιτη΄σει απο΄ ΄ενα πλοι΄ο να τεθει΄ σε υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας απο΄ το οριζο΄µενο για
τον λιµε΄να στον οποι΄ο σκοπευ΄ει να εισε΄λθει το πλοι΄ο η΄ στον οποι΄ο βρι΄σκεται η΄δη το πλοι΄ο η΄ εα΄ν το
΄ νει, αµελλητι΄, την
πλοι΄ο βρι΄σκεται η΄δη υπο΄ υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας, το΄τε το πλοι΄ο ενηµερω
αρµο΄δια αρχη΄ του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και τον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης σχετικα΄ µε την κατα΄σταση.

7.7.1.

΄ σεις αυτε΄ς, ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου ΄ερχεται σε επαφη΄ µε τον υπευ΄θυνο ασφα΄Στις περιπτω
λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και συντονι΄ζουν κατα΄λληλες δρα΄σεις, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο.

7.8.

Μια Αρχη΄ η οποι΄α απαιτει΄ απο΄ τα πλοι΄α τα οποι΄α ΄εχουν δικαι΄ωµα να φε΄ρουν τη σηµαι΄α της να
΄ νει αυτο΄ το
ορι΄ζουν επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 η΄ 3 σε λιµε΄να α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, ενηµερω
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, αµελλητι΄.

7.9.

΄ν
Όταν τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ορι΄ζουν επι΄πεδα ασφα΄λειας και διασφαλι΄ζουν την παροχη΄ πληροφοριω
΄ ν µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας σε πλοι΄α τα οποι΄α εκτελου΄ν πλο΄ες στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους η΄ ΄εχουν
σχετικω
γνωστοποιη΄σει την προ΄θεση΄ τους να εισε΄λθουν στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους, στα πλοι΄α αυτα΄ θα συνιστα΄ται
να παραµε΄νουν σε ετοιµο΄τητα και να αναφε΄ρουν αµε΄σως στην Αρχη΄ τους και στα εκα΄στοτε παρακει΄µενα παρα΄κτια κρα΄τη κα΄θε πληροφορι΄α η οποι΄α υποπι΄πτει στην αντι΄ληψη΄ τους και µπορει΄ να ΄εχει
επι΄πτωση στη ναυτικη΄ ασφα΄λεια στην περιοχη΄.
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7.9.1.

Κατα΄ την ενηµε΄ρωση των πλοι΄ων αυτω΄ν σχετικα΄ µε το εφαρµοστε΄ο επι΄πεδο ασφα΄λειας, ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος
΄ δικα, ενηµερω
΄ νει επι΄σης τα πλοι΄α αυτα΄ σχετικα΄ µε τα µε΄τρα ασφα΄λειας που πρε΄πει να λα΄βουν και,
κω
εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο, σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που ΄ελαβε το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος για την παροχη΄ προστασι΄ας απο΄ την απειλη΄.

8.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

8.1.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου αποτελει΄ βασικο΄ και αναπο΄σπαστο µε΄ρος της διαδικασι΄ας εκπο΄νησης
και ενηµε΄ρωσης του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου.

8.2.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας διασφαλι΄ζει ο΄τι η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου διενεργει΄ται απο΄
α΄τοµα τα οποι΄α διαθε΄τουν τα κατα΄λληλα προσο΄ντα για την εκτι΄µηση της ασφα΄λειας ενο΄ς πλοι΄ου,
συ΄µφωνα µε το παρο΄ν τµη΄µα, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β
΄ δικα.
του παρο΄ντος κω

8.3.

Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του τµη΄µατος 9.2.1, η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου για συγκεκριµε΄νο
πλοι΄ου µπορει΄ να διενεργει΄ται απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας.

8.4.

΄ ρηση ασφα΄λειας και τα ακο΄λουθα στοιΗ αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου περιλαµβα΄νει επιτο΄πια επιθεω
χει΄α τουλα΄χιστον:
1.

΄ ν και λειτουργιω΄ν ασφα΄λειας,
προσδιορισµο΄ υφιστα΄µενων µε΄τρων, διαδικασιω

2.

΄ ν λειτουργιω΄ν του πλοι΄ου, η προστασι΄α των οποι΄ων ει΄ναι
προσδιορισµο΄ και εκτι΄µηση των βασικω
σηµαντικη΄,

3.

΄ ν απειλω
΄ ν για τις βασικε΄ς λειτουργι΄ες του πλοι΄ου και της πιθανο΄τητας να
προσδιορισµο΄ πιθανω
΄ ρα, προκειµε΄νου να ορι΄ζονται και να κατατα΄σσονται κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας µε΄τρα
λα΄βουν χω
ασφα΄λειας, και

4.

΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ανθρω
΄ πινου παρα΄γοντα, στην υποπροσδιορισµο΄ των αδυναµιω
δοµη΄, στις πολιτικε΄ς και στις διαδικασι΄ες.

8.5.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου τεκµηριω΄νεται, επανεξετα΄ζεται, εγκρι΄νεται και φυλα΄σσεται απο΄ την
εταιρει΄α.

9.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

9.1.

Σε κα΄θε πλοι΄ο, υπα΄ρχει σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου εγκεκριµε΄νο απο΄ την Αρχη΄. Το σχε΄διο θα προβλε΄πει
΄ δικα.
τρι΄α επι΄πεδα ασφα΄λειας, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρο΄ν µε΄ρος του κω

9.1.1.

Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του τµη΄µατος 9.2.1, το σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου για συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο
µπορει΄ να εκπονει΄ται απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας.

9.2.

Η Αρχη΄ δυ΄ναται να αναθε΄τει την αναθεω΄ρηση και την ΄εγκριση των σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων, η΄ των
τροποποιη΄σεων σχεδι΄ων ασφα΄λειας που ΄εχουν η΄δη εγκριθει΄, σε αναγνωρισµε΄νους οργανισµου΄ς ασφα΄λειας.

9.2.1.

΄Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, ο αναγνωρισµε΄νος οργανισµο΄ς ασφα΄λειας ο οποι΄ος αναλαµβα΄νει την αναθεω
ρηση και ΄εγκριση ενο΄ς σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου η΄ των τροποποιη΄σεω΄ν του για ΄ενα συγκεκριµε΄νο
πλοι΄ο δεν πρε΄πει να ΄εχει συµµετα΄σχει ου΄τε στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας του πλοι΄ου ου΄τε στην εκπο΄νηση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου η΄ των τροποποιη΄σεων που επανεξετα΄ζονται.

9.3.

Η υποβολη΄ προς ΄εγκριση ενο΄ς σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου η΄ τροποποιη΄σεων ενο΄ς σχεδι΄ου που ΄εχει η΄δη
εγκριθει΄ συνοδευ΄εται απο΄ την αξιολο΄γηση ασφα΄λειας βα΄σει της οποι΄ας ΄εχει εκπονηθει΄ το σχε΄διο η΄ οι
τροποποιη΄σεις.

7.4.2004

7.4.2004
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9.4.

Το σχε΄διο αυτο΄ εκπονει΄ται λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του
΄ δικα και συντα΄σσεται στη γλω΄σσα η΄ γλω
΄ σσες εργασι΄ας του πλοι΄ου. Εα΄ν η χρησιµοπαρο΄ντος κω
΄ σσα η΄ οι γλω΄σσες δεν ει΄ναι η αγγλικη΄, η γαλλικη΄ η΄ η ισπανικη΄, το κει΄µενο θα περιλαµποιου΄µενη γλω
βα΄νει µετα΄φραση σε µι΄α απο΄ τις γλω΄σσες αυτε΄ς. Το σχε΄διο καλυ΄πτει τα εξη΄ς θε΄µατα, τουλα΄χιστον:
1.

΄ ν και µηχανισµω
΄ ν που ΄εχουν σχεδιαστει΄ για να
µε΄τρα για την προ΄ληψη ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω
χρησιµοποιου΄νται κατα΄ προσω΄πων, πλοι΄ων η΄ λιµε΄νων και η µεταφορα΄ των οποι΄ων επι΄ του πλοι΄ου
απαγορευ΄εται,

2.

προσδιορισµο΄ των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης και µε΄τρων για την προ΄ληψη ανεξουσιοδο΄τητης προ΄σβασης σε αυτε΄ς,

3.

µε΄τρα για την προ΄ληψη ανεξουσιοδο΄τητης προ΄σβασης στο πλοι΄ο,

4.

΄ ν για την ασφα΄λεια η΄ παραβια΄σεων της ασφα΄λειας, περιλαµβαδιαδικασι΄ες αντιµετω΄πισης απειλω
νοµε΄νων διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τη διατη΄ρηση κρι΄σιµων λειτουργιω΄ν του πλοι΄ου η΄ της διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να,

5.

διαδικασι΄ες ανταπο΄κρισης σε οποιεσδη΄ποτε σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια οδηγι΄ες ενδε΄χεται να
΄ σουν τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3,
δω

6.

διαδικασι΄ες εκκε΄νωσης σε περι΄πτωση που απειλει΄ται η΄ παραβια΄ζεται η ασφα΄λεια,

7.

καθη΄κοντα του προσωπικου΄ του πλοι΄ου το οποι΄ο ει΄ναι επιφορτισµε΄νο µε καθη΄κοντα σχετικα΄ µε
την ασφα΄λεια και α΄λλου προσωπικου΄ του πλοι΄ου σε σχε΄ση µε πτυχε΄ς της ασφα΄λειας,

8.

΄ ν µε την ασφα΄λεια δραστηριοτη΄των,
διαδικασι΄ες ελε΄γχου των σχετικω

9.

διαδικασι΄ες εκπαι΄δευσης, γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων σχετιζο΄µενων µε το σχε΄διο,

10. διαδικασι΄ες διασυ΄νδεσης µε τις σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια δραστηριο΄τητες της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
11. διαδικασι΄ες για την περιοδικη΄ αναθεω΄ρηση του σχεδι΄ου και την ενηµε΄ρωση΄ του,
12. διαδικασι΄ες αναφορα΄ς συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,
13. προσδιορισµο΄ του αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου,
14. προσδιορισµο΄ του υπευθυ΄νου ασφα΄λειας της εταιρει΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων στοιχει΄ων επικοινωνι΄ας επι΄ 24ω΄ρου βα΄σεως,
΄ ρησης, των δοκιµω
΄ ν, της βαθµονο΄µησης και της συντη΄15. διαδικασι΄ες για τη διασφα΄λιση της επιθεω
ρησης τυχο΄ν εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας επι΄ του πλοι΄ου,
΄ ν η΄ βαθµονο΄µησης τυχο΄ν εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας επι΄ του πλοι΄ου,
16. συχνο΄τητα δοκιµω
17. προσδιορισµο΄ των θε΄σεων ο΄που υπα΄ρχουν σηµει΄α ενεργοποι΄ησης του συστη΄µατος συναγερµου΄
του πλοι΄ου (1), και
18. διαδικασι΄ες, οδηγι΄ες και κατευθυ΄νσεις σχετικα΄ µε τη χρη΄ση του συστη΄µατος προειδοποι΄ησης
΄ ν, της ενεργοποι΄ησης, της απενεργοποι΄ασφα΄λειας του πλοι΄ου, περιλαµβανοµε΄νων των δοκιµω
΄ ν.
ησης και της ρυ΄θµισης εκ νε΄ου, και για τον περιορισµο΄ των εσφαλµε΄νων συναγερµω
9.4.1.

΄ ν µε την ασφα΄λεια δραστηριοτη΄των
Το προσωπικο΄ το οποι΄ο διεξα΄γει εσωτερικου΄ς ελε΄γχους των σχετικω
που αναφε΄ρονται στο σχε΄διο η΄ εκτιµα΄ την εφαρµογη΄ τους δεν ΄εχει σχε΄ση µε τις δραστηριο΄τητες που
υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο, εκτο΄ς εα΄ν αυτο΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ στην πρα΄ξη λο΄γω του µεγε΄θους και της
φυ΄σης της εταιρει΄ας η΄ του πλοι΄ου.

9.5.

Η Αρχη΄ αποφασι΄ζει ποιες αλλαγε΄ς σε εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου η΄ σε οποιονδη΄ποτε α΄λλο
εξοπλισµο΄ ασφα΄λειας ορι΄ζεται σε εγκεκριµε΄νο σχε΄διο δεν θα εφαρµο΄ζονται πριν απο΄ την ΄εγκριση των
΄ ν τροποποιη΄σεων του σχεδι΄ου απο΄ την Αρχη΄. Όλες οι αλλαγε΄ς αυτου΄ του ει΄δους πρε΄πει να
σχετικω
ει΄ναι τουλα΄χιστον το΄σο αποτελεσµατικε΄ς ο΄σο και τα µε΄τρα που ορι΄ζονται στο κεφα΄λαιο XI-2 και στο
΄ δικα.
παρο΄ν µε΄ρος του κω

(1) Η διοι΄κηση µπορει΄ να επιτρε΄ψει, προκειµε΄νου να αποφυ΄γει τη διακυ΄βευση, καθ’ οιονδη΄ποτε τρο΄πο, του σκοπου΄ της διασφαλι΄σεως στο πλοι΄ο συστη΄µατος ασφα΄λειας, αυτη΄ η πληροφορι΄α να κρατει΄ται αλλου΄ στο πλοι΄ο, σε ΄ενα ΄εγγραφο γνωστο΄
στον κυ΄ριο, τον αξιωµατικο΄ ασφαλει΄ας του πλοι΄ου και λοιπου΄ προσωπικου΄ στο πλοι΄ο, ο΄πως αποφασισθει΄ απο΄ την Εταιρι΄α.
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9.5.1.

΄ ν στο σχε΄διο ασφα΄λειας του πλοι΄ου η΄ στον εξοπλισµο΄ ασφα΄λειας οι οποι΄ες ΄εχουν
Η φυ΄ση των αλλαγω
΄ νονται κατα΄ τρο΄πο που
εγκριθει΄ συγκεκριµε΄να απο΄ την Αρχη΄, συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 9.5, θα τεκµηριω
΄ ς την ΄εγκριση αυτη΄. Η ΄εγκριση αυτη΄ θα ει΄ναι διαθε΄σιµη επι΄ του πλοι΄ου και θα
να υποδεικνυ΄ει σαφω
επιδεικνυ΄εται µαζι΄ µε το ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου (η΄ το Προσωρινο΄ Πιστοποιητικο΄
Ασφα΄λειας Πλοι΄ου). Εα΄ν οι αλλαγε΄ς αυτε΄ς ει΄ναι προσωρινε΄ς, απο΄ τη στιγµη΄ που αποκαθι΄στανται τα
αρχικα΄ εγκεκριµε΄να µε΄τρα η΄ εξοπλισµο΄ς θα παυ΄ει να ισχυ΄ει και η απαι΄τηση περι΄ τη΄ρησης της τεκµηρι΄ωσης αυτη΄ς επι΄ του πλοι΄ου.

9.6.

Το σχε΄διο µπορει΄ να τηρει΄ται σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄. Σε αυτη΄ την περι΄πτωση, θα προστατευ΄εται µε
διαδικασι΄ες οι οποι΄ες θα αποσκοπου΄ν στην προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης διαγραφη΄ς, καταστροφη΄ς η΄
τροποποι΄ησης.

9.7.

Το σχε΄διο θα προστατευ΄εται απο΄ ανεξουσιοδο΄τητη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.

9.8.

΄ ρηση απο΄ αρµο΄δια ο΄ργανα, εξουσιοδοτηµε΄να
Τα σχε΄δια ασφα΄λειας πλοι΄ων δεν υπο΄κεινται σε επιθεω
απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος να εφαρµο΄ζουν µε΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης συ΄µφωνα µε τον κανο΄να
΄ σεις που ορι΄ζονται στο τµη΄µα 9.8.1.
XI-2/9, µε εξαι΄ρεση τις περιπτω

9.8.1.

Εα΄ν τα αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος ο΄ργανα ΄εχουν βα΄σιµους λο΄γους να
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α
πιστευ΄ουν ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα και ο µο΄νος τρο΄πος διαπι΄στωσης η΄ αποκατα΄στασης της µη συµµο΄ρφωσης ει΄ναι η
του παρο΄ντος κω
΄ ν απαιτη΄σεων του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, θα επιτρε΄πεται εξαιρετικα΄ περιοριεξε΄ταση των σχετικω
σµε΄νη προ΄σβαση στις συγκεκριµε΄νες ενο΄τητες του σχεδι΄ου οι οποι΄ες σχετι΄ζονται µε τη µη συµµο΄ρφωση, αλλα΄ µο΄νο µε τη συγκατα΄θεση του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, η΄ του πλοια΄ρχου, του συγκεκριµε΄νου πλοι΄ου. Παρο΄λα αυτα΄, οι διατα΄ξεις του σχεδι΄ου αυτου΄ οι οποι΄ες σχετι΄ζονται µε τα στοιχει΄α 2,
΄ δικα, θεωρου΄νται εµπιστευτικε΄ς
4, 5, 7, 15, 17 και 18 του τµη΄µατος 9.4 του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
πληροφορι΄ες και δεν µπορου΄ν να υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο, εκτο΄ς εα΄ν συµφωνηθει΄ α΄λλως απο΄ τα
ενδιαφερο΄µενα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη.

10.

ΑΡΧΕΙΑ

10.1.

Επι΄ του πλοι΄ου τηρου΄νται αρχει΄α για τις ακο΄λουθες δραστηριο΄τητες τις οποι΄ες καλυ΄πτει το σχε΄διο
ασφα΄λειας πλοι΄ου, τουλα΄χιστον για την ελα΄χιστη περι΄οδο που ορι΄ζει η Αρχη΄, ΄εχοντας υπο΄ψη τις
διατα΄ξεις του κανο΄να XI-2/9.2.3:
1.

εκπαι΄δευση, γυµνα΄σια και ασκη΄σεις,

2.

απειλε΄ς για την ασφα΄λεια και συµβα΄ντα που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,

3.

παραβια΄σεις της ασφα΄λειας,

4.

αλλαγε΄ς στο επι΄πεδο ασφα΄λειας,

5.

΄ σεις οι οποι΄ες σχετι΄ζονται α΄µεσα µε την ασφα΄λεια του πλοι΄ου, ο΄πως συγκεκριµε΄νες
ανακοινω
απειλε΄ς προς το πλοι΄ο η΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις στις οποι΄ες βρι΄σκεται η΄ ΄εχει βρεθει΄ το
πλοι΄ο,

6.

΄ ν µε την ασφα΄λεια δραστηριοτη΄των,
εσωτερικου΄ς ελε΄γχους και επανεξετα΄σεις των σχετικω

7.

περιοδικη΄ επανεξε΄ταση της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας του πλοι΄ου,

8.

περιοδικη΄ επανεξε΄ταση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου,

9.

εφαρµογη΄ οποιωνδη΄ποτε τροποποιη΄σεων του σχεδι΄ου, και

10. συντη΄ρηση, βαθµονο΄µηση και δοκιµε΄ς οποιουδη΄ποτε εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας επι΄ του πλοι΄ου,
΄ ν του συστη΄µατος προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας του πλοι΄ου.
συµπεριλαµβανοµε΄νων των δοκιµω
10.2.

Τα αρχει΄α θα τηρου΄νται στη γλω΄σσα η΄ τις γλω΄σσες εργασι΄ας του πλοι΄ου. Εα΄ν η χρησιµοποιου΄µενη
΄ σσα η΄ γλω
΄ σσες δεν ει΄ναι η αγγλικη΄, η γαλλικη΄ η΄ η ισπανικη΄, το κει΄µενο θα περιλαµβα΄νει µετα΄γλω
φραση σε µι΄α απο΄ τις γλω΄σσες αυτε΄ς.

7.4.2004

7.4.2004
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10.3.

Τα αρχει΄α µπορου΄ν να τηρου΄νται σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄. Σε αυτη΄ την περι΄πτωση, θα προστατευ΄ονται
µε διαδικασι΄ες οι οποι΄ες θα αποσκοπου΄ν στην προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης διαγραφη΄ς, καταστροφη΄ς η΄ τροποποι΄ησης.

10.4.

Τα αρχει΄α προστατευ΄ονται απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.

11.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

11.1.

Η εταιρει΄α διορι΄ζει ΄εναν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας εταιρει΄ας. Το α΄τοµο που διορι΄ζεται ως υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας δυ΄ναται να ενεργει΄ ως υπευ΄θυνος ασφα΄λειας της εταιρει΄ας για ΄ενα η΄ περισσο΄τερα
πλοι΄α, ανα΄λογα µε τον αριθµο΄ η΄ τους τυ΄πους των πλοι΄ων που διαχειρι΄ζεται η εταιρει΄α, υπο΄ την
΄ ς για ποια πλοι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνος. Μια εταιρει΄α µπορει΄, ανα΄λογα
προϋπο΄θεση ο΄τι προσδιορι΄ζεται σαφω
µε τον αριθµο΄ η΄ τους τυ΄πους των πλοι΄ων που διαχειρι΄ζεται, να διορι΄ζει δια΄φορα α΄τοµα ως υπευ΄θυνους
΄ ς για ποια πλοι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνο
ασφα΄λειας εταιρει΄ας, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι προσδιορι΄ζεται σαφω
κα΄θε α΄τοµο.

11.2.

΄ δικα, τα καθη΄κοντα και οι
Πε΄ραν των ο΄σων ορι΄ζονται σε α΄λλα σηµει΄α του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
ευθυ΄νες του υπευ΄θυνου ασφα΄λειας εταιρει΄ας περιλαµβα΄νουν µεταξυ΄ α΄λλων τα εξη΄ς:
1.

΄ ν τις οποι΄ες µπορει΄ να αντιµετωπι΄σει το πλοι΄ο, µε
προειδοποιει΄ σχετικα΄ µε το βαθµο΄ των απειλω
΄ ν πληροφοριω
΄ ν,
τη χρη΄ση κατα΄λληλων αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας και α΄λλων σχετικω

2.

διασφαλι΄ζει τη διενε΄ργεια αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας πλοι΄ου,

3.

διασφαλι΄ζει ο΄τι εκπονει΄ται, υποβα΄λλεται προς ΄εκκριση και, εν συνεχει΄α, τι΄θεται σε εφαρµογη΄ και
διατηρει΄ται το σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου,

4.

διασφαλι΄ζει την τροποποι΄ηση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, ως κρι΄νεται σκο΄πιµο, για τη διο΄ρ΄ ν µε την ασφα΄λεια απαιτη΄σεων του συγκεκριµε΄νου
θωση ελλει΄ψεων και την τη΄ρηση των σχετικω
πλοι΄ου,

5.

΄ ν µε την ασφα΄λεια δραστηπρογραµµατι΄ζει εσωτερικου΄ς ελε΄γχους και επανεξετα΄σεις των σχετικω
ριοτη΄των,

6.

προγραµµατι΄ζει την αρχικη΄ και τις επακο΄λουθες επαληθευ΄σεις του πλοι΄ου απο΄ την Αρχη΄ η΄ τον
αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας,

7.

΄ σεων που
διασφαλι΄ζει την α΄µεση κα΄λυψη και αντιµετω΄πιση των ελλει΄ψεων και των µη συµµορφω
΄ ν επανεξετα΄σεων, επιθεωρη΄σεων
προσδιορι΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια εσωτερικω΄ν ελε΄γχων, περιοδικω
΄ σεων συµµο΄ρφωσης,
ασφα΄λειας και διαπιστω

8.

συµβα΄λλει στην αυ΄ξηση της ευαισθητοποι΄ησης και επαγρυ΄πνησης σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια,

9.

διασφαλι΄ζει την επαρκη΄ εκπαι΄δευση του προσωπικου΄ που ει΄ναι υπευ΄θυνο για την ασφα΄λεια του
πλοι΄ου,

10. διασφαλι΄ζει την αποτελεσµατικη΄ επικοινωνι΄α και συνεργασι΄α µεταξυ΄ του αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας
΄ ν υπευθυ΄νων ασφα΄λειας λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων,
του πλοι΄ου και των σχετικω
11. διασφαλι΄ζει τη συνεκτικο΄τητα µεταξυ΄ απαιτη΄σεων ασφα΄λειας και απαιτη΄σεων προστασι΄ας,
12. εα΄ν χρησιµοποιου΄νται σχε΄δια ασφα΄λειας αδελφου΄ πλοι΄ου η΄ στο΄λου, διασφαλι΄ζει ο΄τι το σχε΄διο
΄ ς τις συγκεκριµε΄νες για κα΄θε πλοι΄ο πληροφορι΄ες, και
για κα΄θε πλοι΄ο αντικατοπτρι΄ζει επακριβω
13. διασφαλι΄ζει ο΄τι εφαρµο΄ζονται και διατηρου΄νται οποιεσδη΄ποτε εναλλακτικε΄ς η΄ ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις ΄εχουν εγκριθει΄ για ΄ενα συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο η΄ οµα΄δα πλοι΄ων.
12.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

12.1.

Σε κα΄θε πλοι΄ο διορι΄ζεται αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου.
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12.2.

΄ δικα, τα καθη΄κοντα και οι
Πε΄ραν των ο΄σων ορι΄ζονται σε α΄λλα σηµει΄α του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
ευθυ΄νες του αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου περιλαµβα΄νουν µεταξυ΄ α΄λλων:
1.

΄ ν επιθεωρη΄σεων ασφα΄λειας του πλοι΄ου, ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι
τη διενε΄ργεια τακτικω
λαµβα΄νονται ενδεδειγµε΄να µε΄τρα ασφα΄λειας,

2.

τη διατη΄ρηση και την εποπτει΄α της εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων οποιωνδη΄ποτε τροποποιη΄σεων του σχεδι΄ου,

3.

΄ ν µε την ασφα΄λεια πτυχω
΄ ν του χειρισµου΄ του φορτι΄ου και των εφοτο συντονισµο΄ των σχετικω
δι΄ων του πλοι΄ου µε α΄λλο προσωπικο΄ του πλοι΄ου και µε τους σχετικου΄ς υπευθυ΄νους ασφα΄λειας
΄ ν εγκαταστα΄σεων,
λιµενικω

4.

την υποβολη΄ προτα΄σεων για τροποποιη΄σεις του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου

5.

΄ σεων
την αναφορα΄ στον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της εταιρει΄ας τυχο΄ν ελλει΄ψεων και µη συµµορφω
΄ ν ελε΄γχων, περιοδικω
΄ ν επανεξετα΄σεων, επιθεωπου προσδιορι΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια εσωτερικω
΄ σεων συµµο΄ρφωσης, καθω
΄ ς και την εφαρµογη΄ διορθωτικω΄ν δρα΄ρη΄σεων ασφα΄λειας και διαπιστω
σεων,

6.

την αυ΄ξηση της ευαισθητοποι΄ησης και της επαγρυ΄πνησης επι΄ του πλοι΄ου σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια,

7.

τη διασφα΄λιση επαρκου΄ς εκπαι΄δευσης του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, ως κρι΄νεται σκο΄πιµο,

8.

την αναφορα΄ ο΄λων των συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,

9.

το συντονισµο΄ της εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου µε τον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας
της εταιρει΄ας και τον σχετικο΄ υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, και

10. 10 τη διασφα΄λιση της σωστη΄ς λειτουργι΄ας, υποβολη΄ς σε δοκιµε΄ς, βαθµονο΄µησης και συντη΄ρησης του εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας, εα΄ν υπα΄ρχει.
13.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

13.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας της εταιρει΄ας και το αρµο΄διο προσωπικο΄ στην ακτη΄ ΄εχουν τις απαραι΄τητες
γνω΄σεις και ΄εχουν λα΄βει εκπαι΄δευση, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο
΄ δικα.
µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

13.2.

Ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου ΄εχει τις απαραι΄τητες γνω΄σεις και ΄εχει λα΄βει εκπαι΄δευση, λαµβανοµε΄΄ δικα
νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

13.3.

Το προσωπικο΄ του πλοι΄ου που ΄εχει συγκεκριµε΄να καθη΄κοντα και ευθυ΄νες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια ΄εχει
επι΄γνωση των ευθυνω΄ν του ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια του πλοι΄ου, ο΄πως περιγρα΄φονται στο σχε΄διο
ασφα΄λειας πλοι΄ου, και επαρκει΄ς γνω΄σεις και ικανο΄τητες ως προς την επιτε΄λεση των καθηκο΄ντων που
του ΄εχουν ανατεθει΄, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄΄ δικα.
ντος κω

13.4.

΄ ρα
Για τη διασφα΄λιση της αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, λαµβα΄νουν χω
γυµνα΄σια ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, στα οποι΄α λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο τυ΄πος του πλοι΄ου, οι αλλαγε΄ς στο προσωπικο΄ του πλοι΄ου, οι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που προ΄κειται να επισκεφθει΄ το πλοι΄ο και
α΄λλες σχετικε΄ς περιστα΄σεις, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του
΄ δικα.
παρο΄ντος κω

13.5.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας διασφαλι΄ζει τον αποτελεσµατικο΄ συντονισµο΄ και την εφαρµογη΄ των
σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων συµµετε΄χοντας σε ασκη΄σεις ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, λαµβανοµε΄νων
΄ δικα.
υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

14.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

14.1.

Οι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οφει΄λουν να λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε τα επι΄πεδα ασφα΄λειας που ορι΄ζει το
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκονται. Τα µε΄τρα και οι διαδικασι΄ες ασφα΄λειας
εφαρµο΄ζονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να υπα΄ρχει η ελα΄χιστη δυνατη΄ παρε΄µβαση
σε επιβα΄τες, πλοι΄ο, προσωπικο΄ και επισκε΄πτες του πλοι΄ου, ει΄δη και υπηρεσι΄ες, η΄ καθυστε΄ρηση αυτω΄ν.
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EL

C 87 E/181
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

14.2.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 1 διεξα΄γονται οι ακο΄λουθες δραστηριο΄τητες, µε΄σω ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων, σε
ο΄λες τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος
΄ δικα, προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζονται και να λαµβα΄νονται προληπτικα΄ µε΄τρα για
Β του παρο΄ντος κω
την αντιµετω΄πιση συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια:
1.

΄ ν µε την ασφα΄λεια καθηκο΄ντων στη λιµενικη΄ εγκαδιασφα΄λιση της επιτε΄λεσης ο΄λων των σχετικω
τα΄σταση,

2.

΄ελεγχος της προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,

3.

΄ ρων αγκυροβολι΄ας
παρακολου΄θηση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των χω
και προσο΄ρµισης,

4.

παρακολου΄θηση των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι ΄εχουν προ΄σβαση
σε αυτε΄ς µο΄νο εξουσιοδοτηµε΄να α΄τοµα,

5.

επι΄βλεψη του χειρισµου΄ του φορτι΄ου,

6.

επι΄βλεψη του χειρισµου΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, και

7.

διασφα΄λιση της α΄µεσης διαθεσιµο΄τητας επικοινωνι΄ας ασφα΄λειας.

14.3.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, εφαρµο΄ζονται τα προ΄σθετα προστατευτικα΄ µε΄τρα τα οποι΄α ορι΄ζονται στο
σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για κα΄θε δραστηριο΄τητα, η οποι΄α περιγρα΄φεται λεπτοµερω΄ς
στο τµη΄µα 14.2, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος
΄ δικα.
κω

14.4.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, εφαρµο΄ζονται περαιτε΄ρω συγκεκριµε΄να προστατευτικα΄ µε΄τρα τα οποι΄α ορι΄ζονται στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για κα΄θε δραστηριο΄τητα, η οποι΄α περιγρα΄φεται
΄ ς στο τµη΄µα 14.2, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β
λεπτοµερω
΄ δικα.
του παρο΄ντος κω

14.4.1.

Επιπροσθε΄τως, στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, οι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οφει΄λουν να ανταποκρι΄νονται στις
σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια οδηγι΄ες που δι΄δονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του
οποι΄ου βρι΄σκονται και να τις εφαρµο΄ζουν.

14.5.

Όταν ΄ενας υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πληροφορει΄ται ο΄τι ΄ενα πλοι΄ο αντιµετωπι΄ζει
δυσκολι΄ες ο΄σον αφορα΄ τη συµµο΄ρφωση µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του παρο΄ντος µε΄ρους
΄ ν, ο΄πως περιγρα΄φονται στο σχε΄διο ασφα΄η΄ την εφαρµογη΄ των ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων και διαδικασιω
λειας πλοι΄ου, και στην περι΄πτωση επιπε΄δου ασφα΄λειας 3, υ΄στερα απο΄ οποιεσδη΄ποτε σχετικε΄ς µε την
ασφα΄λεια οδηγι΄ες που δι΄δονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας
πλοι΄ου θα ΄ερχονται σε επαφη΄ και θα συντονι΄ζουν κατα΄λληλες δρα΄σεις.

14.6.

Όταν ΄ενας αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πληροφορει΄ται ο΄τι ΄ενα πλοι΄ο λειτουργει΄ σε
επι΄πεδο ασφα΄λειας υψηλο΄τερο απο΄ εκει΄νο της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, αναφε΄ρει το ζη΄τηµα στην
αρµο΄δια αρχη΄, ΄ερχεται σε επαφη΄ µε τον αξιωµατικο΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου και συντονι΄ζει µε αυτο΄ν κατα΄λληλες δρα΄σεις, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο.

15.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

15.1.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης αποτελει΄ βασικο΄ και αναπο΄σπαστο µε΄ρος της διαδικασι΄ας ανα΄πτυξης και ενηµε΄ρωσης του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

15.2.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης διεξα΄γεται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Ένα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δυ΄ναται να αναθε΄τει
τη διεξαγωγη΄ της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µιας συγκεκριµε΄νης λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς του σε αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας.

15.2.1.

΄ σεις που η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ΄εχει διεξαχθει΄ απο΄ ΄εναν αναΣτις περιπτω
΄ στε να υπα΄ρχει συµµο΄ρφωση µε το
γνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας, επανεξετα΄ζεται και εγκρι΄νεται ω
παρο΄ν τµη΄µα απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.
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15.3.

΄ ν εγκαταστα΄σεων πρε΄πει να διαθε΄τουν τα
Τα προ΄σωπα που διεξα΄γουν αξιολογη΄σεις ασφα΄λειας λιµενικω
κατα΄λληλα προσο΄ντα για την εκτι΄µηση της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συ΄µφωνα µε το
παρο΄ν τµη΄µα, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος
΄ δικα.
κω

15.4.

΄ ν εγκαταστα΄σεων επανεξετα΄ζονται περιοδικα΄ και ενηµερω
΄ νονται,
Οι αξιολογη΄σεις ασφα΄λειας λιµενικω
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη µεταβαλλο΄µενες απειλε΄ς η΄/και ελα΄σσονες αλλαγε΄ς στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,
΄ νονται πα΄ντοτε ο΄ταν λαµβα΄νουν χω
΄ ρα σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς στη λιµεκαι επανεξετα΄ζονται και ενηµερω
νικη΄ εγκατα΄σταση.

15.5.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης περιλαµβα΄νει τα κατωτε΄ρω στοιχει΄α, τουλα΄χιστον:
1.

΄ ν περιουσιακω
΄ ν στοιχει΄ων και υποδοµω
΄ ν η προστασι΄α
προσδιορισµο΄ και εκτι΄µηση των σηµαντικω
των οποι΄ων ει΄ναι σηµαντικη΄,

2.

΄ ν απειλω
΄ ν για τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α και τις υποδοµε΄ς, καθω΄ς και της
προσδιορισµο΄ των πιθανω
΄ ρα, προκειµε΄νου να θεσπι΄ζονται και να κατατα΄σσονται κατα΄ σειρα΄
πιθανο΄τητας να λα΄βουν χω
προτεραιο΄τητας µε΄τρα ασφα΄λειας,

3.

΄ ν µε΄τρων και
προσδιορισµο΄, επιλογη΄ και κατα΄ταξη κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας αντισταθµιστικω
΄ ν αλλαγω
΄ ν, καθω
΄ ς και του βαθµου΄ αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους ο΄σον αφορα΄ τη
διαδικαστικω
µει΄ωση της ευπα΄θειας, και

4.

΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ανθρω
΄ πινου παρα΄γοντα, στην υποπροσδιορισµο΄ των αδυναµιω
δοµη΄, στις πολιτικε΄ς και στις διαδικασι΄ες.

15.6.

Το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δυ΄ναται να επιτρε΄πει µι΄α αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης να
καλυ΄πτει περισσο΄τερες απο΄ µι΄α λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, εα΄ν ο φορε΄ας εκµετα΄λλευσης, η θε΄ση, η
΄ ν αυτω
΄ ν εγκαταστα΄σεων ει΄ναι ο΄µοια. Κα΄θε
λειτουργι΄α, ο εξοπλισµο΄ς και ο σχεδιασµο΄ς των λιµενικω
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο επιτρε΄πει µια τε΄τοια ρυ΄θµιση, κοινοποιει΄ στον Οργανισµο΄ τις σχετικε΄ς
λεπτοµε΄ρειες.

15.7.

Μετα΄ την ολοκλη΄ρωση της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, ετοιµα΄ζεται αναφορα΄, η
οποι΄α θα αποτελει΄ται απο΄ µια συ΄νοψη του τρο΄που µε τον οποι΄ο διενεργη΄θηκε η αξιολο΄γηση, µια
περιγραφη΄ κα΄θε σηµει΄ου ευπα΄θειας το οποι΄ο εντοπι΄στηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια της αξιολο΄γησης και µια
΄ ν µε΄τρων που θα µπορου΄σαν να χρησιµοποιηθου΄ν για την αντιµετω΄πιση
περιγραφη΄ των αντισταθµιστικω
΄εκαστου σηµει΄ου ευπα΄θειας. Η αναφορα΄ θα προστατευ΄εται απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.

16.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16.1.

Για κα΄θε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση εκπονει΄ται και διατηρει΄ται, βα΄σει µιας αξιολο΄γησης ασφα΄λειας
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, κατα΄λληλο για τη διασυ΄νδεση
πλοι΄ου/λιµε΄να. Το σχε΄διο προβλε΄πει τρι΄α επι΄πεδα ασφα΄λειας, ο΄πως ορι΄ζεται στο παρο΄ν µε΄ρος του
΄ δικα.
κω

16.1.1.

Συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του τµη΄µατος 16.2, το σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µιας
συγκεκριµε΄νης λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µπορει΄ να προετοιµα΄ζει ΄ενας αναγνωρισµε΄νος οργανισµο΄ς
ασφα΄λειας.

16.2.

Το σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης εγκρι΄νεται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

16.3.

Τα σχε΄δια αυτα΄ εκπονου΄νται, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β
΄ δικα και συντα΄σσονται στη γλω΄σσα εργασι΄ας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Το σχε΄διο
του παρο΄ντος κω
καλυ΄πτει τα εξη΄ς θε΄µατα τουλα΄χιστον:
1.

µε΄τρα για την προ΄ληψη της εισο΄δου στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ σε πλοι΄ο ο΄πλων η΄ α΄λλων
΄ ν και µηχανισµω
΄ ν που ΄εχουν σχεδιασθει΄ για να χρησιµοποιου΄νται κατα΄ προσω΄επικι΄νδυνων ουσιω
πων, πλοι΄ων η΄ λιµε΄νων και η µεταφορα΄ των οποι΄ων απαγορευ΄εται,

2.

µε΄τρα για την προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε πλοι΄α
προσδεµε΄να στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης της εγκατα΄στασης,

3.

΄ ν για την ασφα΄λεια η΄ παραβια΄σεων της ασφα΄λειας, συµπεριλαµδιαδικασι΄ες αντιµετω΄πισης απειλω
΄ ν για τη διατη΄ρηση κρι΄σιµων λειτουργιω΄ν της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄
βανοµε΄νων διαδικασιω
της διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να,

7.4.2004
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4.

διαδικασι΄ες ανταπο΄κρισης σε οποιεσδη΄ποτε σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια οδηγι΄ες ενδε΄χεται να δω΄σει
το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση στο
επι΄πεδο ασφα΄λειας 3,

5.

διαδικασι΄ες εκκε΄νωσης σε περι΄πτωση που απειλει΄ται η΄ παραβια΄ζεται η ασφα΄λεια,

6.

καθη΄κοντα του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης το οποι΄ο ει΄ναι επιφορτισµε΄νο µε καθη΄κοντα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια και α΄λλου προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης σε σχε΄ση µε
πτυχε΄ς της ασφα΄λειας,

7.

διαδικασι΄ες διασυ΄νδεσης µε τις σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια δραστηριο΄τητες του πλοι΄ου,

8.

διαδικασι΄ες για την περιοδικη΄ αναθεω΄ρηση του σχεδι΄ου και την ενηµε΄ρωση΄ του,

9.

διαδικασι΄ες αναφορα΄ς συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια,

10. προσδιορισµο΄ του υπευθυ΄νου ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβανοµε΄νων
στοιχει΄ων επικοινωνι΄ας επι΄ 24ω΄ρου βα΄σεως,
΄ ν οι οποι΄ες περιε΄χονται στο σχε΄διο,
11. µε΄τρα για τη διασφα΄λιση της ασφα΄λειας των πληροφοριω
12. µε΄τρα για τη διασφα΄λιση της αποτελεσµατικη΄ς ασφα΄λειας του φορτι΄ου και του εξοπλισµου΄
χειρισµου΄ φορτι΄ου στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,
13. διαδικασι΄ες ελε΄γχου του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
14. διαδικασι΄ες ανταπο΄κρισης σε περι΄πτωση ενεργοποι΄ησης του συστη΄µατος προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και
΄ν
15. διαδικασι΄ες διευκο΄λυνσης της παραµονη΄ς στην ακτη΄ για το προσωπικο΄ του πλοι΄ου η΄ αλλαγω
΄ ς και της προ΄σβασης επισκεπτω
΄ ν στο πλοι΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων εκπροστο προσωπικο΄, καθω
΄ πων κοινωνικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και συνδικαλιστικω
΄ ν ενω΄σεων ναυτικω΄ν.
σω
16.4.

΄ ν µε την ασφα΄λεια δραστηριοτη΄των
Το προσωπικο΄ που διενεργει΄ εσωτερικου΄ς ελε΄γχους των σχετικω
που ορι΄ζονται στο σχε΄διο η΄ εκτιµα΄ την εφαρµογη΄ του δεν θα ΄εχει σχε΄ση µε τις δραστηριο΄τητες που
υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο, εκτο΄ς εα΄ν αυτο΄ δεν ει΄ναι δυνατο΄ στην πρα΄ξη λο΄γω του µεγε΄θους και της
φυ΄σης της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

16.5.

Το σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µπορει΄ να συνδυα΄ζεται µε το σχε΄διο ασφα΄λειας λιµε΄να η΄
οποιοδη΄ποτε α΄λλο σχε΄διο η΄ σχε΄δια λιµε΄να ΄εκτακτης ανα΄γκης, η΄ να αποτελει΄ µε΄ρος αυτω΄ν.

16.6.

Το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση προσδιορι΄ζει
ποιες αλλαγε΄ς στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης δεν θα εφαρµο΄ζονται πριν απο΄ την
΄εγκριση των σχετικω
΄ ν τροποποιη΄σεων του σχεδι΄ου απο΄ αυτο΄.

16.7.

Το σχε΄διο µπορει΄ να τηρει΄ται σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄. Σε αυτη΄ν την περι΄πτωση, θα προστατευ΄εται µε
διαδικασι΄ες οι οποι΄ες αποσκοπου΄ν στην προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης διαγραφη΄ς, καταστροφη΄ς η΄
τροποποι΄ησης.

16.8.

Το σχε΄διο προστατευ΄εται απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.

16.9.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται να επιτρε΄πουν σε ΄ενα σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης να
καλυ΄πτει περισσο΄τερες απο΄ µι΄α λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις εα΄ν ο φορε΄ας εκµετα΄λλευσης, η θε΄ση, η λει΄ ν αυτω΄ν εγκαταστα΄σεων ει΄ναι ο΄µοια. Κα΄θε συµτουργι΄α, ο εξοπλισµο΄ς και ο σχεδιασµο΄ς των λιµενικω
βαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο επιτρε΄πει µια τε΄τοια εναλλακτικη΄ ρυ΄θµιση κοινοποιει΄ στον Οργανισµο΄ τις
σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.

17.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

17.1.

Για κα΄θε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ορι΄ζεται υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Το ΄διο
ι α΄τοµο
µπορει΄ να οριστει΄ υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για µι΄α η΄ περισσο΄τερες λιµενικε΄ς
εγκαταστα΄σεις.
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17.2.

΄ δικα, τα καθη΄κοντα και οι
Πε΄ραν των ο΄σων ορι΄ζονται σε α΄λλα σηµει΄α του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
ευθυ΄νες του υπευθυ΄νου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης περιλαµβα΄νουν µεταξυ΄ α΄λλων:
1.

τη διενε΄ργεια εκτενου΄ς αρχικη΄ς επιθεω΄ρησης ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη σχετικη΄ αξιολο΄γηση ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

2.

τη διασφα΄λιση της εκπο΄νησης και διατη΄ρησης του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

3.

την εφαρµογη΄ και α΄σκηση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

4.

τη διενε΄ργεια τακτικω΄ν επιθεωρη΄σεων της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για τη διασφα΄λιση της συνε΄χισης ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας,

5.

την υποβολη΄ προτα΄σεων για τροποποιη΄σεις και την ενσωµα΄τωση΄ τους, κατα΄ περι΄πτωση, στο
σχε΄διο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, προκειµε΄νου να διορθω΄νονται οι ελλει΄ψεις και
΄ νεται το σχε΄διο ου΄τως ω΄στε να λαµβα΄νει υπο΄ψη σχετικε΄ς αλλαγε΄ς στη λιµενικη΄ εγκανα ενηµερω
τα΄σταση,

6.

την αυ΄ξηση της ευαισθητοποι΄ησης και της επαγρυ΄πνησης του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια,

7.

τη διασφα΄λιση παροχη΄ς επαρκου΄ς εκπαι΄δευσης στο προσωπικο΄ που ει΄ναι υπευ΄θυνο για την
ασφα΄λεια της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

8.

΄ ν που απειλου΄ν την ασφα΄λεια της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης στις αρµο΄την αναφορα΄ περιστατικω
΄ ν αρχει΄ων,
διες αρχε΄ς και την τη΄ρηση σχετικω

9.

τον συντονισµο΄ εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µε τον αρµο΄διο
υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της εταιρει΄ας και τον αξιωµατικο΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου,

10. το συντονισµο΄ µε τις υπηρεσι΄ες ασφα΄λειας, ως κρι΄νεται σκο΄πιµο,
11. τη διασφα΄λιση της τη΄ρησης των προτυ΄πων για το προσωπικο΄ που ει΄ναι υπευ΄θυνο για την ασφα΄λεια της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
12. τη διασφα΄λιση της σωστη΄ς λειτουργι΄ας, υποβολη΄ς σε δοκιµε΄ς, βαθµονο΄µησης και συντη΄ρησης
του εξοπλισµου΄, εα΄ν υπα΄ρχει, και
΄ ν ασφα΄λειας πλοι΄ων στην επιβεβαι΄ωση της ταυτο΄τητας εκει΄νων που
13. τη στη΄ριξη των αξιωµατικω
ζητου΄ν να επιβιβαστου΄ν στο πλοι΄ο ο΄ταν ζητει΄ται.
17.3.

Στον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης δι΄δεται η αναγκαι΄α βοη΄θεια για την επιτε΄λεση των
καθηκο΄ντων και των ευθυνω΄ν που επιβα΄λλονται απο΄ το κεφα΄λαιο XI-2 και το παρο΄ν µε΄ρος του
΄ δικα.
κω

18.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

18.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και το αρµο΄διο προσωπικο΄ ασφα΄λειας λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης ΄εχουν τις απαραι΄τητες γνω΄σεις και ΄εχουν λα΄βει εκπαι΄δευση, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των
΄ δικα.
κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

18.2.

Το προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης που ΄εχει συγκεκριµε΄να καθη΄κοντα και ευθυ΄νες σχετικα΄ µε
την ασφα΄λεια ΄εχει επι΄γνωση των ευθυνω΄ν του ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
ο΄πως περιγρα΄φονται στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, και επαρκει΄ς γνω΄σεις και ικανο΄τητες για την επιτε΄λεση των καθηκο΄ντων που του ΄εχουν ανατεθει΄, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄ν΄ δικα.
σεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

18.3.

Για τη διασφα΄λιση της αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
΄ ρα γυµνα΄σια σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, στα οποι΄α λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο τυ΄πος της
λαµβα΄νουν χω
λειτουργι΄ας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, οι αλλαγε΄ς στο προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, ο
τυ΄πος του πλοι΄ου που εξυπηρετει΄ η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και α΄λλες σχετικε΄ς περιστα΄σεις, λαµβανοµε΄΄ δικα.
νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος κω

7.4.2004

7.4.2004
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18.4.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης διασφαλι΄ζει τον αποτελεσµατικο΄ συντονισµο΄ και
εφαρµογη΄ του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης συµµετε΄χοντας σε ασκη΄σεις ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κατευθυ΄νσεων που παρε΄χονται στο µε΄ρος Β του παρο΄ντος
΄ δικα.
κω

19.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ

19.1.

Επιθεωρη΄σεις

19.1.1.

΄ δικα υπο΄κειται στις επιθεωρη΄σεις που
Κα΄θε πλοι΄ο στο οποι΄ο εφαρµο΄ζεται το παρο΄ν µε΄ρος του κω
ορι΄ζονται κατωτε΄ρω:
1.

αρχικη΄ επιθεω΄ρηση πριν το πλοι΄ο τεθει΄ σε λειτουργι΄α η΄ πριν το πιστοποιητικο΄, που απαιτει΄ται
΄ τη φορα΄, η οποι΄α περιλαµβα΄νει πλη΄ρη επιθεω
΄ ρηση
συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.2, εκδοθει΄ για πρω
του συστη΄µατος ασφα΄λεια΄ς του και κα΄θε συναφου΄ς εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας που καλυ΄πτεται απο΄
΄ δικα και του εγκεκριτις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2, του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
΄ ρηση ει΄ναι τε΄τοια ω΄στε να βεβαιω
΄ νεται ο΄τι το
µε΄νου σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου. Αυτη΄ η επιθεω
΄συ΄στηµα ασφα΄λειας και οποιοσδη΄ποτε συναφη΄ς εξοπλισµο΄ς ασφα΄λειας του πλοι΄ου συµµορφω
νονται πλη΄ρως µε τις εφαρµοστε΄ες απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του παρο΄ντος µε΄ρους του
΄ δικα, ο΄τι η κατα΄σταση΄ τους ει΄ναι καθ’ ο΄λα ικανοποιητικη΄ και ο΄τι ει΄ναι κατα΄λληλα για την
κω
υπηρεσι΄α για την οποι΄α προορι΄ζεται το πλοι΄ο,

2.

περιοδικε΄ς επιθεωρη΄σεις κατα΄ διαστη΄µατα, καθοριζο΄µενα απο΄ την Αρχη΄, που δεν υπερβαι΄νουν τα
΄ σεις ο΄που εφαρµο΄ζεται το σηµει΄ο 19.3. Αυτη΄ η επιθεω
΄ ρηση
πε΄ντε ΄ετη, εκτο΄ς απο΄ τις περιπτω
΄ νεται ο΄τι το συ΄στηµα ασφα΄λειας και κα΄θε συναφη΄ς εξοπλισµο΄ς ασφα΄ει΄ναι τε΄τοια ω΄στε να βεβαιω
΄ νονται πλη΄ρως µε τις εφαρµοστε΄ες απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2
λειας του πλοι΄ου συµµορφω
΄ δικα και του εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, ο΄τι η κατα΄του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
σταση΄ τους ει΄ναι καθ’ ο΄λα ικανοποιητικη΄ και ο΄τι ει΄ναι κατα΄λληλα για την υπηρεσι΄α για την οποι΄α
προορι΄ζεται το πλοι΄ο,

3.

΄ ρηση. Στις περιπτω
΄ σεις που µο΄νο µια ενδια΄µεση επιθεω
΄ ρηση
τουλα΄χιστον µια ενδια΄µεση επιθεω
΄ ρα κατα΄ την δια΄ρκεια ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, αυτη΄ πραγµατοποιει΄ται µεταξυ΄
λαµβα΄νει χω
της δευ΄τερης και της τρι΄της επετει΄ου ΄εκδοσης του πιστοποιητικου΄, ο΄πως ορι΄ζεται στον κανο΄να
΄ ρηση περιλαµβα΄νει επιθεω
΄ ρηση του συστη΄µατος ασφα΄λειας και κα΄θε
I/2(ιδ). Η ενδια΄µεση επιθεω
συναφου΄ς εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι η κατα΄σταση΄ τους
παραµε΄νει καθ’ ο΄λα ικανοποιητικη΄ για την υπηρεσι΄α για την οποι΄α προορι΄ζεται το πλοι΄ο. Αυτη΄
΄ ρηση καταχωρει΄ται στο πιστοποιητικο΄,
η ενδια΄µεση επιθεω

4.

προ΄σθετες επιθεωρη΄σεις που καθορι΄ζονται απο΄ την Αρχη΄.

19.1.2.

Οι επιθεωρη΄σεις πλοι΄ων διενεργου΄νται απο΄ ο΄ργανα της Αρχη΄ς. Ωστο΄σο, η Αρχη΄ δυ΄ναται να αναθε΄τει
τις επιθεωρη΄σεις σε αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας, ο΄πως αναφε΄ρεται στον κανο΄να XI-2/1.

19.1.3.

Σε κα΄θε περι΄πτωση, η ενδιαφερο΄µενη Αρχη΄ εγγυα΄ται πλη΄ρως την πληρο΄τητα και αποτελεσµατικο΄τητα
των επιθεωρη΄σεων και αναλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση να εξασφαλι΄σει τις απαραι΄τητες διατα΄ξεις για να
εκπληρωθει΄ η υποχρε΄ωση αυτη΄.

19.1.4.

Η κατα΄σταση του συστη΄µατος ασφα΄λειας και οποιουδη΄ποτε συναφου΄ς εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας του
΄ ρηση, κατα΄ τρο΄πο που να πληρου΄νται οι διατα΄ξεις του κανο΄να
πλοι΄ου διατηρει΄ται, µετα΄ την επιθεω
΄ δικα και του εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου ασφα΄λειας
XI-2/4.2 και XI-2/6, του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
πλοι΄ου. Μετα΄ το πε΄ρας κα΄θε επιθεωρη΄σεως του πλοι΄ου συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.1.1, δεν γι΄νεται
καµι΄α αλλαγη΄ στο συ΄στηµα ασφα΄λειας και στον συναφη΄ εξοπλισµο΄ ασφα΄λειας η΄ στο εγκεκριµε΄νο
σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου χωρι΄ς την ΄εγκριση της Αρχη΄ς.

19.2.

Έκδοση η΄ θεω΄ρηση πιστοποιητικου΄

19.2.1.

΄ ρηση εκδι΄δεται ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου συ΄µΜετα΄ την αρχικη΄ η΄ περιοδικη΄ επιθεω
φωνα µε τις διατα΄ξεις του τµη΄µατος 19.1.

19.2.2.

Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ εκδι΄δεται η΄ θεωρει΄ται ει΄τε απο΄ την Αρχη΄ ει΄τε απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄
ασφα΄λειας εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς.
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19.2.3.

΄ ρηση κα΄ποιου
Ένα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δυ΄ναται, κατο΄πιν αιτη΄σεως της Αρχη΄ς, να διατα΄ξει την επιθεω
πλοι΄ου και, εα΄ν πεισθει΄ ο΄τι πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις του τµη΄µατος 19.1.1, να προβαι΄νει στην ΄εκδοση
η΄ να εξουσιοδοτει΄ την ΄εκδοση ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας για το πλοι΄ο και, ο΄που κρι΄νεται
σκο΄πιµο, να θεωρει΄ η΄ να εξουσιοδοτει΄ την θεω΄ρηση αυτου΄ του πιστοποιητικου΄ στο πλοι΄ο, συ΄µφωνα µε
΄ δικα.
τον παρο΄ντα κω

΄ ρησης αποστε΄λλονται το συντοµο΄19.2.3.1. Αντι΄γραφο του πιστοποιητικου΄ και αντι΄γραφο της ΄εκθεσης επιθεω
τερο δυνατο΄ν στην αιτου΄σα Αρχη΄.
19.2.3.2. Όλα τα πιστοποιητικα΄ που εκδι΄δονται κατα΄ τα ανωτε΄ρω πρε΄πει να αναφε΄ρουν ο΄τι εξεδο΄θησαν κατο΄πιν
΄ ριση µε τα πιστοποιητικα΄ τα οποι΄α εκδι΄δονται
αιτη΄σεως της Αρχη΄ς και ΄εχουν την ΄δια
ι ισχυ΄ και αναγνω
συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.2.2.
19.2.4.

Το ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου καταρτι΄ζεται σε µορφη΄ αντι΄στοιχη του υποδει΄γµατος
΄ δικα. Εα΄ν η χρησιµοποιου΄µενη γλω΄σσα η΄ οι γλω΄σσες
που δι΄δεται στο προσα΄ρτηµα του παρο΄ντος κω
δεν ει΄ναι η αγγλικη΄, η γαλλικη΄ η΄ η ισπανικη΄, το κει΄µενο περιλαµβα΄νει µετα΄φραση σε µι΄α απο΄ τις
΄ σσες αυτε΄ς.
γλω

19.3.

∆ια΄ρκεια και ισχυ΄ς πιστοποιητικου΄

19.3.1.

Το ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου εκδι΄δεται για χρονικη΄ περι΄οδο οριζο΄µενη απο΄ την Αρχη΄,
µη υπερβαι΄νουσα τα πε΄ντε ΄ετη.

19.3.2.

΄ σεις που η περιοδικη΄ επιθεω
΄ ρηση ολοκληρω΄νεται εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν πριν απο΄ τη λη΄ξη
Στις περιπτω
ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄, το νε΄ο πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει απο΄ την ηµεροµηνι΄α ολοκλη΄΄ ρησης µε΄χρι µια ηµεροµηνι΄α µη υπερβαι΄νουσα τα πε΄ντε ΄ετη απο΄ την
ρωσης της περιοδικη΄ς επιθεω
ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄.

΄ σεις που η περιοδικη΄ επιθεω
΄ ρηση ολοκληρω΄νεται µετα΄ τη λη΄ξη ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου
19.3.2.1. Στις περιπτω
πιστοποιητικου΄, το νε΄ο πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει απο΄ την ηµεροµηνι΄α ολοκλη΄ρωσης της περιοδικη΄ς επιθεω΄ρησης µε΄χρι µια ηµεροµηνι΄α µη υπερβαι΄νουσα τα πε΄ντε ΄ετη απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος του
υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄.
΄ σεις που η περιοδικη΄ επιθεω
΄ ρηση ολοκληρω
΄ νεται περισσο΄τερο απο΄ τρεις µη΄νες πριν απο΄
19.3.2.2. Στις περιπτω
τη λη΄ξη ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄, το νε΄ο πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄ ρησης µε΄χρι µια ηµεροµηνι΄α µη υπερβαι΄νουσα τα πε΄ντε ΄ετη απο΄
ολοκλη΄ρωσης της περιοδικη΄ς επιθεω
΄ ρησης.
την ηµεροµηνι΄α ολοκλη΄ρωσης της περιοδικη΄ς επιθεω
19.3.3.

Σε περι΄πτωση ΄εκδοσης πιστοποιητικου΄ για χρονικη΄ περι΄οδο µικρο΄τερη των πε΄ντε ετω΄ν, η Αρχη΄ δυ΄ναται
να παρατει΄νει την ισχυ΄ του πιστοποιητικου΄ και µετα΄ τη λη΄ξη ισχυ΄ος µε΄χρι τη µε΄γιστη περι΄οδο η οποι΄α
΄ ρα ως απαιτει΄ται οι επιθεωρη΄σεις
ορι΄ζεται στο τµη΄µα 19.3.1, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι λαµβα΄νουν χω
οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο τµη΄µα 19.1.1 και οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται ο΄ταν εκδι΄δεται πιστοποιητικο΄ για
χρονικη΄ περι΄οδο πε΄ντε ετω΄ν.

19.3.4.

΄ ρηση και δεν µπορει΄ να εκδοθει΄ η΄ να αναρτηθει΄
Σε περι΄πτωση που ΄εχει ολοκληρωθει΄ η περιοδικη΄ επιθεω
στο πλοι΄ο νε΄ο πιστοποιητικο΄ πριν απο΄ τη λη΄ξη ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄, η Αρχη΄ η΄
΄ ν εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς, δυ΄ναται να θεωρει΄ το υφιστα΄αναγνωρισµε΄νος οργανισµο΄ς ασφα΄λειας ενεργω
µενο πιστοποιητικο΄· το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ θα γι΄νεται δεκτο΄ ως ΄εγκυρο για περαιτε΄ρω χρονικη΄ περι΄οδο
µη υπερβαι΄νουσα τους πε΄ντε µη΄νες απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος.

19.3.5.

Εα΄ν ΄ενα πλοι΄ο, κατα΄ το χρο΄νο λη΄ξεως της ισχυ΄ος πιστοποιητικου΄ του, δεν βρι΄σκεται σε λιµε΄να ο΄που
προ΄κειται να επιθεωρηθει΄, η Αρχη΄ δυ΄ναται να παρατει΄νει την περι΄οδο ισχυ΄ος του πιστοποιητικου΄, αλλα΄
΄ σει το
η παρα΄ταση αυτη΄ θα χορηγει΄ται µο΄νο για το σκοπο΄ διευκο΄λυνσης του πλοι΄ου να συµπληρω
΄ σεις στις οποι΄ες
ταξι΄δι του στον λιµε΄να ο΄που προ΄κειται να επιθεωρηθει΄ και του΄το µο΄νο στις περιπτω
κρι΄νεται πρε΄πον και λογικο΄ να χορηγηθει΄ η παρα΄ταση αυτη΄. Ουδενο΄ς πιστοποιητικου΄ η ισχυ΄ς θα
΄ ν και το πλοι΄ο στο οποι΄ο χορηγη΄θηκε η παρα΄ταση
παρατει΄νεται για περι΄οδο πε΄ραν των τριω΄ν µηνω
αυτη΄, καταπλε΄ον στον λιµε΄να στον οποι΄ο προ΄κειται να επιθεωρηθει΄, δεν δυ΄ναται, δυνα΄µει αυτη΄ς της
παρα΄τασης, να αποπλε΄ει απο΄ τον λιµε΄να αυτο΄ν πριν εφοδιαστει΄ µε νε΄ο πιστοποιητικο΄. Μετα΄ το πε΄ρας
΄ ρησης, το νε΄ο πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει για χρονικη΄ περι΄οδο µη υπερβαι΄νουσα τα
της περιοδικη΄ς επιθεω
πε΄ντε ΄ετη απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄ πριν απο΄ τη χορη΄γηση
της παρα΄τασης.

7.4.2004

7.4.2004
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19.3.6.

Πιστοποιητικο΄ εκδιδο΄µενο για πλοι΄ο το οποι΄ο εκτελει΄ πλο΄ες µικρη΄ς δια΄ρκειας το οποι΄ο δεν παρετα΄θη
κατα΄ τις ανωτε΄ρω διατα΄ξεις της παρου΄σας ενο΄τητας µπορει΄ να παραταθει΄ απο΄ την Αρχη΄ χαριστικα΄ για
χρονικη΄ περι΄οδο µε΄χρι ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης που αναγρα΄φεται στο πιστοποιητικο΄.
Μετα΄ το πε΄ρας της περιοδικη΄ς επιθεω΄ρησης, το νε΄ο πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει για χρονικη΄ περι΄οδο µη
υπερβαι΄νουσα τα πε΄ντε ΄ετη απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος του υφιστα΄µενου πιστοποιητικου΄ πριν
απο΄ τη χορη΄γηση της παρα΄τασης.

19.3.7.

΄ ρησης πριν απο΄ την περι΄οδο που ορι΄ζεται στο τµη΄µα
Σε περι΄πτωση περα΄τωσης ενδια΄µεσης επιθεω
19.1.1, το΄τε:

19.3.8.

19.3.9.

1.

η αναγραφο΄µενη στο πιστοποιητικο΄ ηµεροµηνι΄α λη΄ξης, τροποποιει΄ται µε θεω΄ρηση για ηµεροµηνι΄α η οποι΄α δεν θα υπερβαι΄νει τα τρι΄α ΄ετη µετα΄ την ηµεροµηνι΄α περα΄τωσης της ενδια΄µεσης
΄ ρησης,
επιθεω

2.

η ηµεροµηνι΄α λη΄ξεως µπορει΄ να παραµε΄νει αµετα΄βλητη, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι λαµβα΄νουν
΄ ρα µι΄α η΄ περισσο΄τερες επιθεωρη΄σεις ου΄τως ω΄στε να µην σηµειω
΄ νεται υπε΄ρβαση των µε΄γιστων
χω
΄ ν διαστηµα΄των που ορι΄ζονται στο τµη΄µα 19.1.1.
χρονικω

΄ σεις:
Πιστοποιητικο΄ εκδοθε΄ν συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.2, παυ΄ει να ισχυ΄ει στις ακο΄λουθες περιπτω
1.

΄ ν ορι΄ων που καθορι΄ζονται στο
εα΄ν οι σχετικε΄ς επιθεωρη΄σεις δεν διενεργου΄νται εντο΄ς των χρονικω
τµη΄µα 19.1.1,

2.

εα΄ν το πιστοποιητικο΄ δεν θεωρει΄ται συ΄µφωνα µε τα τµη΄µατα 19.1.1.3 και 19.3.7.1, εα΄ν εφαρµο΄ζονται,

3.

ο΄ταν µια εταιρει΄α αναλαµβα΄νει την ευθυ΄νη της διαχει΄ρισης πλοι΄ου το οποι΄ο δεν διαχειριζο΄ταν
προηγουµε΄νως η ΄δια,
ι
και

4.

επι΄ αλλαγη΄ς της σηµαι΄ας του πλοι΄ου σε σηµαι΄α α΄λλου κρα΄τους.

Στην περι΄πτωση:
1.

αλλαγη΄ς της σηµαι΄ας του πλοι΄ου σε σηµαι΄α α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, το συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος τη σηµαι΄α του οποι΄ου ει΄χε δικαι΄ωµα να φε΄ρει το πλοι΄ο προηγουµε΄νως αποστε΄λλει, το
ταχυ΄τερο δυνατο΄, στη λαµβα΄νουσα Αρχη΄ αντι΄γραφα του ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας
Πλοι΄ου το οποι΄ο ΄εφερε το πλοι΄ο πριν απο΄ την αλλαγη΄ σηµαι΄ας η΄ ο΄λες τις πληροφορι΄ες σχετικα΄
΄ ρησης, η΄
µε αυτο΄ και αντι΄γραφα των διαθε΄σιµων εκθε΄σεων επιθεω

2.

ανα΄ληψης της διαχει΄ρισης του πλοι΄ου απο΄ εταιρει΄α η οποι΄α δεν ει΄χε την προηγου΄µενη διαχει΄ριση
του πλοι΄ου, η προηγου΄µενη εταιρει΄α αποστε΄λλει, το ταχυ΄τερο δυνατο΄, στη λαµβα΄νουσα εταιρει΄α
αντι΄γραφα κα΄θε πληροφορι΄ας σχετικα΄ µε το ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου η΄ διευκολυ΄νει τις επιθεωρη΄σεις που περιγρα΄φονται στο τµη΄µα 19.4.2.

19.4.

Προσωρινη΄ πιστοποι΄ηση

19.4.1.

Τα πιστοποιητικα΄ που προσδιορι΄ζονται στο τµη΄µα 19.2 εκδι΄δονται µο΄νον ο΄ταν η Αρχη΄ ΄εκδοσης του
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του τµη΄µατος
πιστοποιητικου΄ ικανοποιει΄ται πλη΄ρως ο΄τι το πλοι΄ο συµµορφω
19.1. Ωστο΄σο, µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, σε περι΄πτωση:
1.

πλοι΄ου χωρι΄ς πιστοποιητικο΄, κατα΄ την παρα΄δοση η΄ πριν απο΄ τη θε΄ση η΄ την εκ νε΄ου θε΄ση σε
υπηρεσι΄α,

2.

αλλαγη΄ς της σηµαι΄ας πλοι΄ου απο΄ τη σηµαι΄α ενο΄ς συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους σε σηµαι΄α α΄λλου
συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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3.

αλλαγη΄ς της σηµαι΄ας πλοι΄ου σε σηµαι΄α συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους απο΄ τη σηµει΄α κρα΄τους το
οποι΄ο δεν η΄ταν συµβαλλο΄µενο κρα΄τος της συ΄µβασης, η΄

4.

ανα΄ληψης της διαχει΄ρισης του πλοι΄ου απο΄ εταιρει΄α η οποι΄α δεν ει΄χε την προηγου΄µενη διαχει΄ριση
του πλοι΄ου,

µε΄χρι την ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄ το οποι΄ο αναφε΄ρεται στο τµη΄µα 19.2, η Αρχη΄ µπορει΄ να διατα΄ξει την ΄εκδοση Προσωρινου΄ ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου, σε µορφη΄ αντι΄στοιχη του
΄ δικα.
υποδει΄γµατος που δι΄δεται στο προσα΄ρτηµα του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
19.4.2.

Προσωρινο΄ ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου εκδι΄δεται µο΄νο ο΄ταν η Αρχη΄ η΄ αναγνωρισµε΄νος
΄ σει ο΄τι:
οργανισµο΄ς ασφα΄λειας, εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς, ΄εχει διαπιστω
1.

΄ δικα ΄εχει ολοη αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου η οποι΄α απαιτει΄ται απο΄ το παρο΄ν µε΄ρος του κω
κληρωθει΄,

2.

επι΄ του πλοι΄ου υπα΄ρχει, ΄εχει υποβληθει΄ προς εξε΄ταση και ΄εγκριση και εφαρµο΄ζεται αντι΄γραφο
του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, το οποι΄ο πληροι΄ τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του
΄ δικα,
µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω

3.

το πλοι΄ο ει΄ναι εξοπλισµε΄νο µε συ΄στηµα προειδοποι΄ησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, το οποι΄ο πληροι΄ τις
απαιτη΄σεις του κανο΄να XI-2/6, εα΄ν απαιτει΄ται,

4.

ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας της εταιρει΄ας:
1. ΄εχει διασφαλι΄σει:
E την επανεξε΄ταση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας του πλοι΄ου ως προς τη συµµο΄ρφωση µε το
παρο΄ν µε΄ρος του κω΄δικα,
E ο΄τι το σχε΄διο ΄εχει υποβληθει΄ προς ΄εγκριση, και
E ο΄τι το σχε΄διο εφαρµο΄ζεται στο πλοι΄ο, και
2. ΄εχει θεσπι΄σει τις αναγκαι΄ες ρυθµι΄σεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων ρυθµι΄σεων για γυµνα΄σια, ασκη΄΄ νεται
σεις και εσωτερικου΄ς ελε΄γχους, µε τις οποι΄ες ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας πλοι΄ου βεβαιω
΄ ρηση, συ΄µφωνα µε το τµη΄µα
ο΄τι το πλοι΄ο θα περα΄σει επιτυχω΄ς απο΄ την απαιτου΄µενη επιθεω
19.1.1.1, εντο΄ς 6 µηνω΄ν,

5.

΄εχουν γι΄νει ρυθµι΄σεις για τη διενε΄ργεια των απαιτου΄µενων επιθεωρη΄σεων συ΄µφωνα µε το τµη΄µα
19.1.1.1,

6.

ο πλοι΄αρχος, ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας του πλοι΄ου και τα λοιπα΄ µε΄λη του προσωπικου΄ του
πλοι΄ου που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε συγκεκριµε΄να καθη΄κοντα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια ει΄ναι εξοι΄ δικα
κειωµε΄να µε τα καθη΄κοντα και τις ευθυ΄νες τους, ο΄πως ορι΄ζονται στο παρο΄ν µε΄ρος του κω
και µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου που υπα΄ρχει επι΄ του πλοι΄ου, και οι
πληροφορι΄ες αυτε΄ς τους ΄εχουν παρασχεθει΄ στη γλω΄σσα εργασι΄ας του προσωπικου΄ του πλοι΄ου η΄
στις γλω΄σσες τις οποι΄ες καταλαβαι΄νει, και

7.

΄ δικα.
ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου πληροι΄ τις απαιτη΄σεις του παρο΄ντος µε΄ρους του κω

19.4.3.

Προσωρινο΄ ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου µπορει΄ να εκδι΄δεται απο΄ την Αρχη΄ η΄ απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας εξουσιοδοτηµε΄νο να ενεργει΄ εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς.

19.4.4.

Το Προσωρινο΄ ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου ισχυ΄ει για 6 µη΄νες η΄ ΄εως ο΄του εκδοθει΄ το
πιστοποιητικο΄ το οποι΄ο απαιτει΄ται απο΄ το τµη΄µα 19.2, ανα΄λογα µε το τι προηγει΄ται, και η ισχυ΄ς του
δεν µπορει΄ να παραταθει΄.

19.4.5.

Κανε΄να συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δεν διατα΄σσει την ΄εκδοση επακο΄λουθου, διαδοχικου΄ Προσωρινου΄ ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου για πλοι΄ο, πε΄ραν της χρονικη΄ς περιο΄δου του αρχικου΄ προσωρινου΄ πιστοποιητικου΄, ο΄πως ορι΄ζεται στο τµη΄µα 19.4.4, εα΄ν, κατα΄ την κρι΄ση της Αρχη΄ς η΄ του
αναγνωρισµε΄νου οργανισµου΄ ασφα΄λειας, ΄ενας απο΄ τους λο΄γους για τους οποι΄ους ζητει΄ται απο΄ το
πλοι΄ο η΄ µια εταιρει΄α το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ ει΄ναι η αποφυγη΄ πλη΄ρους συµµο΄ρφωσης µε το κεφα΄λαιο
XI-2 και το παρο΄ν µε΄ρος του κω΄δικα.

19.4.6.

Για τους σκοπου΄ς του κανο΄να XI-2/9, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη µπορου΄ν, πριν απο΄ την αποδοχη΄
Προσωρινου΄ ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου ως ΄εγκυρου πιστοποιητικου΄, να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις των τµηµα΄των 19.4.2.4 ΄εως 19.4.2.6.

7.4.2004

7.4.2004
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Προσα΄ρτηµα στο ΜΕΡΟΣ A
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
Υπο΄δειγµα ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ
(επι΄σηµη σφραγι΄δα)
(Κρα΄τος)
Αριθµο΄ς Πιστοποιητικου΄

..........................

Εκδοθε΄ν συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΩ∆ΙΚΑΣ ISPS)
Η κυβε΄ρνηση

........................................................................

δια΄ του/των:

........................................................................

Όνοµα πλοι΄ου:

........................................................................

∆ιεθνε΄ς διακριτικο΄ ση΄µα:

........................................................................

Λιµε΄νας νηολο΄γησης:

........................................................................

Τυ΄πος πλοι΄ου:

........................................................................

Ολικη΄ χωρητικο΄τητα:

........................................................................

Αριθµο΄ς IMO:

........................................................................

Όνοµα και διευ΄θυνση της εταιρει΄ας:

........................................................................

(κρα΄τος)

(εξουσιοδοτηµε΄να προ΄σωπα η΄ οργανισµο΄ς)

∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ:
1.

ο΄τι το συ΄στηµα ασφα΄λειας και ο συναφη΄ς εξοπλισµο΄ς ασφα΄λειας του πλοι΄ου ΄εχει εξακριβωθει΄ συ΄µφωνα µε το
΄ δικα ISPS,
τµη΄µα 19.1 του µε΄ρους Α του κω

2.

΄ ρηση κατε΄δειξε ο΄τι το συ΄στηµα ασφα΄λειας και οποιοσδη΄ποτε συναφη΄ς εξοπλισµο΄ς ασφα΄λειας του
ο΄τι η επιθεω
΄ νεται µε τις εφαρµοστε΄ες
πλοι΄ου ει΄ναι ικανοποιητικο΄ς απο΄ ο΄λες τις απο΄ψεις και ο΄τι το πλοι΄ο συµµορφω
΄ δικα ISPS,
διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 της Συ΄µβασης και µε το µε΄ρος Α του κω

3.

ο΄τι το πλοι΄ο διαθε΄τει εγκεκριµε΄νο Σχε΄διο Ασφα΄λειας Πλοι΄ου.

΄ ρησης
Ηµεροµηνι΄α αρχικη΄ς/περιοδικη΄ς επιθεω
βα΄σει της οποι΄ας εκδι΄δεται το παρο΄ν πιστοποιητικο΄

..................................................................

Το παρο΄ν πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει µε΄χρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπο΄ την προϋπο΄θεση της διενε΄ργειας των επιθεωρη΄σεων που προβλε΄πονται στο τµη΄µα 19.1.1 του µε΄ρους Α του
΄ δικα ISPS.
κω
Εξεδο΄θη εν
Την

........................................................................

(το΄πος ε΄κδοσης του πιστοποιητικου΄)

...........................................

(Ηµεροµηνι΄α ε΄κδοσης)

........................................................................

(Υπογραφη΄ του αρµο΄διου για την ε΄κδοση του πιστοποιητικου΄ υπαλλη΄λου)

(Σφραγι΄δα της εκδι΄δουσας αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
΄ ρηση η οποι΄α απαιτει΄ται συ΄µφωνα µε το τµη΄µα
∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο΄τι, σε ενδια΄µεση επιθεω
΄ δικα ISPS, διαπιστω
΄ θηκε ο΄τι το πλοι΄ο συµµορφω
΄ νεται µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του
19.1.1 του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα ISPS.
κεφαλαι΄ου XI-2 της Συ΄µβασης και του µε΄ρους Α του κω
Ενδια΄µεση επιθεω΄ρηση

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (1)
Προ΄σθετη επιθεω΄ρηση

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

Προ΄σθετη επιθεω΄ρηση

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

Προ΄σθετη επιθεω΄ρηση

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)
(1) Το παρο΄ν µε΄ρος του πιστοποιητικου΄ αναπροσαρµο΄ζεται απο΄ τη διοικητικη΄ αρχη΄ προκειµε΄νου να υποδει΄ξει εα΄ν ΄εχει ορι΄σει
προ΄σθετες επιθεωρη΄σεις, ο΄πως προβλε΄πεται στο τµη΄µα 19.1.1.4.
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ A/19.3.7.2 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο΄τι, σε προ΄σθετη επιθεω΄ρηση η οποι΄α απαιτει΄ται συ΄µφωνα µε το τµη΄µα
΄ δικα ISPS, διαπιστω
΄ θηκε ο΄τι το πλοι΄ο συµµορφω
΄ νεται µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του
19.3.7.2 του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα ISPS.
κεφαλαι΄ου XI-2 της Συ΄µβασης και του µε΄ρους Α του κω
Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ A/19.3.3 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
΄ νεται µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα ISPS και το πιστοποιητικο΄, συ΄µφωνα
Το πλοι΄ο συµµορφω
΄ δικα ISPS, γι΄νεται δεκτο΄ ως ΄εγκυρο ΄εως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µε το τµη΄µα 19.3.3 του µε΄ρους Α του κω
Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/19.3.4 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
΄ νεται µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις του µε΄ρους Α του κω
΄ δικα ISPS και το πιστοποιητικο΄, συ΄µφωνα
Το πλοι΄ο συµµορφω
΄ δικα ISPS, γι΄νεται δεκτο΄ ως ΄εγκυρο ΄εως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µε το τµη΄µα 19.3.4 του µε΄ρους Α του κω
Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/19.3.5 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
Ή ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/19.3.6 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
΄ δικα ISPS, γι΄νεται δεκτο΄
Το παρο΄ν πιστοποιητικο΄, συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.3.5/19.3.6 (*) του µε΄ρους Α του κω
ως ΄εγκυρο ΄εως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/19.3.7.1 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS
΄ δικα ISPS, η νε΄α ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος (**) ει΄ναι
Συ΄µφωνα µε το τµη΄µα 19.3.7.1 του µε΄ρους Α του κω

Υπογραφη΄
Το΄πος

......

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

(*) ∆ιαγρα΄φεται η περιττη΄ ΄ενδειξη.
(**) Σε περι΄πτωση συµπλη΄ρωσης του παρο΄ντος µε΄ρους του πιστοποιητικου΄, πρε΄πει να τροποποιει΄ται αναλο΄γως και η αναγραφο΄µενη στο εµπρο΄σθιο µε΄ρος του πιστοποιητικου΄ ηµεροµηνι΄α λη΄ξης ισχυ΄ος.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
Υπο΄δειγµα Προσωρινου΄ Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ
(επι΄σηµη σφραγι΄δα)
(Κρα΄τος)
Αριθµο΄ς Πιστοποιητικου΄

..........................

Εκδοθε΄ν συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΩ∆ΙΚΑΣ ISPS)
Η κυβε΄ρνηση

........................................................................

δια΄ του/των

............................................................

Όνοµα πλοι΄ου:

........................................................................

∆ιεθνε΄ς διακριτικο΄ ση΄µα:

........................................................................

Λιµε΄νας νηολο΄γησης:

........................................................................

Τυ΄πος πλοι΄ου:

........................................................................

Ολικη΄ χωρητικο΄τητα:

........................................................................

Αριθµο΄ς IMO:

........................................................................

Όνοµα και διευ΄θυνση της εταιρει΄ας:

........................................................................

(κρα΄τος)

(εξουσιοδοτηµε΄να προ΄σωπα η΄ οργανισµο΄ς)

πιστοποιει΄:

Το παρο΄ν ει΄ναι επο΄µενο, διαδοχικο΄ προσωρινο΄ πιστοποιητικο΄; Ναι/Όχι (*)
Εα΄ν Ναι, ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης του αρχικου΄ προσωρινου΄ πιστοποιητικου΄

............................................

΄ δικα ISPS.
∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ο΄τι πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις του τµη΄µατος A/19.4.2 του κω
΄ δικα ISPS.
Το παρο΄ν πιστοποιητικο΄ εκδι΄δεται συ΄µφωνα µε το τµη΄µα A/19.4 του κω
Το παρο΄ν πιστοποιητικο΄ ισχυ΄ει µε΄χρι

..................................................................................

Εκδοθε΄ν εν
Την

........................................................................

(το΄πος ε΄κδοσης του πιστοποιητικου΄)

...........................................

(Ηµεροµηνι΄α ε΄κδοσης)

........................................................................

(Υπογραφη΄ του αρµο΄διου για την ε΄κδοση του πιστοποιητικου΄ υπαλλη΄λου)

(Σφραγι΄δα της αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

(*)

∆ιαγρα΄φεται η περιττη΄ ΄ενδειξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ B
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XI-2
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974,
ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικα΄
1.1.

΄ δικα επισηµαι΄νεται ο΄τι το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος
Στο προοι΄µιο του παρο΄ντος κω
΄ δικα θεσπι΄ζουν το νε΄ο διεθνε΄ς πλαι΄σιο µε΄τρων για την αυ΄ξηση της ναυτικη΄ς ασφα΄λειας, µε΄σω του
κω
οποι΄ου πλοι΄α και λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις µπορου΄ν να συνεργα΄ζονται για τον εντοπισµο΄ και την απο΄ ν οι οποι΄ες αποτελου΄ν απειλη΄ για την ασφα΄λεια στον τοµε΄α των θαλα΄σσιων µεταφορω
΄ ν.
τροπη΄ ενεργειω

1.2.

Στην παρου΄σα εισαγωγη΄ περιγρα΄φονται συνοπτικα΄ οι διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται για τη θε΄σπιση και
εφαρµογη΄ των µε΄τρων και των ρυθµι΄σεων που απαιτου΄νται για την επι΄τευξη και διατη΄ρηση της συµ΄ δικα και προσδιοµο΄ρφωσης µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
ρι΄ζονται τα κυ΄ρια στοιχει΄α για τα οποι΄α παρε΄χεται καθοδη΄γηση. Η καθοδη΄γηση παρε΄χεται στις παραγρα΄φους 2 ΄εως 19. Επι΄σης, αναφε΄ρονται ουσιω΄δη ζητη΄µατα, τα οποι΄α πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
κατα΄ την εξε΄ταση της εφαρµογη΄ς της καθοδη΄γησης ο΄σον αφορα΄ πλοι΄α και λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις.

1.3.

΄ στη εστια΄ζεται µο΄νο στα πλοι΄α, συνιστα΄ται θερµα΄ να διαβα΄Ακο΄µη και εα΄ν το ενδιαφε΄ρον του αναγνω
΄ δικα, ιδι΄ως τα σηµει΄α που αφορου΄ν λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις.
ζεται ολο΄κληρο το παρο΄ν µε΄ρος του κω
Το ΄διο
ι
συνιστα΄ται σε εκει΄νους, το ενδιαφε΄ρον των οποι΄ων εστια΄ζεται πρωτι΄στως σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις· πρε΄πει και αυτοι΄ να διαβα΄σουν τις παραγρα΄φους που αφορου΄ν πλοι΄α.

1.4.

Η καθοδη΄γηση η οποι΄α παρε΄χεται κατωτε΄ρω σχετι΄ζεται πρωταρχικα΄ µε την προστασι΄α του πλοι΄ου ο΄ταν
΄ σεις ο΄που το πλοι΄ο
βρι΄σκεται σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Ωστο΄σο, θα µπορου΄σαν να υπα΄ρξουν περιπτω
ενδε΄χεται να αποτελει΄ απειλη΄ για τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, π.χ. επειδη΄, κατα΄ την παραµονη΄ του σε
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, θα µπορου΄σε να χρησιµοποιηθει΄ ως βα΄ση επι΄θεσης. Κατα΄ την εξε΄ταση των
΄ ν για την ασφα΄λεια προερχο΄µενων απο΄
ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας για την αντιµετω΄πιση απειλω
΄ νουν την αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ προετοιµα΄πλοι΄ο, εκει΄νοι που συµπληρω
ζουν το σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει προσαρµο΄ζουν κατα΄λληλα τις κατευθυ΄νσεις
που παρε΄χονται στις κατωτε΄ρω παραγρα΄φους.

1.5.

΄ στης πληροφορει΄ται ο΄τι καµι΄α δια΄ταξη του παρο΄ντος κω
΄ δικα δεν πρε΄πει να διαβα΄ζεται η΄ να
Ο αναγνω
ερµηνευ΄εται κατα΄ τρο΄πο αντι΄θετο προς τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α του παρο΄΄ δικα και ο΄τι οι προαναφερθει΄σες διατα΄ξεις επικρατου΄ν και υπερισχυ΄ουν πα΄ντοτε ΄εναντι οποιασντος κω
δη΄ποτε µη ηθεληµε΄νης ασυνε΄πειας η οποι΄α ενδε΄χεται να ΄εχει διατυπωθει΄ ακου΄σια στο παρο΄ν µε΄ρος του
΄ δικα. Οι κατευθυ΄νσεις που παρε΄χονται στο παρο΄ν µε΄ρος του κω
΄ δικα πρε΄πει πα΄ντοτε να ερµηνευ΄ονται
κω
και να εφαρµο΄ζονται κατα΄ τρο΄πο συνεπη΄ προς τους στο΄χους, τους σκοπου΄ς και τις αρχε΄ς που ορι΄ζο΄ δικα.
νται στο κεφα΄λαιο XI-2 και στο µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω

Ευθυ΄νες των συµβαλλο΄µενων κρατω΄ν
1.6.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη ΄εχουν, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του
΄ δικα, ποικι΄λες ευθυ΄νες, στις οποι΄ες περιλαµβα΄νονται, µεταξυ΄ α΄λλων:
παρο΄ντος κω
=

ο ορισµο΄ς του εφαρµοστε΄ου επιπε΄δου ασφα΄λειας,

=

΄ ν τροποποιη΄σεων σχεδι΄ου το οποι΄ο
η ΄εγκριση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΣΑΠ) και σχετικω
΄εχει η΄δη εγκριθει΄,

=

η διαπι΄στωση της συµµο΄ρφωσης των πλοι΄ων µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του
΄ δικα και η ΄εκδοση του ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου
µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
για πλοι΄α,
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1.7.

=

΄ ν εγκαταστα΄σεων οι οποι΄ες
ο προσδιορισµο΄ς των ευρισκο΄µενων στην επικρα΄τεια΄ τους λιµενικω
απαιτει΄ται να ορι΄σουν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΥΑΛΕ), ο οποι΄ος θα ει΄ναι
υπευ΄θυνος για την προετοιµασι΄α του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

=

η διασφα΄λιση της περα΄τωσης και της ΄εγκρισης της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και οποιωνδη΄ποτε επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων αξιολο΄γησης η οποι΄α ΄εχει η΄δη εγκριθει΄,

=

η ΄εγκριση του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΣΑΛΕ) και οποιωνδη΄ποτε επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων σχεδι΄ου το οποι΄ο ΄εχει η΄δη εγκριθει΄, και

=

η εφαρµογη΄ µε΄τρων ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης,

=

η υποβολη΄ εγκεκριµε΄νων σχεδι΄ων σε δοκιµε΄ς, και

=

΄ ν στον ∆ιεθνη΄ Ναυτιλιακο΄ Οργανισµο΄, καθω
΄ ς και στη ναυτιλιακη΄ και
η κοινοποι΄ηση πληροφοριω
στη λιµενικη΄ βιοµηχανι΄α.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται να ορι΄ζουν η΄ να συστη΄νουν αρµο΄διες αρχε΄ς εντο΄ς του κρα΄τους για
να αναλαµβα΄νουν, ο΄σον αφορα΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα΄
΄ δικα και να αναθε΄τουν σε
τους συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
αναγνωρισµε΄νους οργανισµου΄ς ασφα΄λειας καθη΄κοντα σε σχε΄ση µε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, αλλα΄ η
΄ ν πρε΄πει να δι΄δεται απο΄ το
τελικη΄ απο΄φαση σχετικα΄ µε την αποδοχη΄ και ΄εγκριση του των εργασιω
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ την αρµο΄δια αρχη΄. Οι Αρχε΄ς δυ΄νανται επι΄σης να αναθε΄τουν την εκτε΄λεση
΄ ν µε την ασφα΄λεια καθηκο΄ντων, ο΄σον αφορα΄ τα πλοι΄α, σε αναγνωρισµε΄νους οργανιορισµε΄νων σχετικω
σµου΄ς ασφα΄λειας. Τα κατωτε΄ρω καθη΄κοντα η΄ δραστηριο΄τητες δεν µπορου΄ν να ανατι΄θενται σε αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας:
=

ο ορισµο΄ς του εφαρµοστε΄ου επιπε΄δου ασφα΄λειας,

=

΄ ν εγκαταο προσδιορισµο΄ς των ευρισκο΄µενων στην επικρα΄τεια συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους λιµενικω
στα΄σεων οι οποι΄ες απαιτει΄ται να ορι΄σουν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και η
προετοιµασι΄α σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

=

η ΄εγκριση αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και οποιωνδη΄ποτε επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων αξιολο΄γησης η οποι΄α ΄εχει η΄δη εγκριθει΄,

=

η ΄εγκριση σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και οποιωνδη΄ποτε επακο΄λουθων τροποποιη΄σεων σχεδι΄ου το οποι΄ο ΄εχει η΄δη εγκριθει΄,

=

η εφαρµογη΄ µε΄τρων ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης, και

=

η θε΄σπιση των απαιτη΄σεων για ∆η΄λωση Ασφα΄λειας.

Ορισµο΄ς του επιπε΄δου ασφα΄λειας
1.8.

Ο ορισµο΄ς του επι΄πεδου ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζεται κα΄θε στιγµη΄ ει΄ναι ευθυ΄νη των συµβαλλοµε΄νων
κρατω΄ν και µπορει΄ να εφαρµο΄ζεται σε πλοι΄α και λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις. Το µε΄ρος Α του παρο΄ντος
΄ δικα ορι΄ζει τρι΄α επι΄πεδα ασφα΄λειας για διεθνη΄ χρη΄ση. Αυτα΄ ει΄ναι:
κω
=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, κανονικο΄· το επι΄πεδο στο οποι΄ο λειτουργου΄ν κανονικα΄ πλοι΄α και λιµενικε΄ς
εγκαταστα΄σεις,

=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, αυξηµε΄νο· το επι΄πεδο που εφαρµο΄ζεται για ο΄σο καιρο΄ υπα΄ρχει αυξηµε΄νος
κι΄νδυνος επε΄λευσης συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια, και

=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, εξαιρετικο΄· το επι΄πεδο που εφαρµο΄ζεται σε χρονικε΄ς περιο΄δους κατα΄ τις
΄ ρα η΄ επι΄κειται συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄οποι΄ες υπα΄ρχει η πιθανο΄τητα να λα΄βει χω
λεια.

Η εταιρει΄α και το πλοι΄ο
1.9.

Κα΄θε εταιρει΄α η οποι΄α διαχειρι΄ζεται πλοι΄α στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α
΄ δικα υποχρεου΄ται να διορι΄σει ΄εναν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας εταιρει΄ας για την εταιρει΄α και
του παρο΄ντος κω
΄εναν αξιωµατικο΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα πλοι΄α της. Τα καθη΄κοντα, οι ευθυ΄νες και οι
΄ ς και οι απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ γυµνα΄σια και
απαιτη΄σεις εκπαι΄δευσης των υπευθυ΄νων αυτω΄ν, καθω
΄ δικα.
ασκη΄σεις ορι΄ζονται στο µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
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1.10.

Στις ευθυ΄νες του υπευ΄θυνου ασφα΄λειας εταιρει΄ας περιλαµβα΄νονται, συνοπτικα΄, µεταξυ΄ α΄λλων: η διασφα΄λιση της σωστη΄ς διενε΄ργειας αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΑΑΠ)· η διασφα΄λιση της προετοιµασι΄ας σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου και της υποβολη΄ς του προς ΄εγκριση απο΄ την Αρχη΄ η΄ εκ µε΄ρους της
Αρχη΄ς, και, εν συνεχει΄α, του εφοδιασµου΄ µε αυτο΄ κα΄θε πλοι΄ου στο οποι΄ο εφαρµο΄ζεται το µε΄ρος Α του
΄ δικα και σε σχε΄ση µε το οποι΄ο ΄εχει διοριστει΄ ως υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας το α΄τοµο
παρο΄ντος κω
αυτο΄.

1.11.

Στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να ορι΄ζονται τα επιχειρησιακα΄ και τα υλικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας τα
οποι΄α πρε΄πει να λαµβα΄νει το ΄διο
ι
το πλοι΄ο για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι λειτουργει΄ πα΄ντοτε σε επι΄πεδο
ασφα΄λειας 1. Επι΄σης, στο σχε΄διο πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα, η΄ ενισχυµε΄να, µε΄τρα ασφα΄λειας τα
οποι΄α µπορει΄ να λαµβα΄νει το ΄διο
ι
το πλοι΄ο για τη µετα΄βαση και λειτουργι΄α σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
ο΄ταν λαµβα΄νει σχετικε΄ς οδηγι΄ες. Επιπλε΄ον, στο σχε΄διο πρε΄πει να ορι΄ζονται οι πιθανε΄ς δρα΄σεις προετοιµασι΄ας στις οποι΄ες µπορει΄ να προβει΄ το πλοι΄ο για να ει΄ναι δυνατη΄ η α΄µεση ανταπο΄κριση στις οδηγι΄ες
οι οποι΄ες ενδε΄χεται να εκδοθου΄ν για το πλοι΄ο απο΄ τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν συµβα΄ν που θε΄τει
σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 3.

1.12.

Τα πλοι΄α στα οποι΄α εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος
΄ δικα οφει΄λουν να διαθε΄τουν, και να λειτουργου΄ν συ΄µφωνα µε αυτο΄, σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου εγκεκω
κριµε΄νο απο΄ την Αρχη΄ η΄ εκ µε΄ρους αυτη΄ς. Η εταιρει΄α και ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να
παρακολουθου΄ν τη διαρκη΄ ισχυ΄ και αποτελεσµατικο΄τητα του σχεδι΄ου, αναλαµβα΄νοντας µεταξυ΄ α΄λλων
τη διενε΄ργεια εσωτερικω΄ν ελε΄γχων. Οι τροποποιη΄σεις των στοιχει΄ων εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου, για τις
οποι΄ες η Αρχη΄ ΄εχει αποφασι΄σει ο΄τι απαιτει΄ται ΄εγκριση, πρε΄πει να υποβα΄λλονται για ΄ελεγχο και ΄εγκριση
πριν απο΄ την ενσωµα΄τωση΄ τους στο εγκεκριµε΄νο σχε΄διο και την εφαρµογη΄ τους απο΄ το πλοι΄ο.

1.13.

Το πλοι΄ο πρε΄πει να φε΄ρει ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου, το οποι΄ο να αποδεικνυ΄ει τη
΄ δικα. Το
συµµο΄ρφωση΄ του µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
΄ δικα περιλαµβα΄νει διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την επιθεω
΄ ρηση και την πιστοποι΄ηση
µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
της συµµο΄ρφωσης του πλοι΄ου µε τις απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την αρχικη΄, τις περιοδικε΄ς και τις ενδια΄µεσες επιθεωρη΄σεις.

1.14.

Όταν ΄ενα πλοι΄ο βρι΄σκεται σε λιµε΄να η΄ πλε΄ει προς λιµε΄να συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, το συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος ΄εχει το δικαι΄ωµα, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ XI-2/9, να εφαρµο΄ζει ποικι΄λα
µε΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης σε σχε΄ση µε το συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο. Το πλοι΄ο υπο΄κειται σε επιθεωρη΄σεις ελε΄γχου απο΄ το κρα΄τος του λιµε΄να, αλλα΄ οι επιθεωρη΄σεις αυτε΄ς κανονικα΄ δεν επεκτει΄νονται σε
εξε΄ταση του ΄διου
ι
του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, εκτο΄ς απο΄ συγκεκριµε΄νες περιστα΄σεις. Το πλοι΄ο
µπορει΄, επι΄σης, να υποβληθει΄ σε προ΄σθετα µε΄τρα ελε΄γχου, εα΄ν η συµβαλλο΄µενη κυβε΄ρνηση η οποι΄α
εφαρµο΄ζει τα µε΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης ΄εχει λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι ΄εχει διακυβευτει΄ η ασφα΄΄ ν εγκαταστα΄σεων τις οποι΄ες επισκε΄φθηκε.
λεια του πλοι΄ου η΄ των λιµενικω

1.15.

Επι΄σης, επι΄ του πλοι΄ου πρε΄πει να υπα΄ρχουν στοιχει΄α, τα οποι΄α κοινοποιου΄νται στα συµβαλλο΄µενα
κρα΄τη κατο΄πιν αιτη΄σεως, απο΄ τα οποι΄α προκυ΄πτει ποιος ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη λη΄ψη αποφα΄σεων
΄ ς και σχετικα΄ µε ποικι΄λα ζητη΄µατα που αφορου΄ν τους
σχετικα΄ µε το προσωπικο΄ του πλοι΄ου, καθω
πλο΄ες που εκτελει΄ το πλοι΄ο.

Η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
1.16.

Κα΄θε συµβαλλο΄µενο κρα΄τος οφει΄λει να διασφαλι΄ζει την περα΄τωση αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης για κα΄θε µι΄α απο΄ τις ευρισκο΄µενες στην επικρα΄τεια΄ του λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που
εξυπηρετου΄ν πλοι΄α τα οποι΄α εκτελου΄ν διεθνει΄ς πλο΄ες. Η αξιολο΄γηση αυτη΄ µπορει΄ να διενεργηθει΄ απο΄
το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, αρµο΄δια αρχη΄ η΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας. Η περατωθει΄σα αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να εγκρι΄νεται απο΄ το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος η΄ την αρµο΄δια αρχη΄. Η αρµοδιο΄τητα της ΄εγκρισης δεν µπορει΄ να ανατι΄θεται σε α΄λλο φορε΄α. Οι
΄ ν εγκαταστα΄σεων πρε΄πει να επανεξετα΄ζονται σε τακτα΄ χρονικα΄ διααξιολογη΄σεις ασφα΄λειας λιµενικω
στη΄µατα.

1.17.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ει΄ναι ουσιαστικα΄ µι΄α ανα΄λυση κινδυ΄νων ο΄λων των
΄ ν λειτουργι΄ας µιας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης για τον προσδιορισµο΄ του τµη΄µατος η΄ των τµηµα΄των
πτυχω
της τα οποι΄α παρουσια΄ζουν αυξηµε΄νες πιθανο΄τητες να αποτελε΄σουν στο΄χο επι΄θεσης. Ο κι΄νδυνος για
την ασφα΄λεια ει΄ναι συνα΄ρτηση της απειλη΄ς µιας επι΄θεσης σε συνδυασµο΄ µε την ευπα΄θεια του στο΄χου
και τις συνε΄πειες µιας επι΄θεσης.

7.4.2004

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ σες:
Η αξιολο΄γηση πρε΄πει να περιλαµβα΄νει τις ακο΄λουθες συνιστω
=

προσδιορισµο΄ της δυνητικη΄ς απειλη΄ς για λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις και υποδοµη΄,

=

΄ ν σηµει΄ων αδυναµι΄ας, και
προσδιορισµο΄ των δυνητικω

=

΄ ν συµβα΄ντων.
υπολογισµο΄ των συνεπειω

Μετα΄ το πε΄ρας της ανα΄λυσης, θα ει΄ναι δυνατη΄ η παραγωγη΄ µιας συνολικη΄ς αξιολο΄γησης του βαθµου΄
κινδυ΄νου. Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης συµβα΄λλει στον προσδιορισµο΄ των λιµε΄ ν εγκαταστα΄σεων, οι οποι΄ες απαιτει΄ται να ορι΄ζουν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
νικω
και να εκπονου΄ν σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.
1.18.

΄ νονται µε τις απαιτη΄σεις του κεφαΟι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες υποχρεου΄νται να συµµορφω
΄ δικα οφει΄λουν να ορι΄ζουν υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενιλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
κη΄ς εγκατα΄στασης. Τα καθη΄κοντα, οι ευθυ΄νες και οι απαιτη΄σεις εκπαι΄δευσης των υπευθυ΄νων αυτω΄ν,
΄ ς και οι απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ για γυµνα΄σια και τις ασκη΄σεις ορι΄ζονται στο µε΄ρος Α του παρο΄καθω
΄ δικα.
ντος κω

1.19.

Στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να ορι΄ζονται τα επιχειρησιακα΄ και τα υλικα΄
µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α πρε΄πει να λαµβα΄νει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι λειτουργει΄ πα΄ντοτε σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 1. Επι΄σης, στο σχε΄διο πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα, η΄
ενισχυµε΄να, µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λαµβα΄νει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση για τη µετα΄βαση
και λειτουργι΄α σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, ο΄ταν λαµβα΄νει σχετικε΄ς οδηγι΄ες. Επιπλε΄ον, στο σχε΄διο πρε΄πει
να ορι΄ζονται οι πιθανε΄ς δρα΄σεις προετοιµασι΄ας στις οποι΄ες µπορει΄ να προβει΄ η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
για να ει΄ναι δυνατη΄ η α΄µεση ανταπο΄κριση στις οδηγι΄ες, οι οποι΄ες ενδε΄χεται να εκδοθου΄ν απο΄ τα µε΄ρη
τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος σε
επι΄πεδο ασφα΄λειας 3.

1.20.

΄ νονται µε τις απαιτη΄σεις του κεφαΟι λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες υποχρεου΄νται να συµµορφω
΄ δικα οφει΄λουν να διαθε΄τουν σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενιλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
κη΄ς εγκατα΄στασης, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο λειτουργου΄ν, εγκεκριµε΄νο απο΄ το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ την αρµο΄δια αρχη΄. Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να θε΄τει σε
εφαρµογη΄ τις διατα΄ξεις του και να παρακολουθει΄ τη διαρκη΄ αποτελεσµατικο΄τητα και ισχυ΄ του σχεδι΄ου,
αναθε΄τοντας, µεταξυ΄ α΄λλων, σε τρι΄τους τη διενε΄ργεια εσωτερικω΄ν ελε΄γχων σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
του σχεδι΄ου. Οι τροποποιη΄σεις στοιχει΄ων ενο΄ς εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου, για τις οποι΄ες το ενδιαφερο΄µενο
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ ΄εχει αποφασι΄σει ο΄τι απαιτει΄ται ΄εγκριση, πρε΄πει να υποβα΄λλονται για ΄ελεγχο και ΄εγκριση πριν απο΄ την ενσωµα΄τωση΄ τους στο εγκεκριµε΄νο σχε΄διο και την εφαρµογη΄ τους στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Η αποτελεσµατικο΄τητα του σχεδι΄ου µπορει΄ να υποβα΄λλεται σε
δοκιµε΄ς απο΄ το ενδιαφερο΄µενο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ αρµο΄δια αρχη΄. Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η οποι΄α καλυ΄πτει τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ στην οποι΄α βασι΄στηκε η εκπο΄νηση
του σχεδι΄ου πρε΄πει να επανεξετα΄ζεται σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα. Όλες αυτε΄ς οι δραστηριο΄τητες
µπορει΄ να οδηγη΄σουν σε τροποποι΄ηση του εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου. Κα΄θε τροποποι΄ηση συγκεκριµε΄νων
στοιχει΄ων εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου πρε΄πει να υποβα΄λλεται για ΄εγκριση στο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ στην
αρµο΄δια αρχη΄.

1.21.

Τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις µπορει΄ να υπο΄κεινται στις επιθεωρη΄σεις και στα
προ΄σθετα µε΄τρα ελε΄γχου του κρα΄τους λιµε΄να, τα οποι΄α αναφε΄ρονται στον κανο΄να XI-2/9. Οι αρµο΄διες
΄ ν σχετικα΄ µε το πλοι΄ο, το φορτι΄ο του, τους επιβα΄αρχε΄ς µπορει΄ να ζητη΄σουν την παροχη΄ πληροφοριω
τες και το προσωπικο΄ πριν απο΄ την ει΄σοδο του πλοι΄ου στον λιµε΄να. Υπο΄ συγκεκριµε΄νες συνθη΄κες ει΄ναι
δυνατη΄ η απο΄ρριψη αιτη΄µατος εισο΄δου σε λιµε΄να.

Πληροφορι΄ες και επικοινωνι΄α
1.22.

΄ δικα απαιτει΄ απο΄ τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη να
Το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
παρε΄χουν ορισµε΄νες πληροφορι΄ες στον ∆ιεθνη΄ Ναυτιλιακο΄ Οργανισµο΄ και να µεριµνου΄ν για τη διαθε΄ ν, ω
΄ στε να καθι΄σταται εφικτη΄ η αποτελεσµατικη΄ επικοινωνι΄α µεταξυ΄ συµβαλσιµο΄τητα των πληροφοριω
λοµε΄νων κρατω΄ν και µεταξυ΄ του υπευθυ΄νου ασφα΄λειας εταιρει΄ας/αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου και
των υπευθυ΄νων ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1.

∆εν παρε΄χεται καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε τους ορισµου΄ς του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α του παρο΄΄ δικα.
ντος κω
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2.2.

3.

Για τους σκοπου΄ς του µε΄ρους αυτου΄ του κω΄δικα:
1.

΄ δικα και υποδεικνυ΄εται ως «σηµει΄ο
Ως «σηµει΄ο», νοει΄ται ΄ενα σηµει΄ο του µε΄ρους Α του κω
A/<ακολουθου΄µενο απο΄ τον αριθµο΄ του σηµει΄ου>»,

2.

΄ δικα και υποδεικνυ΄εται
Ως «παρα΄γραφος», νοει΄ται µια παρα΄γραφος του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
ως «παρα΄γραφος <ακολουθου΄µενη απο΄ τον αριθµο΄ της παραγρα΄φου>», και

3.

Ως «συµβαλλο΄µενο κρα΄τος», ο΄ταν χρησιµοποιει΄ται στις παραγρα΄φους 14 ΄εως 18, νοει΄ται το
«συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση» και περιλαµβα΄νει αναφορα΄ στην αρµο΄δια αρχη΄.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γενικα΄
3.1.

΄ δικα πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ την
Οι κατευθυ΄νσεις που παρε΄χονται στο παρο΄ν µε΄ρος του κω
΄ δικα.
εφαρµογη΄ των απαιτη΄σεων του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω

3.2.

Ωστο΄σο, πρε΄πει να αναγνωρισθει΄ ο΄τι ο βαθµο΄ς εφαρµογη΄ς των κατευθυ΄νσεων στα πλοι΄α εξαρτα΄ται απο΄
τον τυ΄πο του πλοι΄ου, το φορτι΄ο η΄/και τους επιβα΄τες του, τις εµπορικε΄ς δραστηριο΄τητε΄ς του και τα
΄ ν εγκαταστα΄σεων τις οποι΄ες επισκε΄πτεται.
χαρακτηριστικα΄ των λιµενικω

3.3.

Οµοι΄ως, ο΄σον αφορα΄ τις κατευθυ΄νσεις σχετικα΄ µε τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, ο βαθµο΄ς εφαρµογη΄ς
τους εξαρτα΄ται απο΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, τους τυ΄πους πλοι΄ων που χρησιµοποιου΄ν τη λιµενικη΄
΄ ν, καθω
΄ ς και τις εµπορικε΄ς δραστηριο΄τητες των
εγκατα΄σταση, τους τυ΄πους φορτι΄ου η΄/και επιβατω
πλοι΄ων που τις επισκε΄πτονται.

3.4.

΄ δικα δεν εφαρµο΄ζονται σε λιµεΟι διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
νικε΄ς εγκαταστα΄σεις οι οποι΄ες ΄εχουν σχεδιαστει΄ και χρησιµοποιου΄νται πρωταρχικα΄ για στρατιωτικου΄ς
σκοπου΄ς.

4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Ασφα΄λεια αξιολογη΄σεων και σχεδι΄ων
4.1.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να διασφαλι΄ζουν ο΄τι εφαρµο΄ζονται ενδεδειγµε΄να µε΄τρα για την αποφυγη΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης κοινοποι΄ησης υλικου΄ κρι΄σιµου για την ασφα΄λεια, η΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης
προ΄σβασης σε αυτο΄, το οποι΄ο σχετι΄ζεται µε τις αξιολογη΄σεις ασφα΄λειας πλοι΄ων (ΑΑΠ), τα σχε΄δια
΄ ν εγκαταστα΄σεων (ΑΑΛΕ) και τα σχε΄δια
ασφα΄λειας πλοι΄ων (ΣΑΠ), τις αξιολογη΄σεις ασφα΄λειας λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων (ΣΑΛΕ) και µε µεµονωµε΄νες αξιολογη΄σεις η΄ σχε΄δια.
ασφα΄λειας λιµενικω

Αρµο΄διες αρχε΄ς
4.2.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται να ορι΄ζουν µια αρµο΄δια αρχη΄ εντο΄ς του κρα΄τους για να αναλαµβα΄νει τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα΄ τους ο΄σον αφορα΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, ο΄πως ορι΄ζε΄ δικα.
ται στο κεφα΄λαιο XI-2 η΄ στο µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω

Αναγνωρισµε΄νοι οργανισµοι΄ ασφα΄λειας
4.3.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δυ΄νανται να αναθε΄τουν σε αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας (ΑΟΑ) ορισµε΄νες σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια δραστηριο΄τητες, συµπεριλαµβανοµε΄νων:
1.

της ΄εγκρισης σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων, η΄ τροποποιη΄σεων αυτω΄ν, εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς,

2.

της επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης της συµµο΄ρφωσης των πλοι΄ων µε τις απαιτη΄σεις του κεφα΄ δικα εκ µε΄ρους της Αρχη΄ς, και
λαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω

3.

΄ ν εγκαταστα΄σεων οι οποι΄ες απαιτου΄νται απο΄ το
της διενε΄ργειας αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας λιµενικω
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος.

7.4.2004

7.4.2004
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4.4.

Ένας ΑΟΑ µπορει΄ επι΄σης να παρε΄χει συµβουλε΄ς η΄ στη΄ριξη σε εταιρει΄ες η΄ λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
σχετικα΄ µε ζητη΄µατα ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας πλοι΄ων, σχεδι΄ων
΄ ν εγκαταστα΄σεων και σχεδι΄ων ασφα΄λειας λιµενιασφα΄λειας πλοι΄ων, αξιολογη΄σεων ασφα΄λειας λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων. Στα καθη΄κοντα΄ του µπορει΄ να περιλαµβα΄νεται η ολοκλη΄ρωση αξιολο΄γησης η΄
κω
σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου η΄ λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Εα΄ν ΄ενας ΑΟΑ ΄εχει συµµετα΄σχει στη διενε΄ργεια
αξιολο΄γησης η΄ στην εκπο΄νηση σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου, το΄τε δεν πρε΄πει να του ανατι΄θεται η ΄εγκριση
της εν λο΄γω αξιολο΄γησης η΄ σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου.

4.5.

Κατα΄ την εξουσιοδο΄τηση ΑΟΑ, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν την ικανο΄τητα του
οργανισµου΄ αυτου΄. Ένας ΑΟΑ πρε΄πει να µπορει΄ να επιδεικνυ΄ει:
1.

εµπειρογνωµοσυ΄νη σε σχετικε΄ς πτυχε΄ς ασφα΄λειας,

2.

ικανη΄ γνω΄ση των λειτουργιω΄ν του πλοι΄ου και του λιµε΄να, καθω΄ς και γνω΄ση του σχεδιασµου΄ και
της κατασκευη΄ς του πλοι΄ου, εα΄ν παρε΄χει υπηρεσι΄ες που αφορου΄ν πλοι΄α, η΄ του σχεδιασµου΄ και
της κατασκευη΄ς του λιµε΄να, εα΄ν παρε΄χει υπηρεσι΄ες που αφορου΄ν λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις,

3.

΄ ν κινδυ΄νων για την ασφα΄λεια οι οποι΄οι µπορει΄ να λα΄βουν
ικανο΄τητα αξιολο΄γησης των πιθανω
΄ ρα κατα΄ τη δια΄ρκεια της λειτουργι΄ας του πλοι΄ου και της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριχω
λαµβανοµε΄νης της διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να, και ελαχιστοποι΄ησης των κινδυ΄νων αυτω΄ν,

4.

ικανο΄τητα διατη΄ρησης και βελτι΄ωσης της εµπειρογνωµοσυ΄νης του προσωπικου΄ του,

5.

ικανο΄τητα παρακολου΄θησης της διαρκου΄ς αξιοπιστι΄ας του προσωπικου΄ του,

6.

ικανο΄τητα διατη΄ρησης ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων για την αποφυγη΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης κοινοποι΄ησης υλικου΄ κρι΄σιµου για την ασφα΄λεια η΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης σε αυτο΄,

7.

΄ δικα και της
γνω΄ση των απαιτη΄σεων του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
σχετικη΄ς εθνικη΄ς και διεθνου΄ς νοµοθεσι΄ας και απαιτη΄σεων ασφα΄λειας,

8.

΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω

9.

΄ ρισης και του εντοπισµου΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και διατα΄ξεων,
γνω΄ση της αναγνω

΄ ρισης, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς των
10. γνω΄ση της αναγνω
προσω΄πων που µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,
΄ ν που χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας, και
11. γνω΄ση των τεχνικω
΄ ν ο΄σον
12. γνω΄ση εξοπλισµου΄ και συστηµα΄των ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, καθω΄ς και των περιορισµω
αφορα΄ τη λειτουργι΄α τους.
Κατα΄ την ανα΄θεση συγκεκριµε΄νων καθηκο΄ντων σε ΑΟΑ, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, συµπεριλαµβανοµε΄΄ ν, πρε΄πει να διασφαλι΄ζουν ο΄τι ο ΑΟΑ διαθε΄τει τα προσο΄ντα που απαιτου΄νται για την
νων των Αρχω
ανα΄ληψη της αποστολη΄ς αυτη΄ς.
4.6.

Ως ΑΟΑ µπορει΄ να οριστει΄ αναγνωρισµε΄νος οργανισµο΄ς ο΄πως ορι΄ζεται στον κανονισµο΄ I/6, ο οποι΄ος
πληροι΄ τις απαιτη΄σεις του κανονισµου΄ XI-1/1, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι διαθε΄τει την απαραι΄τητη
εµπειρογνωµοσυ΄νη σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4.5.

4.7.

Ως ΑΟΑ µπορει΄ να οριστει΄ λιµενικη΄ αρχη΄ η΄ φορε΄ας εκµετα΄λλευσης λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, υπο΄ την
προϋπο΄θεση ο΄τι διαθε΄τει την απαραι΄τητη εµπειρογνωµοσυ΄νη σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 4.5.

Ορισµο΄ς του επιπε΄δου ασφα΄λειας
4.8.

Για τον ορισµο΄ του επιπε΄δου ασφα΄λειας, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να λαµβα΄νουν υπο΄ψη γενικε΄ς
και συγκεκριµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε απειλε΄ς. Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να ορι΄ζουν ΄ενα
απο΄ τα τρι΄α κατωτε΄ρω επι΄πεδα ασφα΄λειας για πλοι΄α η΄ λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις:
=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1: κανονικο΄, το επι΄πεδο στο οποι΄ο λειτουργου΄ν κανονικα΄ πλοι΄α και λιµενικε΄ς
εγκαταστα΄σεις,
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=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2: αυξηµε΄νο, το επι΄πεδο που εφαρµο΄ζεται για ο΄σο καιρο΄ υπα΄ρχει αυξηµε΄νος
κι΄νδυνος επε΄λευσης συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια, και

=

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3: εξαιρετικο΄, το επι΄πεδο που εφαρµο΄ζεται σε χρονικε΄ς περιο΄δους κατα΄ τις
΄ ρα η΄ επι΄κειται συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄οποι΄ες υπα΄ρχει η πιθανο΄τητα να λα΄βει χω
λεια.

4.9.

Ο ορισµο΄ς επιπε΄δου ασφα΄λειας 3 πρε΄πει να αποτελει΄ εξαιρετικο΄ µε΄τρο το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται µο΄νον
΄ ρα η΄ επι΄κειται
ο΄ταν υπα΄ρχουν αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες ει΄ναι πιθανο΄ να λα΄βει χω
συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3 πρε΄πει να ορι΄ζεται µο΄νο για τη
δια΄ρκεια της προσδιορισµε΄νης απειλη΄ς για την ασφα΄λεια η΄ του πραγµατικου΄ συµβα΄ντος που θε΄τει σε
κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Παρο΄λο που τα επι΄πεδα ασφα΄λειας µπορει΄ να µεταβα΄λλονται απο΄ επι΄πεδο
ασφα΄λειας 1, σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 και, τε΄λος, σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, ει΄ναι επι΄σης πιθανο΄ το
επι΄πεδο ασφα΄λειας να µεταβληθει΄ απο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας 1 απευθει΄ας σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 3.

4.10.

Ο πλοι΄αρχος του πλοι΄ου ΄εχει πα΄ντοτε την τελικη΄ ευθυ΄νη για την ασφα΄λεια του πλοι΄ου. Ακο΄µη και σε
επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, ο πλοι΄αρχος µπορει΄ να ζητη΄σει αποσαφη΄νιση η΄ τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν οι
οποι΄ες εκδι΄δονται απο΄ εκει΄νους που αντιµετωπι΄ζουν συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄
απειλη΄ συµβα΄ντος, εα΄ν ΄εχει λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι η συµµο΄ρφωση µε οποιαδη΄ποτε οδηγι΄α ενδε΄χεται
να θε΄σει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια του πλοι΄ου.

4.11.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας (ΥΑΕ) η΄ ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΑΑΠ) πρε΄πει να ΄ερθει σε
επαφη΄, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, µε τον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΥΑΛΕ) της λιµενι΄ σει το επι΄πεδο ασφα΄λειας
κη΄ς εγκατα΄στασης την οποι΄α σκοπευ΄ει να επισκεφθει΄ το πλοι΄ο για να βεβαιω
που εφαρµο΄ζεται για το συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Έχοντας δηµιουργη΄σει δι΄αυλο
΄ νει το πλοι΄ο για οποιαδη΄ποτε επακο΄λουθη αλλαγη΄ στο
επικοινωνι΄ας µε το πλοι΄ο, ο ΥΑΛΕ ενηµερω
επι΄πεδο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και παρε΄χει στο πλοι΄ο οποιεσδη΄ποτε πληροφορι΄ες
σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια.

4.12.

΄ σεις στις οποι΄ες ΄ενα µεµονωµε΄νο πλοι΄ο µπορει΄ να λειτουργει΄
Παρο΄λο που µπορει΄ να υπα΄ρξουν περιπτω
σε υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας συγκριτικα΄ µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση την οποι΄α επισκε΄πτεται, σε
καµι΄α περι΄πτωση δεν µπορει΄ το πλοι΄ο να ΄εχει χαµηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση την οποι΄α επισκε΄πτεται. Εα΄ν ΄ενα πλοι΄ο ΄εχει υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας απο΄ τη λιµενικη΄
΄ νει τον ΥΑΛΕ χωρι΄ς καθυεγκατα΄σταση την οποι΄α σκοπευ΄ει να επισκεφθει΄, ο ΥΑΕ η΄ ο ΑΑΠ ενηµερω
στε΄ρηση. Ο ΥΑΛΕ αναλαµβα΄νει να διενεργη΄σει αξιολο΄γηση της συγκεκριµε΄νης κατα΄στασης σε συνεννο΄ηση µε τον ΥΑΕ η΄ τον ΑΑΠ και να συµφωνη΄σει επι΄ των ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας µε το
πλοι΄ο, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιλαµβα΄νουν συ΄νταξη και υπογραφη΄ ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας.

4.13.

΄ν
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν τρο΄πους για την ταχει΄α δια΄δοση των πληροφοριω
σχετικα΄ µε αλλαγε΄ς στα επι΄πεδα ασφα΄λειας. Οι Αρχε΄ς µπορει΄ να επιλε΄ξουν ως µε΄θοδο γνωστοποι΄ησης
΄ ν αυτω΄ν σχετικα΄ µε τα επι΄πεδα ασφα΄λειας στο πλοι΄ο, τον ΥΑΕ και τον ΑΑΠ τη χρη΄ση
των αλλαγω
µηνυµα΄των NAVTEX η΄ Αγγελιω΄ν προς Ναυτιλλοµε΄νους. ∆ιαφορετικα΄, µπορει΄ να επιλε΄ξουν να εξετα΄σουν α΄λλες µεθο΄δους επικοινωνι΄ας µε ισοδυ΄ναµη η΄ καλυ΄τερη ταχυ΄τητα και κα΄λυψη. Τα συµβαλλο΄µενα
΄ νουν τρο΄πους ενηµε΄ρωσης των ΥΑΛΕ σχετικα΄ µε αλλαγε΄ς στα επι΄πεδα ασφα΄κρα΄τη πρε΄πει να καθιερω
λειας. Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να συλλε΄γουν και να φυλα΄σσουν τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας,
΄ νονται
ου΄τως ω΄στε να υπα΄ρχει ΄ενας κατα΄λογος των προσω΄πων και οργα΄νων που πρε΄πει να ενηµερω
σχετικα΄ µε αλλαγε΄ς στα επι΄πεδα ασφα΄λειας. Ενω΄ το επι΄πεδο ασφα΄λειας δεν πρε΄πει να θεωρει΄ται ιδιαι΄τερα κρι΄σιµη πληροφορι΄α, οι πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε ενδεχο΄µενες απειλε΄ς ενδε΄χεται να ει΄ναι ιδιαι΄τερα
κρι΄σιµες. Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν προσεκτικα΄ τον τυ΄πο και τις λεπτοµε΄ρειες των
΄ ν που µεταφε΄ρονται, καθω
΄ ς και τη µε΄θοδο µεταφορα΄ς τους, σε ΑΑΠ, ΥΑΕ και ΥΑΛΕ.
πληροφοριω

΄ ν εγκαταστα΄σεων
Σηµει΄α επαφη΄ς και πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε σχε΄δια ασφα΄λειας λιµενικω
4.14.

΄ σεις που µια λιµενικη΄ εγκατα΄σταση διαθε΄τει σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, το
Στις περιπτω
γεγονο΄ς κοινοποιει΄ται στον Οργανισµο΄ και η πληροφορι΄α αυτη΄ καθι΄σταται επι΄σης διαθε΄σιµη στους
΄ ν και στους αξιωµατικου΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ων. Πε΄ραν της εφαρµογη΄ς
υπευθυ΄νους ασφα΄λειας εταιρειω
΄ ν.
σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, δεν απαιτει΄ται η κοινοποι΄ηση περαιτε΄ρω πληροφοριω
΄ ν η΄ περιφερειακω
΄ν
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν το ενδεχο΄µενο δηµιουργι΄ας κεντρικω
σηµει΄ων επαφη΄ς, η΄ α΄λλους τρο΄πους παροχη΄ς ενηµερωµε΄νης πληροφο΄ρησης σχετικα΄ µε τα σηµει΄α ο΄που
΄ ν εγκαταστα΄σεων, µαζι΄ µε στοιχει΄α επικοινωνι΄ας µε τον αντι΄εφαρµο΄ζονται σχε΄δια ασφα΄λειας λιµενικω
στοιχο ΥΑΛΕ. Η υ΄παρξη αυτω΄ν των σηµει΄ων επαφη΄ς πρε΄πει να δηµοσιευ΄εται. Μπορου΄ν επι΄σης να
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παρε΄χουν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τους αναγνωρισµε΄νους οργανισµου΄ς ασφα΄λειας που ει΄ναι εξουσιοδοτηµε΄νοι να ενεργου΄ν εκ µε΄ρους του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, µαζι΄ µε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη
συγκεκριµε΄νη ευθυ΄νη και τις συνθη΄κες αρµοδιο΄τητας που ΄εχουν ανατεθει΄ σε αυτου΄ς τους αναγνωρισµε΄νους οργανισµου΄ς ασφα΄λειας.
4.15.

Στην περι΄πτωση λιµε΄να που δεν διαθε΄τει σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (και, εποµε΄νως, δεν
΄εχει ΥΑΛΕ), το κεντρικο΄ η΄ περιφερειακο΄ σηµει΄ο επαφη΄ς πρε΄πει να µπορει΄ να προσδιορι΄σει προ΄σωπο
διαθε΄τον τα απαραι΄τητα προσο΄ντα, το οποι΄ο µπορει΄ να προγραµµατι΄σει την εφαρµογη΄ ενδεδειγµε΄νων
µε΄τρων ασφα΄λειας, εα΄ν χρεια΄ζεται, για τη δια΄ρκεια της επι΄σκεψης του πλοι΄ου.

4.16.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει επι΄σης να παρε΄χουν τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας των οργα΄νων του κρα΄τους στα οποι΄α µπορου΄ν να αναφε΄ρουν προβλη΄µατα ασφα΄λειας οι ΑΑΠ, ΥΑΕ και ΥΑΛΕ. Αυτα΄ τα
ο΄ργανα του κρα΄τους πρε΄πει να αξιολογου΄ν τις αναφορε΄ς αυτε΄ς πριν απο΄ την ανα΄ληψη κατα΄λληλης
δρα΄σης. Τα αναφερο΄µενα προβλη΄µατα ασφα΄λειας µπορει΄ να ΄εχουν σχε΄ση µε µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
εµπι΄πτουν στην αρµοδιο΄τητα α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους. Σε αυτη΄ την περι΄πτωση, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν την περι΄πτωση επικοινωνι΄ας µε τους οµολο΄γους τους στο α΄λλο
συµβαλλο΄µενο κρα΄τος για να συζητη΄σουν τη σκοπιµο΄τητα διορθωτικη΄ς δρα΄σης. Για το σκοπο΄ αυτο΄,
πρε΄πει να κοινοποιου΄νται στον ∆ιεθνη΄ Ναυτιλιακο΄ Οργανισµο΄ τα στοιχει΄α επικοινωνι΄ας των αρµο΄διων
οργα΄νων των κρατω΄ν.

4.17.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει επι΄σης να καθιστου΄ν διαθε΄σιµες τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στις
παραγρα΄φους 4.14 ΄εως 4.16 σε α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη κατο΄πιν αιτη΄σεως.

΄ ρισης
Έγγραφα αναγνω
4.18.

΄ ρισης σε υπαλλη΄λους οι
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη καλου΄νται να εκδι΄δουν κατα΄λληλα ΄εγγραφα αναγνω
οποι΄οι ΄εχουν το δικαι΄ωµα να επιβιβα΄ζονται σε πλοι΄α η΄ να εισε΄ρχονται σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις στο
πλαι΄σιο της εκτε΄λεσης των καθηκο΄ντων τους και να θεσπι΄ζουν διαδικασι΄ες για τον ΄ελεγχο της αυθεντικο΄τητας των εγγρα΄φων αυτω΄ν.

Σταθερε΄ς και πλωτε΄ς εξε΄δρες και κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης
4.19.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν το ενδεχο΄µενο θε΄σπισης ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας για σταθερε΄ς και πλωτε΄ς εξε΄δρες και κινητε΄ς µονα΄δες γεω΄τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης, αγκυροβοληµε΄νων η΄ σταθεροποιηµε΄νων µε προ΄σδεση, για να καθι΄σταται δυνατη΄ η αλληλεπι΄δραση µε πλοι΄α τα
΄ νονται µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του
οποι΄α απαιτει΄ται να συµµορφω
΄ δικα.
παρο΄ντος κω

΄ δικα
Πλοι΄α για τα οποι΄α δεν απαιτει΄ται η συµµο΄ρφωση µε το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
4.20.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εξετα΄ζουν το ενδεχο΄µενο θε΄σπισης ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας για την αυ΄ξηση της ασφα΄λειας των πλοι΄ων στα οποι΄α δεν εφαρµο΄ζεται το κεφα΄λαιο XI-2 και
΄ δικα και να διασφαλι΄ζουν ο΄τι οι διατα΄ξεις ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζονται
το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
στα πλοι΄α αυτα΄ καθιστου΄ν δυνατη΄ την αλληλεπι΄δραση µε πλοι΄α στα οποι΄α εφαρµο΄ζεται το µε΄ρος Α
΄ δικα.
του παρο΄ντος κω

Απειλε΄ς για τα πλοι΄α και α΄λλα συµβα΄ντα στη θα΄λασσα
4.21.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να παρε΄χουν γενικη΄ καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που κρι΄νονται
ενδεδειγµε΄να για τη µει΄ωση των κινδυ΄νων ασφα΄λειας στα πλοι΄α που φε΄ρουν τη σηµαι΄α τους ο΄ταν
ταξιδευ΄ουν. Πρε΄πει να παρε΄χουν ειδικη΄ καθοδη΄γηση σχετικα΄ µε τη δρα΄ση που πρε΄πει να αναληφθει΄
συ΄µφωνα µε τα επι΄πεδα ασφα΄λειας 1 ΄εως 3, εα΄ν:
1.

υπα΄ρχει αλλαγη΄ στο επι΄πεδο ασφα΄λειας το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται στο πλοι΄ο ο΄ταν ταξιδευ΄ει,
π.χ. λο΄γω της γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς στην οποι΄α ταξιδευ΄ει η΄ σε σχε΄ση µε το ΄διο
ι
το πλοι΄ο, και

2.

΄εχει λα΄βει χω
΄ ρα συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ σχετικη΄ απειλη΄ η οποι΄α αφορα΄ το
πλοι΄ο ενω΄ ταξιδευ΄ει.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να καταρτι΄ζουν για το σκοπο΄ αυτο΄ τις καλυ΄τερες δυνατε΄ς µεθο΄δους
και διαδικασι΄ες. Σε περι΄πτωση επικει΄µενης επι΄θεσης, το πλοι΄ο πρε΄πει να προσπαθει΄ να ΄ερχεται σε
απευθει΄ας επικοινωνι΄α µε τους αρµοδι΄ους του κρα΄τους σηµαι΄ας ο΄σον αφορα΄ την αντιµετω΄πιση συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια.
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C 87 E/202

EL

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

4.22.

4.23.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει επι΄σης να δηµιουργη΄σουν ΄ενα σηµει΄ο επαφη΄ς για την παροχη΄ συµβου΄ ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια οποιουδη΄ποτε πλοι΄ου:
λω
1.

΄εχει δικαι΄ωµα να φε΄ρει τη σηµαι΄α τους, η΄

2.

ταξιδευ΄ει στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους η΄ ΄εχει γνωστοποιη΄σει την προ΄θεση΄ του να εισε΄λθει στα χωρικα΄
υ΄δατα΄ τους.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να παρε΄χουν συµβουλε΄ς στα πλοι΄α τα οποι΄α ταξιδευ΄ουν στα χωρικα΄
υ΄δατα΄ τους η΄ τα οποι΄α ΄εχουν γνωστοποιη΄σει την προ΄θεση΄ τους να εισε΄λθουν στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους.
Οι συµβουλε΄ς µπορει΄ να αφορου΄ν:
1.

αλλαγη΄ η΄ καθυστε΄ρηση του προγραµµατισµε΄νου δια΄πλου,

2.

πλευ΄ση σε συγκεκριµε΄νη πορει΄α η΄ κατευ΄θυνση προς συγκεκριµε΄νη θε΄ση,

3.

τη δυνατο΄τητα τοποθε΄τησης προσωπικου΄ η΄ εξοπλισµου΄ στο πλοι΄ο,

4.

΄ν
συντονισµο΄ του δια΄πλου, κατα΄πλου σε λιµε΄να η΄ απο΄πλου απο΄ λιµε΄να, συνοδει΄α περιπολικω
΄ ν η΄ αεροσκαφω
΄ ν (σταθερω΄ν πτερυγι΄ων η΄ ελικοπτε΄ρων).
σκαφω

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να υπενθυµι΄ζουν στα πλοι΄α τα οποι΄α εκτελου΄ν πλο΄ες στα χωρικα΄
υ΄δατα΄ τους η΄ τα οποι΄α ΄εχουν γνωστοποιη΄σει την προ΄θεση΄ τους να εισε΄λθουν στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους
οποιεσδη΄ποτε προσωρινω΄ς περιορισµε΄νες περιοχε΄ς που ΄εχουν δηµοσιευτει΄.
4.24.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να συνιστου΄ν στα πλοι΄α τα οποι΄α ταξιδευ΄ουν στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους
η΄ τα οποι΄α ΄εχουν γνωστοποιη΄σει την προ΄θεση΄ τους να εισε΄λθουν στα χωρικα΄ υ΄δατα΄ τους, να εφαρµο΄ζουν ταχε΄ως, για την προστασι΄α του πλοι΄ου και των α΄λλων πλοι΄ων που βρι΄σκονται σε µικρη΄ απο΄σταση, οποιοδη΄ποτε µε΄τρο ασφα΄λειας ΄εχει συστη΄σει το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος.

4.25.

Στα σχε΄δια τα οποι΄α εκπο΄νησαν τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 4.22,
΄ ρες το 24ωρο,
πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται πληροφορι΄ες για κατα΄λληλο σηµει΄ο επαφη΄ς, διαθε΄σιµο 24 ω
εντο΄ς του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, συµπεριλαµβανοµε΄νης της Αρχη΄ς. Στα σχε΄δια αυτα΄ πρε΄πει επι΄σης
να περιλαµβα΄νονται πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις περιστα΄σεις ο΄που η Αρχη΄ θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να ζητηθει΄
΄ ς και µια διαδικασι΄α επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ υπευθυ΄νων ασφα΄βοη΄θεια απο΄ κοντινα΄ παρα΄κτια κρα΄τη, καθω
΄ ν ασφα΄λειας πλοι΄ων.
λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και αξιωµατικω

Εναλλακτικε΄ς συµφωνι΄ες ασφα΄λειας
4.26.

Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη, κατα΄ την εξε΄ταση του τρο΄που εφαρµογη΄ς του κεφαλαι΄ου XI-2 και του
΄ δικα, µπορου΄ν να συνα΄πτουν µι΄α η΄ περισσο΄τερες συµφωνι΄ες µε ΄ενα η΄
µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
περισσο΄τερα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη. Το πεδι΄ο µιας συµφωνι΄ας περιορι΄ζεται σε βραχει΄ς διεθνει΄ς πλο΄ες
΄ ν της συµ΄ ν εγκαταστα΄σεων της επικρα΄τειας των µερω
σε προκαθορισµε΄νες διαδροµε΄ς µεταξυ΄ λιµενικω
φωνι΄ας. Κατα΄ τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας, και µετε΄πειτα, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να συµβουλευ΄ονται α΄λλα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη και Αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ τις συνε΄πειες της συµφωνι΄ας. Στα πλοι΄α που
φε΄ρουν σηµαι΄α κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στη συµφωνι΄α πρε΄πει να επιτρε΄πεται
µο΄νο να ταξιδευ΄ουν σε προκαθορισµε΄νες διαδροµε΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α, εα΄ν η Αρχη΄
΄ νεται µε τις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας και απαιτει΄ απο΄
τους συµφωνει΄ ο΄τι το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
το πλοι΄ο να πρα΄ττει αναλο΄γως. Σε καµι΄α περι΄πτωση δεν µπορει΄ µια τε΄τοια συµφωνι΄α να θι΄γει το
΄ ν εγκαταστα΄σεων που δεν καλυ΄πτονται απο΄ αυτη΄ και,
επι΄πεδο ασφα΄λειας α΄λλων πλοι΄ων και λιµενικω
συγκεκριµε΄να, ο΄λα τα πλοι΄α που καλυ΄πτονται απο΄ µια τε΄τοια συµφωνι΄α δεν µπορου΄ν να διενεργου΄ν
δραστηριο΄τητες µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο µε πλοι΄α που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τη συµφωνι΄α.
Η συµφωνι΄α πρε΄πει να καλυ΄πτει κα΄θε επιχειρησιακη΄ διασυ΄νδεση που πραγµατοποιει΄ται απο΄ πλοι΄α που
΄ ς και να
καλυ΄πτονται απο΄ αυτη΄ν. Η εφαρµογη΄ κα΄θε συµφωνι΄ας πρε΄πει να παρακολουθει΄ται συνεχω
τροποποιει΄ται ο΄ταν προκυ΄πτει ανα΄γκη και, σε κα΄θε περι΄πτωση, να επανεξετα΄ζεται κα΄θε 5 ΄ετη.

Ισοδυ΄ναµες ρυθµι΄σεις για λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις
4.27.

΄ ν εγκαταστα΄σεων µε περιορισµε΄νες η΄ ειδικε΄ς λειτουργι΄ες, η
Στην περι΄πτωση συγκεκριµε΄νων λιµενικω
κυκλοφορι΄α των οποι΄ων, ο΄µως, δεν ει΄ναι περιστασιακη΄, ενδε΄χεται να ει΄ναι σκο΄πιµη η διασφα΄λιση της
συµµο΄ρφωσης µε µε΄τρα ασφα΄λειας ισοδυ΄ναµα µε τα οριζο΄µενα στο κεφα΄λαιο XI-2 και στο µε΄ρος Α
΄ δικα. Αυτο΄ µπορει΄ να ισχυ΄ει ιδι΄ως για τερµατικου΄ς σταθµου΄ς, ο΄πως οι σταθµοι΄ που
του παρο΄ντος κω
υπα΄ρχουν σε εργοστα΄σια η΄ αποβα΄θρες που δεν παρουσια΄ζουν ΄εντονη κι΄νηση.

7.4.2004

7.4.2004
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EL

C 87 E/203
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

Βαθµο΄ς επα΄νδρωσης
4.28.

Για τον καθορισµο΄ της ελα΄χιστης επαρκου΄ς επα΄νδρωσης πλοι΄ου, η Αρχη΄ πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη ο΄τι
οι διατα΄ξεις περι΄ ελαχι΄στου επαρκου΄ς επα΄νδρωσης συ΄µφωνα µε τον κανο΄να V/14 αφορου΄ν µο΄νο την
ασφαλη΄ ναυσιπλοι΅α του πλοι΄ου. Η Αρχη΄ πρε΄πει, επι΄σης, να λαµβα΄νει υπο΄ψη κα΄θε προ΄σθετο φο΄ρτο
εργασι΄ας ο οποι΄ος µπορει΄ να προκυ΄ψει απο΄ την εφαρµογη΄ του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου και να
΄ ς και ποιοτικα΄ επανδρωµε΄νο. Για το σκοπο΄ αυτο΄, η Αρχη΄ πρε΄πει
διασφαλι΄ζει ο΄τι το πλοι΄ο ει΄ναι επαρκω
΄ νει ο΄τι τα πλοι΄α µπορου΄ν να εφαρµο΄ζουν τις ω΄ρες ανα΄παυσης και α΄λλα µε΄τρα για την
να διαπιστω
αντιµετω΄πιση της κου΄ρασης τα οποι΄α ΄εχουν θεσπιστει΄ απο΄ την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, στο πλαι΄σιο ο΄λων
των καθηκο΄ντων επι΄ του πλοι΄ου τα οποι΄α ανατι΄θενται στα δια΄φορα µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου.

Με΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης
Γενικα΄
4.29.

Στον κανο΄να XI-2/9 περιγρα΄φονται τα µε΄τρα ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται σε
πλοι΄α συ΄µφωνα µε το κεφα΄λαιο XI-2. Ο κανονισµο΄ς διαιρει΄ται σε τρεις χωριστε΄ς ενο΄τητες: ΄ελεγχος
πλοι΄ων που βρι΄σκονται η΄δη σε λιµε΄να, ΄ελεγχος πλοι΄ων που σκοπευ΄ουν να εισε΄λθουν σε λιµε΄να α΄λλου
΄ σεις.
συµβαλλο΄µενου κρα΄τους και προ΄σθετες διατα΄ξεις οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται και στις δυ΄ο περιπτω

4.30.

Ο κανο΄νας XI-2/9.1, σχετικα΄ µε τον ΄ελεγχο πλοι΄ων σε λιµε΄να, θεσπι΄ζει ΄ενα συ΄στηµα για τον ΄ελεγχο
΄ ρας ο΄που αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄να ο΄ργανα του συµτων πλοι΄ων ενω΄ βρι΄σκονται σε λιµε΄να α΄λλης χω
βαλλοµε΄νου κρα΄τους («αρµο΄διοι υπα΄λληλοι») ΄εχουν το δικαι΄ωµα να επιβιβα΄ζονται σε πλοι΄ο για να
΄ νουν εα΄ν υπα΄ρχουν τα απαιτου΄µενα πιστοποιητικα΄. Εν συνεχει΄α, εα΄ν υπα΄ρχουν βα΄σιµες υποδιαπιστω
΄ νεται, µπορει΄ να λαµβα΄νονται µε΄τρα ελε΄γχου, ο΄πως προ΄σθετες επιθεψι΄ες ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
ωρη΄σεις η΄ κρα΄τηση. Οι διατα΄ξεις αυτε΄ς αντιστοιχου΄ν στα υφιστα΄µενα συστη΄µατα ελε΄γχου. Ο κανο΄νας
XI-2/9.1 στηρι΄ζεται σε συστη΄µατα αυτου΄ του ει΄δους και προβλε΄πει προ΄σθετα µε΄τρα (συµπεριλαµβανοµε΄νης της εκδι΄ωξης πλοι΄ου απο΄ λιµε΄να ως µε΄τρο ελε΄γχου), ο΄ταν αρµο΄διοι υπα΄λληλοι ΄εχουν βα΄σι΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄
µους λο΄γους να πιστευ΄ουν ο΄τι ΄ενα πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα. Στον κανο΄να XI-2/9.3 περιγρα΄φονται οι δικλει΄δες ασφαλει΄ας οι
του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
οποι΄ες προα΄γουν τη δι΄καιη και αναλογικη΄ εφαρµογη΄ αυτω΄ν των προ΄σθετων µε΄τρων.

4.31.

Ο κανο΄νας XI-2/9.2 θεσπι΄ζει µε΄τρα ελε΄γχου για τη διασφα΄λιση της συµµο΄ρφωσης πλοι΄ων τα οποι΄α
προτι΄θενται να εισε΄λθουν σε λιµε΄να α΄λλου συµβαλλο΄µενου κρα΄τους και εισα΄γει µια εντελω΄ς διαφορετικη΄ αντι΄ληψη του ελε΄γχου στο κεφα΄λαιο XI-2, η οποι΄α αφορα΄ µο΄νο την ασφα΄λεια. Συ΄µφωνα µε τον
κανονισµο΄ αυτο΄, µε΄τρα µπορει΄ να εφαρµο΄ζονται πριν απο΄ την ει΄σοδο του πλοι΄ου σε λιµε΄να, για
΄ ς ο΄πως και στον κανο΄να XI-2/9.1, αυτο΄ το προ΄σθετο συ΄στηµα ελε΄γχου
αυ΄ξηση της ασφα΄λειας. Ακριβω
΄ νεται µε το κεφα΄λαιο XI-2 η΄
βασι΄ζεται στην ΄εννοια των βα΄σιµων υποψιω΄ν ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ δικα και περιλαµβα΄νει σηµαντικε΄ς δικλει΄δες ασφαλει΄ας στους κανο΄νες
το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
΄ ς και στον κανο΄να XI-2/9.3.
XI-2/9.2.2 και XI-2/9.2.5, καθω

4.32.

΄ νεται σηµαι΄νει αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ αξιο΄πιστες πληροΒα΄σιµες υποψι΄ες ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
φορι΄ες, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες το πλοι΄ο δεν πληροι΄ τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους
΄ δικα, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο παρο΄ν µε΄ρος του
Α του παρο΄ντος κω
΄ δικα. Αυτα΄ τα αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες µπορει΄ να προε΄ρχονται απο΄ την
κω
΄ ρηση του ∆ιεεπαγγελµατικη΄ κρι΄ση του αρµο΄διου υπαλλη΄λου η΄ απο΄ παρατηρη΄σεις κατα΄ την επιθεω
θνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου η΄ του Προσωρινου΄ ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας
΄ δικα («πιστοποιητικο΄») η΄ α΄λλες
Πλοι΄ου που ΄εχει εκδοθει΄ συ΄µφωνα µε το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
πηγε΄ς. Ακο΄µη και αν το πλοι΄ο διαθε΄τει ΄εγκυρο πιστοποιητικο΄, οι αρµο΄διοι υπα΄λληλοι µπορει΄ να
΄εχουν βα΄σιµους λο΄γους να πιστευ΄ουν ο΄τι το πλοι΄ο δεν συµµορφω
΄ νεται, βα΄σει της επαγγελµατικη΄ς
τους κρι΄σης.

4.33.

Πιθανοι΄ βα΄σιµοι λο΄γοι, συ΄µφωνα µε τους κανο΄νες XI-2/9.1 και XI-2/9.2, µπορει΄ να ει΄ναι κατα΄ περι΄πτωση:
1.

΄ ρηση του πιστοποιητικου΄, ο΄τι δεν ει΄ναι
αποδεικτικα΄ στοιχει΄α που καταδεικνυ΄ουν, κατα΄ την επιθεω
΄εγκυρο η΄ ο΄τι ΄εχει λη΄ξει,

2.

΄ ν ελλει΄ψεων στον
αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την υ΄παρξη σοβαρω
εξοπλισµο΄ ασφα΄λειας, στην τεκµηρι΄ωση η΄ στις ρυθµι΄σεις που απαιτου΄νται απο΄ το κεφα΄λαιο XI-2
΄ δικα,
και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
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3.

λη΄ψη αναφορα΄ς η΄ καταγγελι΄ας που, κατα΄ την επαγγελµατικη΄ κρι΄ση του αρµο΄δια εξουσιοδοτη΄ ς ο΄τι το πλοι΄ο
µε΄νου οργα΄νου, περιε΄χει αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες οι οποι΄ες καταδεικνυ΄ουν σαφω
΄ νεται µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α του παρο΄ντος
δεν συµµορφω
΄ δικα,
κω

4.

αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ παρατηρη΄σεις αρµο΄διου υπαλλη΄λου, ο οποι΄ος διαπι΄στωσε, βα΄σει της
επαγγελµατικη΄ς κρι΄σης του, ο΄τι ο πλοι΄αρχος η΄ το προσωπικο΄ του πλοι΄ου δεν ει΄ναι εξοικειωµε΄νο
µε βασικε΄ς διαδικασι΄ες ασφα΄λειας του πλοι΄ου η΄ ο΄τι δεν πραγµατοποιου΄ν γυµνα΄σια σχετικα΄ µε
΄ ρα,
την ασφα΄λεια του πλοι΄ου η΄ ο΄τι αυτε΄ς οι διαδικασι΄ες η΄ τα γυµνα΄σια δεν λαµβα΄νουν χω

5.

αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ παρατηρη΄σεις αρµο΄δια εξουσιοδοτηµε΄νου οργα΄νου, το οποι΄ο διαπι΄στωσε,
βα΄σει της επαγγελµατικη΄ς κρι΄σης του, ο΄τι βασικα΄ µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου δεν µπορου΄ν να επικοινωνη΄σουν καταλλη΄λως µε οποιοδη΄ποτε α΄λλο βασικο΄ µε΄λος του προσωπικου΄ του
πλοι΄ου το οποι΄ο ει΄ναι επιφορτισµε΄νο µε ευθυ΄νες σχετικε΄ς µε την ασφα΄λεια επι΄ του πλοι΄ου,

6.

αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες στο πλοι΄ο επιβιβα΄στηκαν
προ΄σωπα η΄ φορτω΄θηκαν εφο΄δια η΄ εµπορευ΄µατα σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ απο΄ α΄λλο πλοι΄ο που
΄ δικα και το εν
παραβια΄ζει τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
λο΄γω πλοι΄ο δεν συνε΄ταξε ∆η΄λωση Ασφα΄λειας, ου΄τε ΄ελαβε ενδεδειγµε΄να, ειδικα΄ η΄ προ΄σθετα µε΄τρα
ασφα΄λειας, ου΄τε εφα΄ρµοσε ενδεδειγµε΄νες διαδικασι΄ες ασφα΄λειας,

7.

αποδεικτικα΄ στοιχει΄α η΄ αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες στο πλοι΄ο επιβιβα΄στηκαν
προ΄σωπα η΄ φορτω΄θηκαν εφο΄δια η΄ εµπορευ΄µατα σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ απο΄ α΄λλη πηγη΄
(π.χ. απο΄ α΄λλο πλοι΄ο η΄ µε΄σω ελικοπτε΄ρου), για την οποι΄α δεν απαιτει΄το συµµο΄ρφωση µε το
κεφα΄λαιο XI-2 η΄ το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω΄δικα και το εν λο΄γω πλοι΄ο δεν ΄ελαβε ενδεδειγµε΄να, ειδικα΄ η΄ προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας, ου΄τε εφα΄ρµοσε ενδεδειγµε΄νες διαδικασι΄ες ασφα΄λειας,
και

8.

το γεγονο΄ς ο΄τι για το πλοι΄ο ΄εχει εκδοθει΄ επο΄µενο, διαδοχικο΄ Προσωρινο΄ ∆ιεθνε΄ς Πιστοποιητικο΄
Ασφα΄λειας Πλοι΄ου ο΄πως περιγρα΄φεται στο τµη΄µα A/19.4 και ο΄τι, κατα΄ την επαγγελµατικη΄ κρι΄ση
αρµο΄διου υπαλλη΄λου, ΄ενας απο΄ τους λο΄γους για τους οποι΄ους το πλοι΄ο η΄ µια εταιρει΄α ζη΄τησε
την ΄εκδοση ενο΄ς τε΄τοιου πιστοποιητικου΄ ει΄ναι η αποφυγη΄ της πλη΄ρους συµµο΄ρφωσης µε το
΄ δικα, µετα΄ την περι΄οδο ισχυ΄ος του αρχικου΄
κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
προσωρινου΄ πιστοποιητικου΄, ο΄πως περιγρα΄φεται στο τµη΄µα A/19.4.4.

4.34.

Ιδιαι΄τερη σηµασι΄α ΄εχουν οι επιπλοκε΄ς του κανο΄να XI-2/9 ο΄σον αφορα΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο και ο κανονι΄ ς υπα΄ρχει η πιθανο΄τητα περισµο΄ς πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται ΄εχοντας υπο΄ψη τον κανο΄να XI-2/2.4, καθω
πτω΄σεων ο΄που ει΄τε θα ληφθου΄ν µε΄τρα τα οποι΄α δεν εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο του κεφαλαι΄ου XI-2 ει΄τε
΄ µατα εµπλεκο΄µενων πλοι΄ων τα οποι΄α δεν εµπι΄πτουν στο XI-2. Εποµε΄πρε΄πει να εξεταστου΄ν τα δικαιω
νως, ο κανο΄νας XI-2/9 δεν θι΄γει το δικαι΄ωµα του συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους να λαµβα΄νει µε΄τρα τα
΄ νονται µε αυτο΄, για τη διασφα΄λιση της προστασι΄ας
οποι΄α βασι΄ζονται στο διεθνε΄ς δι΄καιο, και συµµορφω
΄ πων, πλοι΄ων, λιµενικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων και α΄λλων περιουσιακω
΄ ν στοιχει΄ων σε
η΄ της ασφα΄λειας προσω
΄ σεις ο΄που το πλοι΄ο, παρο΄λο που συµµορφω
΄ νεται µε το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του
περιπτω
΄ δικα, θεωρει΄ται ο΄τι αποτελει΄ κι΄νδυνο για την ασφα΄λεια.
παρο΄ντος κω

4.35.

Όταν ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος επιβα΄λλει µε΄τρα ελε΄γχου σε πλοι΄ο, πρε΄πει να υπα΄ρξει, δι΄χως καθυστε΄ρηση, επικοινωνι΄α µε την Αρχη΄ και να της παρασχεθου΄ν επαρκει΄ς πληροφορι΄ες για να µπορε΄σει η
Αρχη΄ να συνεργαστει΄ πλη΄ρως µε το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος.

Έλεγχος πλοι΄ων σε λιµε΄να

4.36.

΄ σεις που η µη συµµο΄ρφωση συνι΄σταται σε ελαττωµατικο΄ τµη΄µα εξοπλισµου΄ η΄ σε πληµΣτις περιπτω
µελη΄ τεκµηρι΄ωση που ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την κρα΄τηση του πλοι΄ου και η µη συµµο΄ρφωση δεν µπορει΄
΄ ρησης, το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος µπορει΄ να επιτρε΄ψει στο πλοι΄ο
να αποκατασταθει΄ στον λιµε΄να επιθεω
να πλευ΄σει σε α΄λλον λιµε΄να, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι πληρου΄νται οι προϋποθε΄σεις που ΄εχουν συµφωνηθει΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν λιµε΄νων και της Αρχη΄ς η΄ του πλοια΄ρχου.

7.4.2004

7.4.2004
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EL

C 87 E/205
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

Πλοι΄α τα οποι΄α σκοπευ΄ουν να εισε΄λθουν σε λιµε΄να α΄λλου συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους
4.37.

4.38.

4.39.

Στον κανο΄να XI-2/9.2.1 απαριθµου΄νται οι πληροφορι΄ες που µπορει΄ να ζητη΄σουν τα συµβαλλο΄µενα
κρα΄τη απο΄ ΄ενα πλοι΄ο ως προϋπο΄θεση εισο΄δου σε λιµε΄να. Ένα απο΄ τα αναφερο΄µενα πληροφοριακα΄
΄ ν η΄ προ΄σθετων µε΄τρων που ελη΄φθησαν απο΄ το πλοι΄ο κατα΄ τη
στοιχει΄α ει΄ναι η επιβεβαι΄ωση των ειδικω
δια΄ρκεια των τελευται΄ων 10 στα΄σεων σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Ορισµε΄να παραδει΄γµατα ει΄ναι τα εξη΄ς:
1.

αρχει΄α των µε΄τρων που ελη΄φθησαν κατα΄ την επι΄σκεψη σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ευρισκο΄µενη
στην επικρα΄τεια κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, ιδι΄ως των µε΄τρων τα οποι΄α
κανονικα΄ ΄επρεπε να ΄εχουν παρασχεθει΄ απο΄ τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις που βρι΄σκονται στις επικρα΄τειες των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, και

2.

∆ηλω΄σεις Ασφα΄λειας οι οποι΄ες συνα΄φθηκαν µε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις η΄ α΄λλα πλοι΄α.

Άλλο ΄ενα απο΄ τα αναφερο΄µενα πληροφοριακα΄ στοιχει΄α που µπορει΄ να ζητηθου΄ν ως προϋπο΄θεση εισο΄δου σε λιµε΄να ει΄ναι η επιβεβαι΄ωση ο΄τι εφαρµο΄στηκαν ενδεδειγµε΄νες διαδικασι΄ες ασφα΄λειας πλοι΄ου
κατα΄ τη δια΄ρκεια δραστηριο΄τητας µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε πλοι΄ο εντο΄ς της περιο΄δου των τελευται΄ων 10 στα΄σεων σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Κανονικα΄ δεν απαιτει΄ται η συµπερι΄ληψη αρχει΄ων µεταφο΄ ν µετανα΄στευσης η΄ υπευθυ΄νων ασφα΄λειας, ου΄τε παραρα΄ς πλοηγω΄ν η΄ υπαλλη΄λων τελωνει΄ων, υπηρεσιω
΄ ν και εκφο΄ρτωσης
λαβη΄ς καυσι΄µων, µεταφο΄ρτωσης ειδω΄ν σε φορτηγι΄δα, φο΄ρτωσης προµηθειω
΄ ν εγκαταστα΄σεων, καθω
΄ ς τα προαναφερθε΄ντα θα εµπι΄πτουν κανοαποβλη΄των απο΄ πλοι΄ο εντο΄ς λιµενικω
΄ ν που µπορει΄ να δι΄δονται
νικα΄ στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Μεταξυ΄ των πληροφοριω
ει΄ναι:
1.

αρχει΄α των µε΄τρων που ελη΄φθησαν κατα΄ τη συµµετοχη΄ σε δραστηριο΄τητα µεταφο΄ρτωσης απο΄
πλοι΄ο σε πλοι΄ο, µε πλοι΄ο το οποι΄ο φε΄ρει τη σηµαι΄α κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος, ιδι΄ως τα µε΄τρα εκει΄να τα οποι΄α κανονικα΄ ΄επρεπε να ΄εχουν παρασχεθει΄ απο΄ πλοι΄α που
φε΄ρουν τη σηµαι΄α συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν,

2.

αρχει΄α των µε΄τρων που ελη΄φθησαν κατα΄ τη συµµετοχη΄ σε δραστηριο΄τητα µεταφο΄ρτωσης απο΄
πλοι΄ο σε πλοι΄ο, µε πλοι΄ο το οποι΄ο φε΄ρει τη σηµαι΄α συµβαλλο΄µενου κρα΄τους, αλλα΄ δεν απαιτει΄΄ νεται µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος
ται να συµµορφω
΄ δικα, ο΄πως αντι΄γραφο οποιουδη΄ποτε πιστοποιητικου΄ ασφα΄λειας εκδοθε΄ντος για το εν λο΄γω
κω
πλοι΄ο συ΄µφωνα µε α΄λλες διατα΄ξεις, και

3.

σε περι΄πτωση που βρι΄σκονται επι΄ του πλοι΄ου προ΄σωπα η΄ εµπορευ΄µατα διασωθε΄ντα στη θα΄λασσα,
ο΄λες οι γνωστε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε αυτα΄ τα προ΄σωπα η΄ ει΄δη, συµπεριλαµβανοµε΄νων και
των ταυτοτη΄των τους, ο΄ταν ει΄ναι γνωστε΄ς, και των αποτελεσµα΄των οποιωνδη΄ποτε ελε΄γχων διε΄ ς ασφα΄λειας των διανεργη΄θηκαν εκ µε΄ρους του πλοι΄ου, προκειµε΄νου να εκτιµηθει΄ το καθεστω
΄ δικα να
σωθε΄ντων. ∆εν ει΄ναι προ΄θεση του κεφαλαι΄ου XI-2 η΄ του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
καθυστερει΄ η΄ να εµποδι΄ζει την παρα΄δοση σε ασφαλε΄ς µε΄ρος εκει΄νων που κινδυνευ΄ουν στη
΄ δικα ει΄ναι µο΄νο να
θα΄λασσα. Προ΄θεση του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
παρε΄χουν στα κρα΄τη αρκετε΄ς κατα΄λληλες πληροφορι΄ες για τη διατη΄ρηση της ακεραιο΄τητας της
ασφα΄λεια΄ς τους.

΄ ν σχετικω
΄ ν µε την ασφα΄λεια πληροφοριω
΄ ν οι οποι΄ες
Μερικα΄ ακο΄µη παραδει΄γµατα α΄λλων πρακτικω
µπορει΄ να ζητηθου΄ν ως προϋπο΄θεση εισο΄δου σε λιµε΄να, προκειµε΄νου να προαχθει΄ η διασφα΄λιση της
΄ ν εγκαταστα΄σεων, πλοι΄ων και λοιπω
΄ ν περιουσιακω
΄ ν στοιχει΄ων ει΄ναι:
ασφα΄λειας προσω΄πων, λιµενικω
1.

πληροφορι΄ες οι οποι΄ες περιε΄χονται στο αρχει΄ο συνεχου΄ς συ΄νοψης,

2.

θε΄ση του πλοι΄ου κατα΄ το χρο΄νο της αναφορα΄ς,

3.

αναµενο΄µενος χρο΄νος κατα΄πλου του πλοι΄ου σε λιµε΄να,

4.

΄ µατος,
κατα΄λογος µελω΄ν πληρω

5.

γενικη΄ περιγραφη΄ του φορτι΄ου που βρι΄σκεται στο πλοι΄ο,

6.

΄ ν, και
κατα΄λογος επιβατω

7.

πληροφορι΄ες οι οποι΄ες πρε΄πει να µεταφε΄ρονται συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ XI-2/5.
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4.40.

Ο κανο΄νας XI-2/9.2.5 επιτρε΄πει στον πλοι΄αρχο του πλοι΄ου να ανακαλε΄σει την προ΄θεση του πλοι΄ου να
εισε΄λθει σε λιµε΄να µετα΄ την γνωστοποι΄ηση της προ΄θεσης του παρα΄κτιου κρα΄τους η΄ του κρα΄τους
λιµε΄να να εφαρµο΄σει µε΄τρα ελε΄γχου. Εα΄ν ο πλοι΄αρχος ανακαλε΄σει την προ΄θεση αυτη΄, ο κανο΄νας
XI-2/9 παυ΄ει να ισχυ΄ει και ο΄λες οι α΄λλες δρα΄σεις που αναλαµβα΄νονται πρε΄πει να βασι΄ζονται στο
διεθνε΄ς δι΄καιο και να συνα΄δουν µε αυτο΄.

Προ΄σθετες διατα΄ξεις
4.41.

Σε κα΄θε περι΄πτωση απο΄ρριψης αιτη΄µατος εισο΄δου πλοι΄ου σε λιµε΄να η΄ εκδι΄ωξης πλοι΄ου απο΄ λιµε΄να,
ο΄λα τα γνωστα΄ γεγονο΄τα πρε΄πει να κοινοποιου΄νται στις αρχε΄ς των σχετιζο΄µενων κρατω΄ν. Η κοινοποι΄ηση αυτη΄ πρε΄πει να συνι΄σταται στα κατωτε΄ρω, ο΄ταν ει΄ναι γνωστα΄:
1.

΄ ρισης πλοι΄ου, ενδεικτικο΄ κλη΄σης, τυ΄πο πλοι΄ου και
ο΄νοµα πλοι΄ου, σηµαι΄α πλοι΄ου, αριθµο΄ αναγνω
φορτι΄ο,

2.

λο΄γος α΄ρνησης της εισο΄δου η΄ εκδι΄ωξης απο΄ λιµε΄να η΄ λιµενικε΄ς περιοχε΄ς,

3.

εα΄ν ΄εχει σχε΄ση, τη φυ΄ση οποιασδη΄ποτε µη συµµο΄ρφωσης σχετικη΄ς µε την ασφα΄λεια,

4.

εα΄ν ΄εχει σχε΄ση, λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις απο΄πειρες που πραγµατοποιη΄θηκαν για την αποκατα΄σταση της µη συµµο΄ρφωσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων οποιωνδη΄ποτε ο΄ρων επιβλη΄θηκαν στο πλοι΄ο
για το ταξι΄δι,

5.

προηγου΄µενος(οι) λιµε΄νας(ες) στα΄σης και επο΄µενος δηλωθει΄ς λιµε΄νας στα΄σης,

6.

χρο΄νος απο΄πλου και πιθανο΄ς αναµενο΄µενος χρο΄νος κατα΄πλου στους λιµε΄νες αυτου΄ς,

7.

οποιαδη΄ποτε οδηγι΄α δο΄θηκε στο πλοι΄ο, π.χ. αναφορα΄ς εν πλω,

8.

διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το επι΄πεδο ασφα΄λειας υπο΄ το οποι΄ο βρι΄σκεται το πλοι΄ο
εκει΄νη τη στιγµη΄,

9.

πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την επικοινωνι΄α που µπορει΄ να υπη΄ρξε µεταξυ΄ του κρα΄τους λιµε΄να και
της Αρχη΄ς,

10. σηµει΄ο επαφη΄ς στο κρα΄τος λιµε΄να που υποβα΄λλει την αναφορα΄ για την απο΄κτηση περαιτε΄ρω
΄ ν,
πληροφοριω
΄ µατος, και
11. κατα΄λογος µελω΄ν πληρω
12. οποιεσδη΄ποτε α΄λλες σχετικε΄ς πληροφορι΄ες.
4.42.

Στα σχετιζο΄µενα κρα΄τη µε τα οποι΄α πρε΄πει να υπα΄ρξει επικοινωνι΄α πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται ο΄λα τα
κρα΄τη κατα΄ µη΄κος του προγραµµατισµε΄νου δια΄πλου του πλοι΄ου ΄εως τον επο΄µενο λιµε΄να, ιδι΄ως εα΄ν το
πλοι΄ο σκοπευ΄ει να εισε΄λθει στα χωρικα΄ υ΄δατα αυτου΄ του παρα΄κτιου κρα΄τους. Στα λοιπα΄ σχετιζο΄µενα
κρα΄τη µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται τα κρα΄τη των προηγου΄µενων λιµε΄νων στα΄σης, ΄ετσι ω΄στε να ληφθου΄ν
ενδεχοµε΄νως περαιτε΄ρω πληροφορι΄ες και να επιλυθου΄ν ζητη΄µατα ασφα΄λειας σχετικα΄ µε τους προηγου΄µενους λιµε΄νες.

4.43.

Κατα΄ την εφαρµογη΄ µε΄τρων ελε΄γχου και συµµο΄ρφωσης, οι αρµο΄διοι υπα΄λληλοι πρε΄πει να διασφαλι΄ζουν ο΄τι τα επιβαλλο΄µενα µε΄τρα η΄ ενε΄ργειες ει΄ναι αναλογικε΄ς. Αυτα΄ τα µε΄τρα η΄ οι ενε΄ργειες πρε΄πει να
ει΄ναι λογικα΄ και να χαρακτηρι΄ζονται απο΄ την ελα΄χιστη δυνατη΄ αυστηρο΄τητα και δια΄ρκεια που απαιτει΄ται για την αποκατα΄σταση η΄ το µετριασµο΄ της µη συµµο΄ρφωσης.

4.44.

Η λε΄ξη «καθυστε΄ρηση» στον κανο΄να XI-2/9.3.5.1 αναφε΄ρεται επι΄σης σε καταστα΄σεις, στις οποι΄ες, ως
απο΄ρροια δρα΄σεων που αναλαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ αυτο΄, το αι΄τηµα εισο΄δου του
΄ κεται αδικαιολο΄γητα απο΄ λιµε΄να.
πλοι΄ου σε λιµε΄να απορρι΄πτεται αδικαιολο΄γητα η΄ το πλοι΄ο εκδιω

Πλοι΄α µη συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν και πλοι΄α µικρο΄τερης χωρητικο΄τητας απο΄ την προβλεπο΄µενη στη Συ΄µβαση
4.45.

Όσον αφορα΄ τα πλοι΄α που φε΄ρουν σηµαι΄α κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο στη Συ΄µβαση
κρα΄τος και µε΄ρος του πρωτοκο΄λλου (1) της SOLAS του 1988, τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη δεν πρε΄πει να
αντιµετωπι΄ζουν ευνοϊκο΄τερα τα πλοι΄α αυτα΄. Ως εκ του΄του, σε αυτα΄ τα πλοι΄α πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται
οι απαιτη΄σεις του κανο΄να XI-2/9 και η καθοδη΄γηση που παρε΄χεται στο παρο΄ν µε΄ρος του κω΄δικα.

(1) Πρωτο΄κολλο του 1988 σχετικα΄ µε τη ∆ιεθνη΄ Συ΄µβαση για την Ασφα΄λεια της Ανθρω΄πινης Ζωη΄ς στη Θα΄λασσα, 1974.
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4.46.

Τα πλοι΄α µικρο΄τερης χωρητικο΄τητας απο΄ την προβλεπο΄µενη στη Συ΄µβαση υπο΄κεινται σε µε΄τρα µε τα
οποι΄α τα κρα΄τη προστατευ΄ουν την ασφα΄λεια. Τα µε΄τρα αυτα΄ πρε΄πει να λαµβα΄νονται δι΄δοντας τη
δε΄ουσα σηµασι΄α στις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και στην καθοδη΄γηση που παρε΄χεται στο παρο΄ν
΄ δικα.
µε΄ρος του κω

5.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικα΄
5.1.

∆η΄λωση Ασφα΄λειας (∆Α) πρε΄πει να συντα΄σσεται ο΄ταν κρι΄νεται απαραι΄τητη απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ απο΄ ΄ενα πλοι΄ο.

5.1.1.

Η ανα΄γκη συ΄νταξης ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας µπορει΄ να υποδεικνυ΄εται στα αποτελε΄σµατα της αξιολο΄γησης
΄ σεις στις οποι΄ες απαιτει΄ται
ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΑΑΛΕ) και οι λο΄γοι και οι περιπτω
∆η΄λωση Ασφα΄λειας πρε΄πει να ορι΄ζονται στο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΣΑΛΕ).

5.1.2.

Η ανα΄γκη συ΄νταξης ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας µπορει΄ να υποδεικνυ΄εται απο΄ µια Αρχη΄, για τα πλοι΄α που
΄εχουν δικαι΄ωµα να φε΄ρουν τη σηµαι΄α της, η΄ ως απο΄ρροια αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου και πρε΄πει
να ορι΄ζεται στο σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου.

5.2.

∆η΄λωση Ασφα΄λειας µπορει΄ να ζητηθει΄ και σε υψηλο΄τερα επι΄πεδα ασφα΄λειας, ο΄ταν ΄ενα πλοι΄ο ΄εχει
υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, η΄ απο΄ το α΄λλο πλοι΄ο µε το οποι΄ο
διασυνδε΄εται, και για δραστηριο΄τητες διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να η΄ µεταφο΄ρτωσης απο΄ πλοι΄ο σε
πλοι΄ο, οι οποι΄ες παρουσια΄ζουν υψηλο΄τερο βαθµο΄ επικινδυνο΄τητας για α΄τοµα, περιουσιακα΄ στοιχει΄α η΄
΄ ν του συγκεκριµε΄νου πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων
το περιβα΄λλον, λο΄γω ιδιαιτε΄ρων χαρακτηριστικω
΄ ν του η΄ των περιστα΄σεων στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ συνδυασµου΄ αυτω΄ν
του φορτι΄ου η΄ των επιβατω
των παραγο΄ντων.

5.2.1.

Σε περι΄πτωση που ΄ενα πλοι΄ο η΄ µι΄α Αρχη΄, εκ µε΄ρους των πλοι΄ων τα οποι΄α ΄εχουν δικαι΄ωµα να φε΄ρουν
τη σηµαι΄α της, ζητη΄σει συ΄νταξη ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας, ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
΄ νει τη λη΄ψη του αιτη΄µατος
(ΥΑΛΕ) η΄ ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας του πλοι΄ου (ΑΑΠ) πρε΄πει να επιβεβαιω
και να συζητα΄ τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα ασφα΄λειας.

5.3.

∆η΄λωση Ασφα΄λειας µπορει΄ να ξεκινη΄σει και απο΄ ΥΑΛΕ, πριν απο΄ διασυνδε΄σεις πλοι΄ου/λιµε΄να, οι οποι΄ες
΄εχουν προσδιορισθει΄ σε εγκεκριµε΄νη ΑΑΛΕ ως ιδιαι΄τερης ανησυχι΄ας. Μεταξυ΄ των παραδειγµα΄των µπο΄ ν και η µεταφορα΄, φο΄ρτωση η΄ εκφο΄ρτωση
ρου΄ν να αναφερθου΄ν η επιβι΄βαση και αποβι΄βαση επιβατω
΄ ν η΄ ουσιω
΄ ν. Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µπορει΄ επι΄σης να
επικι΄νδυνων ειδω
΄ ς σηµαντικε΄ς
προσδιορι΄ζονται εγκαταστα΄σεις σε η΄ κοντα΄ σε πυκνοκατοικηµε΄νες περιοχε΄ς η΄ οικονοµικω
λειτουργι΄ες οι οποι΄ες απαιτου΄ν ∆η΄λωση Ασφα΄λειας.

5.4.

Κυ΄ριος σκοπο΄ς µιας ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας ει΄ναι η διασφα΄λιση της επι΄τευξης συµφωνι΄ας µεταξυ΄ του
πλοι΄ου και της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ µε α΄λλα πλοι΄α µε τα οποι΄α διασυνδε΄εται, ο΄σον αφορα΄ τα
αντι΄στοιχα µε΄τρα ασφα΄λειας, τα οποι΄α λαµβα΄νει κα΄θε µε΄ρος, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις των αντι΄στοιχων
εγκεκριµε΄νων σχεδι΄ων ασφα΄λεια΄ς τους.

5.4.1.

Η συµφωνηθει΄σα ∆η΄λωση Ασφα΄λειας πρε΄πει να φε΄ρει την υπογραφη΄ το΄σο της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
ο΄σο και του/των πλοι΄ου(ων), κατα΄ περι΄πτωση, και ηµεροµηνι΄α, ου΄τως ω΄στε να αποδεικνυ΄εται η συµ΄ δικα, και πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
µο΄ρφωση µε το κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω
΄ ς και τα σχετικα΄
διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τη δια΄ρκεια΄ της, το σχετικο΄ επι΄πεδο, η΄ επι΄πεδα, ασφα΄λειας, καθω
στοιχει΄α επικοινωνι΄ας.

5.4.2.

Μεταβολη΄ του επιπε΄δου ασφα΄λειας ενδε΄χεται να απαιτει΄ τη συ΄νταξη νε΄ας η΄ αναθεωρηµε΄νης ∆η΄λωσης
Ασφα΄λειας.

5.5.

΄ σσα η΄ σε
Η ∆η΄λωση Ασφα΄λειας πρε΄πει να συντα΄σσεται στην αγγλικη΄, τη γαλλικη΄ η΄ την ισπανικη΄ γλω
α΄λλη γλω΄σσα κοινη΄ µεταξυ΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και του πλοι΄ου η΄ των πλοι΄ων, κατα΄ περι΄πτωση.

5.6.

΄ δικα.
Υπο΄δειγµα ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 1 του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
Το υπο΄δειγµα αυτο΄ αφορα΄ ∆η΄λωση Ασφα΄λειας µεταξυ΄ πλοι΄ου και λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Εα΄ν η
∆η΄λωση Ασφα΄λειας αφορα΄ δυ΄ο πλοι΄α, το υπο΄δειγµα αυτο΄ πρε΄πει να τροποποιηθει΄ αναλο΄γως.
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6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γενικα΄
6.1.

Συ΄µφωνα µε τον κανο΄να XI-2/5, η εταιρει΄α πρε΄πει να παρε΄χει στον πλοι΄αρχο του πλοι΄ου πληροφορι΄ες,
ω΄στε να πληρου΄νται οι απαιτη΄σεις της εταιρει΄ας συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄.
Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν στοιχει΄α, ο΄πως:
1.

τα µε΄ρη που ει΄ναι υπευ΄θυνα για το διορισµο΄ προσωπικου΄ πλοι΄ου, ο΄πως εταιρει΄ες διαχει΄ρισης
πλοι΄ων, πρα΄κτορες επα΄νδρωσης, εργολα΄βοι, ανα΄δοχοι (παραδει΄γµατος χα΄ρη πρατη΄ρια λιανικη΄ς
΄ λησης, καζι΄νο κ.λπ.),
πω

2.

τα µε΄ρη που ει΄ναι υπευ΄θυνα για να αποφασι΄ζουν τους πλο΄ες που εκτελει΄ το πλοι΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων ναυλωτω΄ν χρο΄νου η΄ κενου΄ πλοι΄ου η΄ οποιασδη΄ποτε α΄λλου προσω΄που ενεργει΄ υπο΄
αυτη΄ν την ιδιο΄τητα, και

3.

΄ σεις που το πλοι΄ο απασχολει΄ται συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους ναυλοσυ΄µφωνου, τα στοιστις περιπτω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ναυλωτω΄ν χρο΄νου η΄
χει΄α επικοινωνι΄ας των συµβεβληµε΄νων µερω
ταξιδιου΄.

6.2.

΄ νει και να καθιστα΄ επι΄καιρες τις
Συ΄µφωνα µε τον κανο΄να XI-2/5 η εταιρει΄α υποχρεου΄ται να ενηµερω
πληροφορι΄ες αυτε΄ς αναλο΄γως ο΄ταν υπα΄ρχουν αλλαγε΄ς.

6.3.

΄ σσα.
Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς πρε΄πει να υποβα΄λλονται στην αγγλικη΄, τη γαλλικη΄ η΄ την ισπανικη΄ γλω

6.4.

Όσον αφορα΄ πλοι΄α τα οποι΄α κατασκευα΄σθηκαν πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς
πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζουν την πραγµατικη΄ κατα΄σταση κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄.

6.5.

Όσον αφορα΄ πλοι΄α τα οποι΄α κατασκευα΄σθηκαν την η΄ µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004 και πλοι΄α τα οποι΄α
κατασκευα΄στηκαν πριν απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, αλλα΄ η΄ταν εκτο΄ς υπηρεσι΄ας την 1η Ιουλι΄ου 2004,
οι πληροφορι΄ες πρε΄πει να παρε΄χονται απο΄ την ηµε΄ρα που τι΄θεται σε υπηρεσι΄α το πλοι΄ο και να αντικατοπτρι΄ζουν την πραγµατικη΄ κατα΄σταση κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄.

6.6.

Μετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, ο΄ταν ΄ενα πλοι΄ο αποσυ΄ρεται απο΄ την υπηρεσι΄α, οι πληροφορι΄ες πρε΄πει να
παρε΄χονται απο΄ την ηµεροµηνι΄α που τι΄θεται εκ νε΄ου σε υπηρεσι΄α το πλοι΄ο και να αντικατοπτρι΄ζουν
την πραγµατικη΄ κατα΄σταση κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄.

6.7.

Πληροφορι΄ες οι οποι΄ες ει΄χαν παρασχεθει΄ προγενε΄στερα και δεν σχετι΄ζονται µε την πραγµατικη΄ κατα΄σταση κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄ δεν χρεια΄ζεται να φυλα΄σσονται επι΄ του πλοι΄ου.

6.8.

Όταν την ευθυ΄νη για τη λειτουργι΄α του πλοι΄ου αναλαµβα΄νει α΄λλη εταιρει΄α, οι πληροφορι΄ες που
σχετι΄ζονται µε την εταιρει΄α η οποι΄α ει΄χε τη διαχει΄ριση του πλοι΄ου δεν απαιτει΄ται να παραµε΄νουν επι΄
του πλοι΄ου.
Επι΄σης, προ΄σθετη σχετικη΄ καθοδη΄γηση παρε΄χεται στα τµη΄µατα 8, 9 και 13.

7.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
Σχετικη΄ καθοδη΄γηση παρε΄χεται στα τµη΄µατα 8, 9 και 13.

8.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

Αξιολο΄γηση ασφα΄λειας
8.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας της εταιρει΄ας (ΥΑΕ) ΄εχει την ευθυ΄νη της διασφα΄λισης της διενε΄ργειας αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα πλοι΄α του στο΄λου της εταιρει΄ας τα οποι΄α πρε΄πει να
΄ δικα.
΄ νονται µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
συµµορφω
Παρο΄λο που ο ΥΑΕ δεν χρεια΄ζεται να αναλαµβα΄νει προσωπικα΄ ο΄λα τα καθη΄κοντα που σχετι΄ζονται µε
τη θε΄ση, κα΄θε ΥΑΕ ΄εχει την τελικη΄ ευθυ΄νη για τη διασφα΄λιση της ορθη΄ς εκτε΄λεση΄ς τους.

8.2.

Πριν απο΄ την ΄εναρξη της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, ο ΥΑΕ πρε΄πει να διασφαλι΄ζει ο΄τι αξιοποιου΄νται οι διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση απειλη΄ς για τους λιµε΄νες στους
οποι΄ους θα καταπλευ΄σει το πλοι΄ο η΄ στους οποι΄ους επιβιβα΄ζονται η΄ αποβιβα΄ζονται επιβα΄τες και σχετικα΄ µε τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις και τα προστατευτικα΄ µε΄τρα τους. Ο ΥΑΕ πρε΄πει να µελετα΄ προη-
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γου΄µενες αναφορε΄ς σχετικα΄ µε παρο΄µοιες ανα΄γκες ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια. Όπου ει΄ναι εφικτο΄, ο
ΥΑΕ πρε΄πει να συναντα΄ αρµο΄διους επι΄ του πλοι΄ου και στις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις για να συζητα΄ το
σκοπο΄ και τη µεθοδολογι΄α της αξιολο΄γησης. Ο ΥΑΕ πρε΄πει να ακολουθει΄ την ειδικη΄ καθοδη΄γηση που
µπορει΄ να παρε΄χουν τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη.
8.3.

8.4.

Μια αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να καλυ΄πτει τα κατωτε΄ρω στοιχει΄α επι΄ του πλοι΄ου η΄ εντο΄ς
αυτου΄:
1.

υλικη΄ ασφα΄λεια,

2.

κατασκευαστικη΄ ακεραιο΄τητα,

3.

συστη΄µατα ατοµικη΄ς προστασι΄ας,

4.

διαδικαστικε΄ς πολιτικε΄ς,

5.

΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολογιστικω
΄ ν συστησυστη΄µατα ραδιοεπικοινωνιω
µα΄των και δικτυ΄ων, και

6.

΄ ρους οι οποι΄οι, εα΄ν υποστου΄ν βλα΄βη η΄ χρησιµοποιηθου΄ν για αθε΄µιτη παρακολου΄θηση,
α΄λλους χω
θε΄τουν σε κι΄νδυνο προ΄σωπα, περιουσιακα΄ στοιχει΄α η΄ λειτουργι΄ες επι΄ του πλοι΄ου η΄ εντο΄ς λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Τα µε΄ρη που συµµετε΄χουν σε αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να µπορου΄ν να αξιοποιου΄ν τη
συνδροµη΄ εµπειρογνωµο΄νων ο΄σον αφορα΄ τα εξη΄ς:
1.

΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
τη γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω

2.

΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και µηχανισµω
΄ ν,
την αναγνω

3.

΄ ριση, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων
την αναγνω
τα οποι΄α µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,

4.

τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,

5.

τις µεθο΄δους οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την προ΄κληση συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την
ασφα΄λεια,

6.

΄ σεις των εκρηκτικω
΄ ν στα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α και τον εξοπλισµο΄ του πλοι΄ου,
τις επιπτω

7.

την ασφα΄λεια πλοι΄ων,

8.

τις επιχειρηµατικε΄ς πρακτικε΄ς διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να,

9.

τον σχεδιασµο΄ αντιµετω΄πισης απρο΄οπτων καταστα΄σεων, την ετοιµο΄τητα και την ανταπο΄κριση σε
΄ σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης,
περιπτω

10. την υλικη΄ ασφα΄λεια,
΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολογιστικω
΄ν
11. τα συστη΄µατα ραδιοεπικοινωνιω
συστηµα΄των και δικτυ΄ων,
12. τη ναυπηγικη΄, και
13. τις λειτουργι΄ες πλοι΄ου και λιµε΄να.
8.5.

Ο ΥΑΕ πρε΄πει να συλλε΄γει και να καταγρα΄φει τις πληροφορι΄ες οι οποι΄ες απαιτου΄νται για τη διενε΄ργεια
αξιολο΄γησης, συµπεριλαµβανοµε΄νων:
1.

του γενικου΄ σχεδι΄ου διαρρυ΄θµισης του πλοι΄ου,

2.

΄ ροι µηχανω
΄ν
της θε΄σης των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης, ο΄πως η γε΄φυρα ναυσιπλοι΅ας, οι χω
κατηγορι΄ας Α και τα λοιπα΄ σηµει΄α ελε΄γχου ο΄πως ορι΄ζονται στο κεφα΄λαιο II-2 κ.λπ.,

3.

της θε΄σης και λειτουργι΄ας κα΄θε πραγµατικου΄ η΄ δυνητικου΄ σηµει΄ου προ΄σβασης στο πλοι΄ο,

4.

΄ ν στην παλι΄ρροια οι οποι΄ες ενδε΄χεται να ΄εχουν επι΄πτωση στην ευπα΄θεια η΄ στην ασφα΄µεταβολω
λεια του πλοι΄ου,

5.

΄ ρων φορτι΄ου και των ρυθµι΄σεων στοιβασι΄ας,
των χω
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6.

των θε΄σεων ο΄που αποθηκευ΄ονται τα εφο΄δια του πλοι΄ου και ο βασικο΄ς εξοπλισµο΄ς συντη΄ρησης,

7.

των θε΄σεων ο΄που αποθηκευ΄ονται οι ασυνο΄δευτες αποσκευε΄ς,

8.

΄ν
του εξοπλισµου΄ ΄εκτακτης ανα΄γκης και του εφεδρικου΄ εξοπλισµου΄ για τη διατη΄ρηση βασικω
λειτουργιω΄ν,

9.

΄ ν µε την ασφα΄λεια
του αριθµου΄ του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, οποιωνδη΄ποτε υφιστα΄µενων σχετικω
΄ ν εκπαι΄δευσης της εταιρει΄ας,
καθηκο΄ντων και οποιωνδη΄ποτε υφιστα΄µενων πρακτικω

΄ ν και
10. του υφιστα΄µενου εξοπλισµου΄ προστασι΄ας και ασφα΄λειας για την προστασι΄α των επιβατω
του προσωπικου΄ του πλοι΄ου,
΄ ν διαφυγη΄ς και εκκε΄νωσης και των σταθµω΄ν συγκε΄ντρωσης που πρε΄πει να διατηρου΄νται
11. των οδω
για τη διασφα΄λιση της οµαλη΄ς και ασφαλου΄ς εκκε΄νωσης του πλοι΄ου σε περι΄πτωση ΄εκτακτης
ανα΄γκης,
΄ ν µε ιδιωτικε΄ς εταιρει΄ες ασφα΄λειας οι οποι΄ες παρε΄χουν υπηρεσι΄ες
12. των υφιστα΄µενων συµφωνιω
ασφα΄λειας στο πλοι΄ο/στην ακτη΄, και
΄ ν ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζονται, συµπεριλαµβανοµε΄νων
13. των υφιστα΄µενων µε΄τρων και διαδικασιω
΄ ν επιθεω
΄ ρησης και ελε΄γχου, συστηµα΄των αναγνω
΄ ρισης, εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης και
διαδικασιω
΄ ρισης προσωπικου΄ και συστηµα΄των επικοινωνι΄ας, συναγερπαρακολου΄θησης, εγγρα΄φων αναγνω
΄ ς και α΄λλων απαραι΄τητων συστηµα΄των.
µω΄ν, φωτισµου΄, ελε΄γχου προ΄σβασης, καθω
8.6.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να εξετα΄ζεται κα΄θε προσδιορισµε΄νο σηµει΄ο προ΄σβασης,
΄ ν καταστρωµα΄των και να εκτιµου΄νται οι πιθανο΄τητες χρη΄σης του
συµπεριλαµβανοµε΄νων των ανοιχτω
απο΄ α΄τοµα τα οποι΄α µπορει΄ να προσπαθη΄σουν να παραβια΄σουν την ασφα΄λεια. Στα σηµει΄α προ΄σβασης
περιλαµβα΄νονται το΄σο τα σηµει΄α προ΄σβασης για α΄τοµα που ΄εχουν νο΄µιµη προ΄σβαση ο΄σο και τα
΄ κουν να εισε΄λθουν χωρι΄ς εξουσιοδο΄τηση.
σηµει΄α προ΄σβασης για α΄τοµα τα οποι΄α επιδιω

8.7.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να εξετα΄ζεται η συνεχη΄ς σκοπιµο΄τητα των υφιστα΄µενων
΄ ν και των λειτουργιω΄ν σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια, το΄σο
µε΄τρων και της καθοδη΄γησης, των διαδικασιω
υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες ο΄σο και υπο΄ συνθη΄κες ΄εκτακτης ανα΄γκης και να ορι΄ζεται καθοδη΄γηση ο΄σον
αφορα΄ την ασφα΄λεια, συµπεριλαµβανοµε΄νων:

8.8.

1.

των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης,

2.

΄ ν αντιµετω΄πισης πυρκαγια΄ς η΄ α΄λλων καταστα΄σεων ΄εκτακτης ανα΄γκης,
των διαδικασιω

3.

΄ ν, των επισκεπτω
΄ ν, των πωλητου βαθµου΄ επιτη΄ρησης του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, των επιβατω
΄ ν κ.λπ.,
τω΄ν, των συνεργει΄ων επισκευη΄ς, των λιµενεργατω

4.

΄ ν ασφα΄λειας,
της συχνο΄τητας και αποτελεσµατικο΄τητας των περιπολιω

5.

΄ ρισης,
των συστηµα΄των ελε΄γχου προ΄σβασης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συστηµα΄των αναγνω

6.

΄ ν επικοινωνιω
΄ ν ασφα΄λειας,
των συστηµα΄των και διαδικασιω

7.

των θυρω΄ν ασφαλει΄ας, των χωρισµα΄των και του φωτισµου΄, και

8.

του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, εα΄ν υπα΄ρχουν.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να εξετα΄ζονται τα προ΄σωπα, οι δραστηριο΄τητες, οι υπηρεσι΄ες και οι λειτουργι΄ες η προστασι΄α των οποι΄ων ει΄ναι σηµαντικη΄. Σε αυτα΄ περιλαµβα΄νονται:
1.

το προσωπικο΄ του πλοι΄ου,

2.

επιβα΄τες, επισκε΄πτες, πωλητε΄ς, συνεργει΄α επισκευη΄ς, το προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
κ.λπ.,

3.

η ικανο΄τητα διατη΄ρησης ασφαλου΄ς ναυσιπλοι΅ας και ανταπο΄κρισης σε καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης,

4.

το φορτι΄ο, ιδι΄ως τα επικι΄νδυνα ει΄δη η΄ οι επικι΄νδυνες ουσι΄ες,

5.

τα εφο΄δια του πλοι΄ου,

6.

ο εξοπλισµο΄ς και τα συστη΄µατα επικοινωνι΄ας ασφα΄λειας του πλοι΄ου, εα΄ν υπα΄ρχουν, και

7.

ο εξοπλισµο΄ς και τα συστη΄µατα ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης του πλοι΄ου, εα΄ν υπα΄ρχουν.

7.4.2004

7.4.2004
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8.9.

8.10.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να εξετα΄ζονται ο΄λες οι πιθανε΄ς απειλε΄ς, στις οποι΄ες µπορει΄
να περιλαµβα΄νονται και τα κατωτε΄ρω ει΄δη συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια:
1.

ζηµι΄α η΄ καταστροφη΄ του πλοι΄ου η΄ λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, π.χ. απο΄ εκρηκτικου΄ς µηχανισµου΄ς,
εµπρησµο΄, δολιοφθορα΄ η΄ βανδαλισµο΄,

2.

πειρατει΄α η΄ κατα΄ληψη του πλοι΄ου η΄ ατο΄µων επι΄ του πλοι΄ου,

3.

΄ ν συστηµα΄των του πλοι΄ου η΄ εφοδι΄ων του
παραβι΄αση φορτι΄ου, βασικου΄ εξοπλισµου΄ η΄ βασικω
πλοι΄ου,

4.

µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ χρη΄ση, περιλαµβανοµε΄νης της παρουσι΄ας λαθρεπιβατω΄ν,

5.

λαθρεµπο΄ριο ο΄πλων η΄ εξοπλισµου΄, περιλαµβανοµε΄νων ο΄πλων µαζικη΄ς καταστροφη΄ς,

6.

΄ κουν την προ΄κληση συµβα΄ντος που θε΄τει
χρη΄ση του πλοι΄ου για τη µεταφορα΄ ατο΄µων που επιδιω
σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄/και του εξοπλισµου΄ τους,

7.

χρη΄ση του ΄διου
ι
του πλοι΄ου ως ο΄πλου η΄ ως µε΄σου προ΄κλησης ζηµια΄ς η΄ καταστροφη΄ς,

8.

επιθε΄σεις απο΄ την πλευρα΄ της θα΄λασσας, ενω΄ το πλοι΄ο βρι΄σκεται σε θε΄ση αγκυροβολι΄ας η΄ προσο΄ρµισης, και

9.

επιθε΄σεις, ενω΄ το πλοι΄ο βρι΄σκεται στη θα΄λασσα.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη ο΄λα τα πιθανα΄ σηµει΄α αδυναµι΄ας,
στα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται:
1.

συγκρου΄σεις µεταξυ΄ µε΄τρων προστασι΄ας και ασφα΄λειας,

2.

΄ σεων ασφα΄λειας,
συγκρου΄σεις µεταξυ΄ καθηκο΄ντων επι΄ του πλοι΄ου και υποχρεω

3.

καθη΄κοντα τη΄ρησης φυλακη΄ς, ο αριθµο΄ς των µελω΄ν του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, ιδι΄ως εκει΄να
που ΄εχουν επι΄πτωση στην κου΄ραση, στην ετοιµο΄τητα και στην επι΄δοση του πληρω΄µατος,

4.

κα΄θε προσδιορισµε΄νη ΄ελλειψη ο΄σον αφορα΄ την εκπαι΄δευση σε θε΄µατα ασφα΄λειας, και

5.

οποιοσδη΄ποτε εξοπλισµο΄ς και συστη΄µατα ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συστηµα΄των
επικοινωνι΄ας.

8.11.

Ο ΥΑΕ και ο ΑΑΠ πρε΄πει να ΄εχουν πα΄ντοτε υπο΄ψη την επι΄πτωση που µπορει΄ να ΄εχουν τα µε΄τρα
ασφα΄λειας στο προσωπικο΄ του πλοι΄ου το οποι΄ο θα παραµει΄νει στο πλοι΄ο για µεγα΄λες χρονικε΄ς περιο΄δους. Κατα΄ την ανα΄πτυξη µε΄τρων ασφα΄λειας, πρε΄πει να δι΄δεται ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην α΄νεση και στην
προσωπικη΄ ζωη΄ του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, καθω΄ς και στην ικανο΄τητα΄ του να διατηρει΄ την αποδοτικο΄τητα΄ του για µεγα΄λες χρονικε΄ς περιο΄δους.

8.12.

Μετα΄ την ολοκλη΄ρωση της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου, θα προετοιµα΄ζεται αναφορα΄, η οποι΄α θα
αποτελει΄ται απο΄ συ΄νοψη του τρο΄που µε τον οποι΄ο διενεργη΄θηκε η αξιολο΄γηση, περιγραφη΄ κα΄θε
σηµει΄ου αδυναµι΄ας το οποι΄ο εντοπι΄στηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια της αξιολο΄γησης και περιγραφη΄ των αντι΄ ν µε΄τρων που θα µπορου΄σαν να ληφθου΄ν για την αντιµετω΄πιση κα΄θε σηµει΄ου αδυναµι΄ας. Η
σταθµιστικω
αναφορα΄ θα προστατευ΄εται απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.

8.13.

Εα΄ν η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου δεν ΄εχει διενεργηθει΄ απο΄ την εταιρει΄α, η αναφορα΄ σχετικα΄ µε την
αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου πρε΄πει να επανεξετα΄ζεται και να εγκρι΄νεται απο΄ τον ΥΑΕ.

΄ ρηση ασφα΄λειας
Επιτο΄πια επιθεω
8.14.

΄ ρηση ασφα΄λειας αποτελει΄ αναπο΄σπαστο µε΄ρος οποιασδη΄ποτε αξιολο΄γησης ασφα΄λειας
Η επιτο΄πια επιθεω
΄ ρηση ασφα΄λειας πρε΄πει να εξετα΄ζονται και να αξιολογου΄νται τα υφιστα΄πλοι΄ου. Στην επιτο΄πια επιθεω
µενα προστατευτικα΄ µε΄τρα, οι διαδικασι΄ες και οι λειτουργι΄ες επι΄ του πλοι΄ου για:
1.

΄ ν µε την ασφα΄λεια καθηκο΄ντων επι΄ του πλοι΄ου,
τη διασφα΄λιση της εκτε΄λεσης ο΄λων των σχετικω

2.

την παρακολου΄θηση των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι ΄εχουν
προ΄σβαση σε αυτε΄ς µο΄νο εξουσιοδοτηµε΄να α΄τοµα,

3.

τον ΄ελεγχο της προ΄σβασης στο πλοι΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων οποιωνδη΄ποτε συστηµα΄των αναγνω΄ρισης,

4.

΄ ρων του καταστρω΄µατος και των χω
΄ ρων γυ΄ρω απο΄ το πλοι΄ο,
την παρακολου΄θηση των χω
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9.

5.

΄ ν ειδω
΄ ν τους (συνοδευο΄µενων και ασυτον ΄ελεγχο της επιβι΄βασης προσω΄πων και των προσωπικω
΄ ν και των προσωπικω
΄ ν ειδω
΄ ν του προσωπικου΄ του πλοι΄ου),
νο΄δευτων αποσκευω

6.

΄ ρηση του χειρισµου΄ του φορτι΄ου και της παραλαβη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, και
την επιθεω

7.

΄ ν και εξοπλισµου΄ ασφα΄τη διασφα΄λιση της α΄µεσης διαθεσιµο΄τητας επικοινωνι΄ας, πληροφοριω
λειας.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

Γενικα΄
9.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας της εταιρει΄ας (ΥΑΕ) ΄εχει την ευθυ΄νη της διασφα΄λισης της προετοιµασι΄ας και
υποβολη΄ς για ΄εγκριση ενο΄ς σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΣΑΠ). Το περιεχο΄µενο του ΣΑΠ ποικι΄λλει,
ανα΄λογα µε το συγκεκριµε΄νο πλοι΄ο το οποι΄ο καλυ΄πτει. Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου ΄εχουν
προσδιοριστει΄ τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ του πλοι΄ου και οι δυνητικε΄ς απειλε΄ς και σηµει΄α αδυναµι΄ας.
Για την προετοιµασι΄α του ΣΑΠ θα απαιτηθει΄ λεπτοµερη΄ς ανα΄λυση των στοιχει΄ων αυτω΄ν. Οι Αρχε΄ς
δυ΄νανται να προετοιµα΄ζουν συµβουλε΄ς σχετικα΄ µε την προετοιµασι΄α και το περιεχο΄µενο ενο΄ς ΣΑΠ.

9.2.

Όλα τα ΣΑΠ πρε΄πει:
1.

να αναφε΄ρουν λεπτοµερω΄ς την οργανωτικη΄ δια΄ρθρωση της ασφα΄λειας για το πλοι΄ο,

2.

΄ ς τις σχε΄σεις του πλοι΄ου µε την εταιρει΄α, τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις,
να αναφε΄ρουν λεπτοµερω
α΄λλα πλοι΄α και σχετικε΄ς αρχε΄ς επιφορτισµε΄νες µε ευθυ΄νες ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια,

3.

΄ ς τα συστη΄µατα επικοινωνι΄ας για τη διασφα΄λιση αποτελεσµατικη΄ς συνενα αναφε΄ρουν λεπτοµερω
χου΄ς επικοινωνι΄ας εντο΄ς του πλοι΄ου και µεταξυ΄ αυτου΄ και α΄λλων, συµπεριλαµβανοµε΄νων λιµενι΄ ν εγκαταστα΄σεων,
κω

4.

΄ ς τα βασικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας για επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, το΄σο επιχειρηνα αναφε΄ρουν λεπτοµερω
σιακα΄ ο΄σο και υλικα΄, τα οποι΄α θα εφαρµο΄ζονται πα΄ντοτε,

5.

να αναφε΄ρουν λεπτοµερω΄ς τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α θα επιτρε΄πουν στο πλοι΄ο να
µεταβαι΄νει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 και, ο΄ταν χρεια΄ζεται, σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 3,

6.

να προβλε΄πουν τακτικη΄ επανεξε΄ταση, η΄ ΄ελεγχο, του ΣΑΠ και τροποποι΄ηση΄ του συ΄µφωνα µε την
εµπειρι΄α η΄ τις µεταβαλλο΄µενες συνθη΄κες, και

7.

λεπτοµερει΄ς διαδικασι΄ες αναφορα΄ς στα σηµει΄α επαφη΄ς των αρµοδι΄ων συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν.

9.3.

Η προετοιµασι΄α ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ ΣΑΠ πρε΄πει να βασι΄ζεται σε µια ολοκληρωµε΄νη αξιολο΄γηση
ο΄λων των ζητηµα΄των που σχετι΄ζονται µε την ασφα΄λεια του πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης, ιδιαι΄τερα,
΄ ν και επιχειρησιακω
΄ ν χαρακτηριστικω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµιας ολοκληρωµε΄νης αξιολο΄γησης των υλικω
µε΄νου του µοντε΄λου πλο΄ων του κα΄θε πλοι΄ου.

9.4.

Όλα τα ΣΑΠ πρε΄πει να εγκρι΄νονται απο΄ την Αρχη΄ η΄ εκ µε΄ρους αυτη΄ς. Εα΄ν µια Αρχη΄ χρησιµοποιει΄ ΄εναν
΄ ρηση η΄ την ΄εγκριση του ΣΑΠ, ο ΑΟΑ δεν
αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας (ΑΟΑ) για την αναθεω
πρε΄πει να σχετι΄ζεται µε κανε΄ναν α΄λλον ΑΟΑ που προετοι΄µασε το σχε΄διο η΄ βοη΄θησε στην προετοιµασι΄α
του.

9.5.

Οι ΥΑΕ και οι αξιωµατικοι΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου (ΑΑΠ) πρε΄πει να καταρτι΄ζουν διαδικασι΄ες σχετικα΄
µε:

9.6.

1.

τη συνεχη΄ αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας του ΣΑΠ, και

2.

την προετοιµασι΄α τροποποιη΄σεων του σχεδι΄ου µετα΄ την ΄εγκριση΄ του.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας που περιλαµβα΄νονται στο ΣΑΠ πρε΄πει να ΄εχουν τεθει΄ σε εφαρµογη΄ κατα΄ τη
΄ ρησης της συµµο΄ρφωσης µε τις απαιτη΄σεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και
διεξαγωγη΄ της αρχικη΄ς επιθεω
΄ δικα. ∆ιαφορετικα΄, δεν µπορει΄ να διεξαχθει΄ η διαδικασι΄α ΄εκδοσης του
του µε΄ρους Α του παρο΄ντος κω
απαιτου΄µενου ∆ιεθνου΄ς Πιστοποιητικου΄ Ασφα΄λειας Πλοι΄ου για το πλοι΄ο. Σε περι΄πτωση επακο΄λουθης
βλα΄βης εξοπλισµου΄ η΄ συστηµα΄των ασφα΄λειας η΄ αναστολη΄ς µε΄τρου ασφα΄λειας για οποιονδη΄ποτε λο΄γο,
θα υιοθετου΄νται ισοδυ΄ναµα προσωρινα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας, τα οποι΄α θα γνωστοποιου΄νται στην Αρχη΄, η
οποι΄α και θα τα εγκρι΄νει.
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΄ ν µε την ασφα΄λεια καθηκο΄ντων στο πλοι΄ο
Οργα΄νωση και εκτε΄λεση σχετικω
9.7.

9.8.

Επιπλε΄ον της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στην παρα΄γραφο 9.2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται
τα κατωτε΄ρω, τα οποι΄α σχετι΄ζονται µε ο΄λα τα επι΄πεδα ασφα΄λειας:
1.

τα καθη΄κοντα και οι ευθυ΄νες ο΄λου του προσωπικου΄ επι΄ του πλοι΄ου που συµµετε΄χει σε ζητη΄µατα
ασφα΄λειας,

2.

τις διαδικασι΄ες η΄ τις δικλει΄δες ασφα΄λειας που ει΄ναι αναγκαι΄ες για να ει΄ναι δυνατη΄ πα΄ντοτε η
διατη΄ρηση συνεχου΄ς επικοινωνι΄ας,

3.

οι διαδικασι΄ες που απαιτου΄νται για τη συνεχη΄ αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας των διαδι΄ ν ασφα΄λειας και του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, περιλαµκασιω
΄ ν για τον προσδιορισµο΄ βλαβω
΄ ν η΄ δυσλειτουργιω
΄ ν εξοπλισµου΄ η΄ συστηµα΄βανοµε΄νων διαδικασιω
των και την αντιµετω΄πιση΄ τους,

4.

΄ ν σχετικα΄ µε την
οι διαδικασι΄ες και οι πρακτικε΄ς για την προστασι΄α των κρι΄σιµων πληροφοριω
ασφα΄λεια που τηρου΄νται σε ΄εγγραφη η΄ σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄,

5.

ο τυ΄πος και οι απαιτη΄σεις συντη΄ρησης του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας και
επιτη΄ρησης, εα΄ν υπα΄ρχουν,

6.

΄ ν σχετικω
΄ ν µε
οι διαδικασι΄ες διασφα΄λισης της ΄εγκαιρης υποβολη΄ς και αξιολο΄γησης αναφορω
πιθανε΄ς παραβια΄σεις της ασφα΄λειας η΄ προβλη΄µατα ασφα΄λειας, και

7.

οι διαδικασι΄ες για τη δηµιουργι΄α, τη΄ρηση και ενηµε΄ρωση καταλο΄γου απογραφη΄ς των επικι΄νδυνων
΄ ν η΄ ουσιω
΄ ν που µεταφε΄ρονται στο πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της θε΄σης τους.
ειδω

΄ νονται συγκεκριµε΄να στα µε΄τρα ασφα΄λεια τα οποι΄α
Τα κατωτε΄ρω σηµει΄α του τµη΄µατος 9 επικεντρω
µπορου΄ν να λαµβα΄νονται σε κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας, καλυ΄πτοντας:
1.

΄ ν, επισκεπτω
΄ ν κ.λπ.,
την προ΄σβαση στο πλοι΄ο του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, επιβατω

2.

ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης επι΄ του πλοι΄ου,

3.

τη µεταφορα΄ φορτι΄ου,

4.

την παραλαβη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου,

5.

΄ ν, και
τον χειρισµο΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω

6.

την παρακολου΄θηση της ασφα΄λειας του πλοι΄ου.

Προ΄σβαση στο πλοι΄ο
9.9.

9.10.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α καλυ΄πτουν ο΄λους τους τρο΄πους προ΄σβασης
στο πλοι΄ο που προσδιορι΄ζονται στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου. Σε αυτου΄ς πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται οποιαδη΄ποτε απο΄ τα κατωτε΄ρω:
1.

κλι΄µακες αποεπιβι΄βασης,

2.

΄ ν,
θυ΄ρες αποεπιβι΄βασης επιβατω

3.

επικλινει΄ς εξε΄δρες αποεπιβι΄βασης,

4.

θυ΄ρες, παραφωτι΄δες, παρα΄θυρα και πλευρικα΄ ανοι΄γµατα εισο΄δου,

5.

σχοινια΄ προ΄σδεσης και καδε΄νες αλυσι΄δων, και

6.

γερανοι΄ και ανυψωτικη΄ συσκευη΄.

Για κα΄θε ΄ενα απο΄ αυτα΄ στο ΣΑΠ πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται οι ενδεδειγµε΄νες θε΄σεις ο΄που πρε΄πει να
εφαρµο΄ζονται περιορισµοι΄ η΄ απαγορευ΄σεις προ΄σβασης για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα επι΄πεδα ασφα΄λειας. Στο
ΣΑΠ πρε΄πει να προσδιορι΄ζεται ο τυ΄πος του περιορισµου΄ η΄ της απαγο΄ρευσης που θα εφαρµο΄ζεται για
΄ ς και ο τρο΄πος επιβολη΄ς τους.
κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας, καθω
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9.11.

΄ ρισης που απαιτου΄νται σε κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας για
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι τρο΄ποι αναγνω
να επιτρε΄πεται η προ΄σβαση και η παραµονη΄ ατο΄µων στο πλοι΄ο, χωρι΄ς να δηµιουργει΄ται προ΄βληµα
ασφα΄λειας. Στους τρο΄πους αυτου΄ς µπορει΄ να περιλαµβα΄νεται η ανα΄πτυξη καταλλη΄λου συστη΄µατος
΄ ρισης το οποι΄ο να καθιστα΄ δυνατε΄ς µο΄νιµες και προσωρινε΄ς αναγνωρι΄σεις, για το προσωπικο΄
αναγνω
΄ ρισης πλοι΄ου πρε΄πει, ο΄ταν ει΄ναι
του πλοι΄ου και τους επισκε΄πτες αντι΄στοιχα. Κα΄θε συ΄στηµα αναγνω
εφικτο΄ στην πρα΄ξη, να συντονι΄ζεται µε το συ΄στηµα το οποι΄ο εφαρµο΄ζεται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.
Οι επιβα΄τες πρε΄πει να µπορου΄ν να αποδεικνυ΄ουν την ταυτο΄τητα΄ τους µε κα΄ρτες επιβι΄βασης, εισιτη΄ρια
κ.λπ., αλλα΄ δεν πρε΄πει να τους επιτρε΄πεται η προ΄σβαση σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης χωρι΄ς
συνοδει΄α. Το ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζει διατα΄ξεις για τη διασφα΄λιση της τακτικη΄ς ενηµε΄ρωσης των συστη΄ ρισης και την πειθαρχικη΄ δι΄ωξη κατα΄χρησης των διαδικασιω
΄ ν.
µα΄των αναγνω

9.12.

Πρε΄πει να απαγορευ΄εται η προ΄σβαση στο πλοι΄ο σε εκει΄νους που δεν ει΄ναι προ΄θυµοι η΄ δεν µπορου΄ν να
΄ σουν το σκοπο΄ της επι΄σκεψη΄ς τους ο΄ταν τους
αποδει΄ξουν την ταυτο΄τητα΄ τους η΄/και να επιβεβαιω
ζητει΄ται, και η απο΄πειρα προ΄σβαση΄ς τους πρε΄πει να αναφε΄ρεται, κατα΄ περι΄πτωση, στους ΑΑΠ, στους
ΥΑΕ, στον υπευ΄θυνο ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΥΑΛΕ) και στις αρµο΄διες σε θε΄µατα
ασφα΄λειας εθνικε΄ς η΄ τοπικε΄ς αρχε΄ς.

9.13.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζεται η συχνο΄τητα εφαρµογη΄ς οποιωνδη΄ποτε ελε΄γχων προ΄σβασης, ιδι΄ως εα΄ν
προ΄κειται να εφαρµοστου΄ν σε τυχαι΄α η΄ περιστασιακη΄ βα΄ση.

Επι΄πεδο Ασφα΄λειας 1
9.14.

9.15.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας για τον ΄ελεγχο της
προ΄σβασης στο πλοι΄ο, για τον οποι΄ο µπορει΄ να εφαρµο΄ζονται τα κατωτε΄ρω:
1.

΄ελεγχος της ταυτο΄τητας ο΄λων των προσω΄πων που θε΄λουν να επιβιβαστου΄ν στο πλοι΄ο και επιβεβαι΄ωση των λο΄γων για τους οποι΄ους θε΄λουν να επιβιβαστου΄ν µε ΄ελεγχο, παραδει΄γµατος χα΄ρη,
΄ ν, καρτω΄ν επιβι΄βασης, εντολω΄ν εργασι΄ας κ.λπ,
οδηγιω΄ν επιβι΄βασης, εισιτηρι΄ων επιβατω

2.

σε συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, το πλοι΄ο πρε΄πει να διασφαλι΄ζει ο΄τι ορι΄ζονται προ΄ ροι ο΄που µπορου΄ν να διεξα΄γονται επιθεωρη΄σεις και ΄ερευνα προσω
΄ πων, αποσκευω
΄ν
στατευµε΄νοι χω
΄ ν), προσωπικω
΄ ν ειδω΄ν, οχηµα΄των και του περιεχοµε΄νου
(συµπεριλαµβανοµε΄νων χειραποσκευω
αυτω΄ν,

3.

σε συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, το πλοι΄ο πρε΄πει να διασφαλι΄ζει ο΄τι τα οχη΄µατα που
προ΄κειται να φορτωθου΄ν σε φορτηγα΄ οχηµαταγωγα΄ πλοι΄α, επιβατηγα΄ οχηµαταγωγα΄ ro-ro και
α΄λλα επιβατηγα΄ πλοι΄α υπο΄κεινται σε ΄ερευνα πριν απο΄ τη φο΄ρτωση, συ΄µφωνα µε τη συχνο΄τητα
που απαιτει΄ται στο ΣΑΠ,

4.

διαχωρισµο΄ς των προσω΄πων που ΄εχουν υποβληθει΄ σε ΄ερευνα, µαζι΄ µε τα προσωπικα΄ ει΄δη τους,
και των προσω΄πων που δεν ΄εχουν υποβληθει΄ σε ΄ερευνα µαζι΄ µε τα προσωπικα΄ ει΄δη τους,

5.

΄ ν,
διαχωρισµο΄ς επιβιβαζο΄µενων και αποβιβαζο΄µενων επιβατω

6.

προσδιορισµο΄ς των σηµει΄ων προ΄σβασης τα οποι΄α πρε΄πει να ασφαλιστου΄ν η΄ να επιβλε΄πονται για
την προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης,

7.

΄ ρους οι οποι΄οι
ασφα΄λιση, µε κλει΄δωµα η΄ α΄λλον τρο΄πο, της προ΄σβασης σε ανεπι΄βλεπτους χω
΄ ρους στους οποι΄ους ΄εχουν προ΄σβαση επιβα΄τες και επισκε΄πτες, και
συνορευ΄ουν µε χω

8.

΄ ν ενηµερω
΄ σεων σε ο΄λο το προσωπικο΄ του πλοι΄ου σχετικα΄ µε πιθανε΄ς απειλε΄ς,
παροχη΄ προφορικω
΄ πων, αντικειµε΄νων η΄ δραστηριοτη΄των και την ανα΄γκη
τις διαδικασι΄ες αναφορα΄ς υ΄ποπτων προσω
επαγρυ΄πνησης.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, πρε΄πει να υποβα΄λλονται σε ΄ερευνα ο΄λοι ο΄σοι επιθυµου΄ν να επιβιβαστου΄ν
΄ ν αυτω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σποραδικω
΄ ν ερευνω
΄ ν, πρε΄πει
στο πλοι΄ο. Η συχνο΄τητα των ερευνω
να προσδιορι΄ζεται στο εγκεκριµε΄νο ΣΑΠ και να εγκρι΄νεται συγκεκριµε΄να απο΄ την Αρχη΄. Αυτε΄ς οι
΄ερευνες µπορει΄ να διεξα΄γονται απο΄ ο΄ργανα της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης σε στενη΄ συνεργασι΄α µε το
πλοι΄ο και πολυ΄ κοντα΄ σε αυτο΄. Εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρχουν σοβαροι΄ λο΄γοι για την υποβολη΄ σε ΄ερευνα, δεν
απαιτει΄ται απο΄ τα µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου να υποβα΄λουν σε ΄ερευνα τους συναδε΄λφους τους
΄ στε να λαµβα΄νονται πλη΄ρως υπο΄ψη τα
η΄ τα προσωπικα΄ ει΄δη τους. Κα΄θε τε΄τοια ΄ερευνα θα γι΄νεται ΄ετσι ω
΄ µατα του ατο΄µου και να διασφαλι΄ζεται η βασικη΄ ανθρω΄πινη΄ τους αξιοπρε΄πεια.
ανθρω΄πινα δικαιω

7.4.2004

7.4.2004
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.16.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
για λο΄γους προστασι΄ας απο΄ αυξηµε΄νο κι΄νδυνο συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια, ω΄στε να
διασφαλι΄ζεται µεγαλυ΄τερη επαγρυ΄πνηση και αυστηρο΄τερος ΄ελεγχος, ο΄που µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται:
1.

΄ ρων του καταστρω
΄ µατος κατα΄ τις ω
΄ ρες
διορισµο΄ς προ΄σθετου προσωπικου΄ για τη φυ΄λαξη των χω
ησυχι΄ας για την αποτροπη΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης,

2.

περιορισµο΄ς του αριθµου΄ των σηµει΄ων προ΄σβασης στο πλοι΄ο, προσδιορι΄ζοντας τα σηµει΄α προ΄σβασης που πρε΄πει να κλει΄σουν και τους τρο΄πους επαρκου΄ς ασφα΄λιση΄ς τους,

3.

αποτροπη΄ της προ΄σβασης στο πλοι΄ο απο΄ την πλευρα΄ της θα΄λασσας, συµπεριλαµβανοµε΄νων,
΄ ν σκαφω
΄ ν,
παραδει΄γµατος χα΄ρη, σε συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, περιπολιω

4.

ορισµο΄ς ζω΄νης περιορισµε΄νης προ΄σβασης στο πλοι΄ο απο΄ την πλευρα΄ της ακτη΄ς, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,

5.

΄ ν των προσω΄πων, των προσωπικω
΄ν
αυ΄ξηση της συχνο΄τητας και της λεπτοµε΄ρειας των ερευνω
΄ ν και των οχηµα΄των που επιβιβα΄ζονται η΄ φορτω΄νονται στο πλοι΄ο,
ειδω

6.

΄ ν πα΄νω στο πλοι΄ο,
συνοδει΄α των επισκεπτω

7.

΄ ν προφορικω
΄ ν ενηµερω
΄ σεων σε ο΄λο το προσωπικο΄ του πλοι΄ου σχετικα΄
παροχη΄ προ΄σθετων ειδικω
µε ο΄λες τις προσδιορισµε΄νες απειλε΄ς, τονι΄ζοντας εκ νε΄ου τις διαδικασι΄ες αναφορα΄ς υ΄ποπτων
προσω΄πων, αντικειµε΄νων η΄ δραστηριοτη΄των και υπογραµµι΄ζοντας την ανα΄γκη αυξηµε΄νης επαγρυ΄πνησης, και

8.

διεξαγωγη΄ πλη΄ρους η΄ µερικη΄ς ΄ερευνας του πλοι΄ου.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.17.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λα΄βει το
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

περιορισµο΄ της προ΄σβασης σε ΄ενα µοναδικο΄, ελεγχο΄µενο σηµει΄ο προ΄σβασης,

2.

χορη΄γηση α΄δειας προ΄σβασης µο΄νο στα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε
κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος,

3.

καθοδη΄γηση των ατο΄µων επι΄ του πλοι΄ου,

4.

αναστολη΄ της επιβι΄βασης η΄ της αποβι΄βασης,

5.

΄ ν χειρισµου΄ φορτι΄ου, των παραλαβω
΄ ν κ.λπ.,
αναστολη΄ των εργασιω

6.

εκκε΄νωση του πλοι΄ου,

7.

µετακι΄νηση του πλοι΄ου, και

8.

προετοιµασι΄α για µερικη΄ η΄ πλη΄ρη ΄ερευνα του πλοι΄ου.

Ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης επι΄ του πλοι΄ου
9.18.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται οι ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης που θα οριστου΄ν στο πλοι΄ο,
να ορι΄ζεται η ΄εκταση΄ τους, οι ω΄ρες εφαρµογη΄ς, τα ληπτε΄α µε΄τρα ασφα΄λειας για τον ΄ελεγχο της προ΄σβασης σε αυτε΄ς και για τον ΄ελεγχο των δραστηριοτη΄των µε΄σα σε αυτε΄ς. Σκοποι΄ των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης ει΄ναι:
1.

η προ΄ληψη µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης,

2.

΄ ν, του προσωπικου΄ του πλοι΄ου και του προσωπικου΄ των λιµενικω
΄ν
η προστασι΄α των επιβατω
΄ ν που ει΄ναι εξουσιοδοτηµε΄νο να βρι΄σκεται επι΄ του πλοι΄ου,
εγκαταστα΄σεων η΄ α΄λλων υπηρεσιω
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3.

΄ ρων εντο΄ς του πλοι΄ου, και
η προστασι΄α κρι΄σιµων για την ασφα΄λεια χω

4.

η προστασι΄α του φορτι΄ου και των εφοδι΄ων του πλοι΄ου απο΄ παραβια΄σεις.

9.19.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να διασφαλι΄ζεται ο΄τι υπα΄ρχουν σαφει΄ς πολιτικε΄ς και πρακτικε΄ς για τον ΄ελεγχο της
προ΄σβασης σε ο΄λες τις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης.

9.20.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζεται ο΄τι ο΄λες οι ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης φε΄ρουν σαφη΄ ση΄µανση η
΄ ρο και ο΄τι η µη εξουσιοδοτηµε΄νη παρουσι΄α
οποι΄α υποδεικνυ΄ει ο΄τι απαγορευ΄εται η ει΄σοδος στο χω
΄ ρου αποτελει΄ παραβι΄αση της ασφα΄λειας.
εντο΄ς του χω

9.21.

Στις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται:
1.

΄ ροι µηχανω
΄ ν κατηγορι΄ας Α και τα λοιπα΄ σηµει΄α ελε΄γχου ο΄πως
η γε΄φυρα ναυσιπλοι΅ας, οι χω
ορι΄ζονται στο κεφα΄λαιο II-2,

2.

΄ ροι που περιε΄χουν εξοπλισµο΄ και συστη΄µατα ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης και τα χειριστη΄ρια΄
οι χω
τους, καθω΄ς και τους πι΄νακες χειρισµου΄ του συστη΄µατος φωτισµου΄,

3.

΄ ροι συστηµα΄των εξαερισµου΄ και κλιµατισµου΄ και παρο΄µοιοι χω
΄ ροι,
οι χω

4.

΄ ροι µε προ΄σβαση σε δεξαµενε΄ς πο΄σιµου νερου΄, αντλι΄ες η΄ κιβω
΄ τια διανοµη΄ς,
οι χω

5.

οι χω΄ροι που περιε΄χουν επικι΄νδυνα ει΄δη η΄ ουσι΄ες,

6.

΄ ροι που περιε΄χουν αντλι΄ες φορτι΄ου και τα χειριστη΄ρια΄ τους,
οι χω

7.

΄ ροι φορτι΄ου και οι χω
΄ ροι ο΄που υπα΄ρχουν εφο΄δια του πλοι΄ου,
οι χω

8.

΄ ροι ενδιαι΄τησης του πληρω΄µατος, και
οι χω

9.

κα΄θε α΄λλη ζω΄νη ως ορι΄ζεται απο΄ τον ΥΑΕ στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας πλοι΄ου στην οποι΄α πρε΄πει
να απαγορευ΄εται η ει΄σοδος για τη διαφυ΄λαξη της ασφα΄λειας του πλοι΄ου.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
9.22.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
στις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

κλει΄δωµα η΄ ασφα΄λιση σηµει΄ων προ΄σβασης,

2.

χρη΄ση εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης για την παρακολου΄θηση των ζωνω΄ν,

3.

΄ ν, και
χρη΄ση φυλα΄κων η΄ περιπολιω

4.

χρη΄ση αυτο΄µατων διατα΄ξεων εντοπισµου΄ εισβολε΄ων για την προειδοποι΄ηση του προσωπικου΄ του
πλοι΄ου σε περι΄πτωση µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.23.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, πρε΄πει να αυξα΄νονται η συχνο΄τητα και η ΄ενταση της παρακολου΄θησης και
του ελε΄γχου της προ΄σβασης σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι ΄εχουν
προ΄σβαση σε αυτε΄ς µο΄νο εξουσιοδοτηµε΄να α΄τοµα. Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα
ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

ορισµο΄ ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης δι΄πλα σε σηµει΄α προ΄σβασης,

2.

συνεχη΄ χρη΄ση εξοπλισµου΄ παρακολου΄θησης και επιτη΄ρησης, και

3.

ανα΄θεση προ΄σθετου προσωπικου΄ για τη φυ΄λαξη και την περιπολι΄α στις ζω΄νες περιορισµε΄νης
προ΄σβασης.
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.24.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λα΄βει το
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

ορισµο΄ προ΄σθετων ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης επι΄ του πλοι΄ου, κοντα΄ στο συµβα΄ν που θε΄τει
σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ στη θε΄ση ο΄που πιστευ΄εται ο΄τι υπα΄ρχει απειλη΄ για την ασφα΄λεια, στις
οποι΄ες απαγορευ΄εται η ει΄σοδος, και

2.

΄ερευνα των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης ως µε΄ρος της ΄ερευνας του πλοι΄ου.

Χειρισµο΄ς φορτι΄ου
9.25.

9.26.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας που σχετι΄ζονται µε τη µεταφορα΄ φορτι΄ου πρε΄πει:
1.

να προλαµβα΄νουν παραβια΄σεις του φορτι΄ου, και

2.

να αποτρε΄πουν την αποδοχη΄ και την αποθη΄κευση φορτι΄ου επι΄ του πλοι΄ου το οποι΄ο δεν προοριζο΄ταν για µεταφορα΄.

Στα µε΄τρα ασφα΄λειας, µερικα΄ απο΄ τα οποι΄α µπορει΄ να χρεια΄ζεται να εφαρµο΄ζονται σε συνεργασι΄α µε
τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται διαδικασι΄ες ελε΄γχου του καταλο΄γου απογραφη΄ς
σε σηµει΄α προ΄σβασης στο πλοι΄ο. Μετα΄ τη φο΄ρτωση΄ του επι΄ του πλοι΄ου, το φορτι΄ο πρε΄πει να µπορει΄
να αναγνωρι΄ζεται ο΄τι ΄εχει εγκριθει΄ για φο΄ρτωση στο πλοι΄ο. Επιπλε΄ον πρε΄πει να αναπτυ΄σσονται µε΄τρα
ασφα΄λειας για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι δεν παραβια΄ζει κανει΄ς το φορτι΄ο µετα΄ τη φο΄ρτωση΄ του στο πλοι΄ο.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
9.27.

9.28.

9.29.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς φορτι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ρων φορτι΄ου πριν απο΄
τυπικο΄ ΄ελεγχο του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και των χω
τις εργασι΄ες χειρισµου΄ φορτι΄ου και κατα΄ τη δια΄ρκεια΄ τους,

2.

ελε΄γχους για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι το φορτι΄ο που φορτω΄νεται ει΄ναι συ΄µφωνο µε τα αναγραφο΄µενα στα σχετικα΄ µε το φορτι΄ο ΄εγγραφα,

3.

διασφα΄λιση, σε συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, ο΄τι τα οχη΄µατα που προ΄κειται να φορτωθου΄ν σε φορτηγα΄ οχηµαταγωγα΄ πλοι΄α, επιβατηγα΄ οχηµαταγωγα΄ ro-ro και α΄λλα πλοι΄α υπο΄κεινται σε ΄ερευνα πριν απο΄ τη φο΄ρτωση, συ΄µφωνα µε τη συχνο΄τητα που απαιτει΄ται στο ΣΑΠ, και

4.

΄ελεγχο των σφραγι΄δων η΄ α΄λλων µεθο΄δων που χρησιµοποιου΄νται για την αποτροπη΄ παραβια΄σεων
του φορτι΄ου.

Ο ΄ελεγχος του φορτι΄ου µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε τους κατωτε΄ρω τρο΄πους:
1.

οπτικη΄ και υλικη΄ εξε΄ταση, και

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄ σκυ΄λων.
χρη΄ση εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/ανι΄χνευσης, µηχανολογικω

Όταν η κι΄νηση του φορτι΄ου ει΄ναι τακτικη΄ η΄ επαναλαµβανο΄µενη, ο ΥΑΕ η΄ ο ΑΑΠ δυ΄ναται, σε συνεννο΄ηση µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, να συµφωνει΄ ρυθµι΄σεις µε τους φορτωτε΄ς η΄ ο΄ποια α΄λλα α΄τοµα
ει΄ναι υπευ΄θυνα για το φορτι΄ο αυτο΄, οι οποι΄ες να καλυ΄πτουν τον ΄ελεγχο εκτο΄ς του πλοι΄ου, τη σφρα΄γιση, τον προγραµµατισµο΄, τα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα κ.λπ. Οι ρυθµι΄σεις αυτε΄ς κοινοποιου΄νται στον
ενδιαφερο΄µενο ΥΑΛΕ και συµφωνου΄νται µαζι΄ του.
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.30.

9.31.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς φορτι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ρων φορτι΄ου,
λεπτοµερη΄ ΄ελεγχο του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και των χω

2.

ενισχυµε΄νους ελε΄γχους για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι φορτω΄νεται µο΄νο το επιθυµητο΄ φορτι΄ο,

3.

εντατικε΄ς ΄ερευνες των οχηµα΄των που θα φορτωθου΄ν σε φορτηγα΄ οχηµαταγωγα΄ πλοι΄α, επιβατηγα΄
οχηµαταγωγα΄ ro-ro και επιβατηγα΄ πλοι΄α, και

4.

αυξηµε΄νη συχνο΄τητα και λεπτοµε΄ρεια ελε΄γχου σφραγι΄δων η΄ α΄λλων µεθο΄δων που χρησιµοποιου΄νται για την αποτροπη΄ παραβια΄σεων του φορτι΄ου.

Λεπτοµερη΄ς ΄ελεγχος του φορτι΄ου µπορει΄ να επιτυγχα΄νεται µε τους κατωτε΄ρω τρο΄πους:
1.

συχνο΄τερη και λεπτοµερε΄στερη οπτικη΄ και υλικη΄ εξε΄ταση,

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄ σκυ΄λων, και
συχνο΄τερη χρη΄ση εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/ανι΄χνευσης, µηχανολογικω

3.

συντονισµο΄ ενισχυµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας µε τον φορτωτη΄ η΄ α΄λλο υπευ΄θυνο µε΄ρος, συ΄µφωνα
µε συναφθει΄σα συµφωνι΄α και διαδικασι΄ες.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.32.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω΄ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λαµβα΄νει το
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

αναστολη΄ της φο΄ρτωσης η΄ εκφο΄ρτωσης φορτι΄ου, και

2.

΄ ρηση του καταλο΄γου απογραφη΄ς των επικι΄νδυνων ειδω
΄ ν και των επικι΄νδυνων ουσιω΄ν που
επιθεω
µεταφε΄ρονται επι΄ του πλοι΄ου, εα΄ν υπα΄ρχουν, και της θε΄σης τους.

Παραλαβη΄ εφοδι΄ων πλοι΄ου
9.33.

9.34.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας ο΄σον αφορα΄ την παραλαβη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου πρε΄πει:
1.

να διασφαλι΄ζουν τον ΄ελεγχο των εφοδι΄ων του πλοι΄ου και την ακεραιο΄τητα της συσκευασι΄ας,

2.

΄ ρηση,
να προλαµβα΄νουν την περι΄πτωση αποδοχη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου χωρι΄ς επιθεω

3.

να προλαµβα΄νουν τις παραβια΄σεις, και

4.

να προλαµβα΄νουν την αποδοχη΄ εφοδι΄ων πλοι΄ου, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχουν παραγγελθει΄.

Όσον αφορα΄ τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν συχνα΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, µπορει΄ να ει΄ναι σκο΄πιµη η
΄ ν, στις οποι΄ες να συµµετε΄χουν το πλοι΄ο, οι προµηθευτε΄ς του και η λιµενικη΄ εγκατα΄θε΄σπιση διαδικασιω
σταση και οι οποι΄ες να καλυ΄πτουν τα ζητη΄µατα της κοινοποι΄ησης και του χρονικου΄ προγραµµατισµου΄
΄ ς και των σχετικω
΄ ν εγγρα΄φων. Πρε΄πει να υπα΄ρχει πα΄ντοτε τρο΄πος να επιβεβαιτων παραδο΄σεων, καθω
ω΄νεται ο΄τι τα προς παρα΄δοση εφο΄δια συνοδευ΄ονται απο΄ στοιχει΄α τα οποι΄α αποδεικνυ΄ουν ο΄τι παραγγε΄λθηκαν απο΄ το πλοι΄ο.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
9.35.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραλαβη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ελεγχο για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι τα εφο΄δια αντιστοιχου΄ν στην παραγγελι΄α, πριν τη φο΄ρτωση΄ τους
στο πλοι΄ο, και

2.

διασφα΄λιση α΄µεσης ασφαλου΄ς στοιβασι΄ας των εφοδι΄ων του πλοι΄ου.
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.36.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραλαβη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, µε τη διενε΄ργεια ελε΄γχων πριν απο΄
την παραλαβη΄ εφοδι΄ων επι΄ του πλοι΄ου και εντατικο΄τερων επιθεωρη΄σεων.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.37.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω΄ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λαµβα΄νει το
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

υποβολη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ο σε εκτενε΄στερο ΄ελεγχο,

2.

προετοιµασι΄α για περιορισµο΄ η΄ αναστολη΄ της µεταφορα΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, και

3.

α΄ρνηση αποδοχη΄ς εφοδι΄ων πλοι΄ου επι΄ του πλοι΄ου.

΄ν
Μεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
9.38.

΄ στε να διασφαλι΄Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφαλει΄ας τα οποι΄α εφαρµο΄ζονται ου΄τως ω
ζεται ο΄τι προσδιορι΄ζονται οι ασυνο΄δευτες αποσκευε΄ς (δηλαδη΄ οποιαδη΄ποτε αποσκευη΄, συµπεριλαµβα΄ ν ειδω
΄ ν, η οποι΄α δεν βρι΄σκεται µαζι΄ µε κα΄ποιον επιβα΄τη η΄ µε΄λος του προσωπικου΄
νοµε΄νων προσωπικω
΄ ρησης η΄ ΄ερευνας) και ο΄τι υποβα΄λλονται σε κατα΄λληλη εξε΄ταση και
του πλοι΄ου στο σηµει΄ο επιθεω
΄ερευνα, πριν γι΄νουν αποδεκτε΄ς επι΄ του πλοι΄ου. Οι αποσκευε΄ς αυτε΄ς δεν υποβα΄λλονται σε εξε΄ταση
΄ σεις ο΄που αµφο΄τερα τα
το΄σο απο΄ το πλοι΄ο ο΄σο και απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και, στις περιπτω
µε΄ρη διαθε΄τουν κατα΄λληλο εξοπλισµο΄, την ευθυ΄νη της εξε΄τασης πρε΄πει να φε΄ρει η λιµενικη΄ εγκατα΄΄ δους σηµασι΄ας και πρε΄πει να
σταση. Η στενη΄ συνεργασι΄α µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ει΄ναι θεµελιω
΄ ν πραγγι΄νονται ενε΄ργειες ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι η µεταφορα΄ των ασυνο΄δευτων αποσκευω
µατοποιει΄ται µε ασφα΄λεια µετα΄ την εξε΄ταση.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
9.39.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
΄ ν ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η εξε΄ταση η΄ η ΄ερευνα των
κατα΄ τη µεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
΄ ν σε ποσοστο΄ ΄εως και 100 %, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν χρη΄ση ακτιασυνο΄δευτων αποσκευω
νοσκο΄πησης.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.40.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
΄ ν, τα οποι΄α πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν 100 %
εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη µεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
χρη΄ση ακτινοσκο΄πησης για ο΄λες τις ασυνο΄δευτες αποσκευε΄ς.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.41.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λα΄βει το
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ν αυτω΄ν σε εκτενε΄στερη εξε΄ταση, παραδει΄γµατος χα΄ρη ακτινοσκο΄πηση΄
υποβολη΄ των αποσκευω
τους απο΄ δυ΄ο διαφορετικε΄ς γωνι΄ες τουλα΄χιστον,

2.

΄ ν, και
προετοιµασι΄α για περιορισµο΄ η΄ αναστολη΄ της µεταφορα΄ς ασυνο΄δευτων αποσκευω

3.

΄ ν επι΄ του πλοι΄ου.
α΄ρνηση αποδοχη΄ς ασυνο΄δευτων αποσκευω
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Παρακολου΄θηση της ασφα΄λειας του πλοι΄ου
9.42.

Στο πλοι΄ο πρε΄πει να υπα΄ρχει η δυνατο΄τητα παρακολου΄θησης ολο΄κληρου του πλοι΄ου, των ζωνω΄ν
΄ ρων γυ΄ρω απο΄ το πλοι΄ο. Σε αυτε΄ς τις δυνατο΄τητες παρακολου΄περιορισµε΄νης προ΄σβασης και των χω
θησης µπορει΄ να περιλαµβα΄νεται η χρη΄ση:
1.

φωτισµου΄,

2.

΄ ν φυλακη΄ς, φρουρω
΄ ν ασφα΄λειας και φυλακω
΄ ν καταστρω΄µατος, περιλαµβανοµε΄νων περιυπηρεσιω
΄ ν, και
πολιω

3.

΄ ν ανι΄χνευσης εισβολη΄ς και εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης.
αυτο΄µατων συσκευω

9.43.

Όταν χρησιµοποιου΄νται, οι αυτο΄µατες συσκευε΄ς ανι΄χνευσης εισβολη΄ς πρε΄πει να ενεργοποιου΄ν ηχητικο΄
΄ ς.
η΄/και οπτικο΄ συναγερµο΄ σε σηµει΄ο που φυλα΄σσεται η΄ παρακολουθει΄ται συνεχω

9.44.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι διαδικασι΄ες και ο εξοπλισµο΄ς που απαιτου΄νται σε κα΄θε επι΄πεδο
ασφα΄λειας και οι τρο΄ποι µε τους οποι΄ους διασφαλι΄ζεται ο΄τι ο εξοπλισµο΄ς παρακολου΄θησης βρι΄σκεται
΄ ν επιπτω
΄ σεων των καιρικω
΄ ν συνθησε συνεχη΄ λειτουργι΄α, περιλαµβανοµε΄νης της εξε΄τασης των πιθανω
΄ ν η΄ των διακοπω
΄ ν της παροχη΄ς ρευ΄µατος.
κω

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
9.45.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται,
΄ ν φυλακη΄ς, φρουρω΄ν ασφαλει΄ας η΄ χρη΄ση
τα οποι΄α µπορει΄ να ει΄ναι συνδυασµο΄ς φωτισµου΄, υπηρεσιω
εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης ου΄τως ω΄στε να µπορει΄ το προσωπικο΄ του πλοι΄ου να παρατηρει΄
την κατα΄σταση του πλοι΄ου γενικα΄ και, ιδιαι΄τερα, τα χωρι΄σµατα και τις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης.

9.46.

Το κατα΄στρωµα και τα σηµει΄α προ΄σβασης στο πλοι΄ο πρε΄πει να φωτι΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της νυ΄χτας
και περιο΄δων χαµηλη΄ς ορατο΄τητας ο΄ταν διεξα΄γονται δραστηριο΄τητες διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να η΄,
ο΄ταν χρεια΄ζεται, ενο΄σω το πλοι΄ο βρι΄σκεται σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ αγκυροβοληµε΄νο. Όταν ταξιδευ΄ουν, τα πλοι΄α πρε΄πει να χρησιµοποιου΄ν, ο΄ταν χρεια΄ζεται, το µε΄γιστο δυνατο΄ φωτισµο΄ ο οποι΄ος
συνα΄δει µε την ασφαλη΄ ναυσιπλοι΅α, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την προ΄ληψη των συγκρου΄σεων στη θα΄λασσα που ισχυ΄ουν. Κατα΄ τη λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε τον ενδεδειγµε΄νο βαθµο΄ και τη θε΄ση του φωτισµου΄, πρε΄πει να εξετα΄ζονται τα κατωτε΄ρω:
1.

το προσωπικο΄ του πλοι΄ο πρε΄πει να µπορει΄ να εντοπι΄ζει δραστηριο΄τητες εκτο΄ς πλοι΄ου, το΄σο απο΄
την πλευρα΄ της ακτη΄ς ο΄σο και απο΄ την πλευρα΄ της θα΄λασσας,

2.

ο φωτισµο΄ς πρε΄πει να καλυ΄πτει τις ζω΄νες το΄σο πα΄νω στο πλοι΄ο ο΄σο και γυ΄ρω απο΄ αυτο΄,

3.

΄ ριση του προσωπικου΄ στα σηµει΄α
η κα΄λυψη του φωτισµου΄ πρε΄πει να διευκολυ΄νει την αναγνω
προ΄σβασης, και

4.

η κα΄λυψη του φωτισµου΄ µπορει΄ να παρε΄χεται σε συντονισµο΄ µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
9.47.

9.48.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
εφαρµο΄ζονται για αυ΄ξηση των δυνατοτη΄των παρακολου΄θησης και επιτη΄ρησης, τα οποι΄α µπορει΄ να
περιλαµβα΄νουν:
1.

συχνο΄τερες και λεπτοµερε΄στερες περιπολι΄ες ασφα΄λειας,

2.

αυ΄ξηση της κα΄λυψης και της ΄εντασης του φωτισµου΄ η΄ τη χρη΄ση εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας και
επιτη΄ρησης,

3.

ορισµο΄ προ΄σθετου προσωπικου΄ ως παρατηρητε΄ς ασφα΄λειας, και

4.

΄ ν απο΄ την πλευρα΄ της θα΄λασσας και περιποδιασφα΄λιση του συντονισµου΄ µε περιπολι΄ες σκαφω
λι΄ες πεζω΄ν η΄ οχηµα΄των απο΄ την πλευρα΄ της ακτη΄ς, ο΄ταν υπα΄ρχουν.

Μπορει΄ να απαιτηθει΄ προ΄σθετος φωτισµο΄ς για την προστασι΄α απο΄ αυξηµε΄νο κι΄νδυνο επε΄λευσης συµ΄ σεις που απαιτει΄ται, οι απαιτη΄σεις περι΄
βα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Στις περιπτω
προ΄σθετου φωτισµου΄ µπορει΄ να επιτυγχα΄νονται µε΄σω του συντονισµου΄ µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
για την παροχη΄ προ΄σθετου φωτισµου΄ απο΄ την πλευρα΄ της ακτη΄ς.
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
9.49.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, το πλοι΄ο πρε΄πει να συµµορφω
οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος.
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α µπορει΄ να λα΄βει το
Στο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
πλοι΄ο, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το προ΄βληµα και τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

α΄ναµµα ο΄λων των φω΄των στο πλοι΄ο η΄ φωτισµο΄ κοντα΄ σε αυτο΄,

2.

θε΄ση σε λειτουργι΄α ο΄λου του εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης επι΄ του πλοι΄ου ο οποι΄ος µπορει΄ να καταγρα΄φει δραστηριο΄τητες πα΄νω η΄ κοντα΄ στο πλοι΄ο,

3.

µεγιστοποι΄ηση του χρο΄νου καταγραφη΄ς του εξοπλισµου΄ παρακολου΄θησης,

4.

΄ ρησης του σκα΄φους του πλοι΄ου, και
προετοιµασι΄α υποβρυ΄χιας επιθεω

5.

΄εναρξη εφαρµογη΄ς µε΄τρων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αργη΄ς περιστροφη΄ς των ελι΄κων του
πλοι΄ου, εα΄ν ει΄ναι εφικτο΄ στην πρα΄ξη, για την αποτροπη΄ υποβρυ΄χιας προσε΄γγισης στο σκα΄φος
του πλοι΄ου.

∆ιαφορετικα΄ επι΄πεδα ασφα΄λειας
9.50.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες και τα µε΄τρα ασφα΄λειας που
µπορει΄ να υιοθετη΄σει το πλοι΄ο, εα΄ν βρι΄σκεται υπο΄ υψηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας συγκριτικα΄ µε µια
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

΄ δικα
∆ραστηριο΄τητες που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τον κω
9.51.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζονται λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες και τα µε΄τρα ασφα΄λειας που
πρε΄πει να εφαρµο΄ζει το πλοι΄ο ο΄ταν:
1.

βρι΄σκεται σε λιµε΄να κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο κρα΄τος,

2.

΄ δικας,
διασυνδε΄εται µε πλοι΄ο στο οποι΄ο δεν εφαρµο΄ζεται ο παρω΄ν κω

3.

διασυνδε΄εται µε σταθερε΄ς η΄ πλωτε΄ς πλατφο΄ρµες η΄ µε κινητη΄ µονα΄δα γεω΄τρησης, ανοιχτη΄ς
θαλα΄σσης, αγκυροβοληµε΄νη η΄ σταθεροποιηµε΄νη µε προ΄σδεση, η΄

4.

΄ νεται µε το
διασυνδε΄εται µε λιµε΄να η΄ λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η οποι΄α δεν απαιτει΄ται να συµµορφω
΄ δικα.
κεφα΄λαιο XI-2 και το µε΄ρος Α του παρο΄ντος κω

∆ηλω΄σεις ασφα΄λειας
9.52.

΄ ν εγκαταΣτο ΣΑΠ πρε΄πει να περιγρα΄φεται λεπτοµερω΄ς ο τρο΄πος αντιµετω΄πισης αιτηµα΄των λιµενικω
΄ σεις στις οποι΄ες πρε΄πει να ζητει΄ται ∆η΄λωση Ασφα΄λειας
στα΄σεων για ∆η΄λωση Ασφα΄λειας και οι περιπτω
το πλοι΄ο.
απο΄ το ΄διο
ι

Έλεγχος και επανεξε΄ταση
9.53.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζεται ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο ο ΥΑΕ και ο ΑΑΠ θα ελε΄γχουν τη διαρκη΄
αποτελεσµατικο΄τητα του ΣΑΠ και η διαδικασι΄α η οποι΄α θα ακολουθει΄ται για την επανεξε΄ταση, ενηµε΄ρωση η΄ τροποποι΄ηση του ΣΑΠ.

10.

ΑΡΧΕΙΑ

Γενικα΄
10.1.

Στα πλοι΄α θα πρε΄πει να υπα΄ρχουν αρχει΄α διαθε΄σιµα στους αρµο΄διους υπαλλη΄λους των συµβαλλοµε΄νων
κρατω΄ν, για τη διαπι΄στωση της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων των σχεδι΄ων ασφα΄λειας πλοι΄ων.

10.2.

Τα αρχει΄α µπορου΄ν να τηρου΄νται σε οποιαδη΄ποτε µορφη΄, αλλα΄ πρε΄πει να προστατευ΄ονται απο΄ µη
εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ κοινοποι΄ηση.
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11.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σχετικε΄ς κατευθυ΄νσεις παρε΄χονται στα τµη΄µατα 8, 9 και 13.

12.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ
Σχετικε΄ς κατευθυ΄νσεις παρε΄χονται στα τµη΄µατα 8, 9 και 13.

13.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Εκπαι΄δευση
13.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας (ΥΑΕ), το αρµο΄διο προσωπικο΄ της εταιρει΄ας στην ξηρα΄ και ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΑΑΠ) πρε΄πει να ΄εχουν γνω΄σεις και να ΄εχουν λα΄βει εκπαι΄δευση σχετικα΄ µε
κα΄ποια απο΄ τα κατωτε΄ρω σηµει΄α η΄ ο΄λα τα κατωτε΄ρω σηµει΄α, κατα΄ περι΄πτωση:
1.

την ασφαλη΄ διαχει΄ριση,

2.

΄ δικες και συστα΄σεις,
τις σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις, κω

3.

τη σχετικη΄ εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και κανονισµου΄ς,

4.

΄ ν ασφα΄λειας,
τις ευθυ΄νες και τους τοµει΄ς δραστηριο΄τητας α΄λλων οργανισµω

5.

τη µεθοδολογι΄α διενε΄ργειας αξιολο΄γησης ασφα΄λειας πλοι΄ου,

6.

τις µεθο΄δους επιθεω΄ρησης και ελε΄γχου της ασφα΄λειας του πλοι΄ου,

7.

τις εργασι΄ες και τις συνθη΄κες στα πλοι΄α και στους λιµε΄νες,

8.

΄ ν εγκαταστα΄σεων
τα µε΄τρα ασφα΄λειας πλοι΄ων και λιµενικω

9.

την ετοιµο΄τητα σε καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης και τα σχε΄δια αντιµετω΄πισης απρο΄οπτων καταστα΄σεων,

10. τις τεχνικε΄ς καθοδη΄γησης ο΄σον αφορα΄ την εκπαι΄δευση και την κατα΄ρτιση σε θε΄µατα ασφα΄λειας,
΄ ν και µε΄τρων ασφα΄λειας,
συµπεριλαµβανοµε΄νων διαδικασιω
΄ ν και της σχετικη΄ς µε την ασφα΄λεια επικοι11. το χειρισµο΄ κρι΄σιµων για την ασφα΄λεια πληροφοριω
νωνι΄ας,
΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
12. γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω
΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και µηχανισµω
΄ ν,
13. την αναγνω
΄ ριση, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων
14. την αναγνω
τα οποι΄α µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,
15. τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,
΄ ς και τους περιορισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ τη
16. τον εξοπλισµο΄ και τα συστη΄µατα ασφα΄λειας, καθω
λειτουργι΄α τους,
΄ ρησης, ελε΄γχου και παρακολου΄θησης,
17. τις µεθο΄δους εξε΄τασης, επιθεω
18. τις µεθο΄δους σωµατικη΄ς ΄ερευνας προσω΄πων η΄ ΄ερευνας πραγµα΄των και διακριτικη΄ς εξε΄τασης,
19. γυµνα΄σια και ασκη΄σεις σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια, συµπεριλαµβανοµε΄νων γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων
σε συνεργασι΄α µε τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, και
20. την αξιολο΄γηση των γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια.
13.2.

Επιπροσθε΄τως, ο ΑΑΠ πρε΄πει να ΄εχει επαρκει΄ς γνω΄σεις και να ΄εχει λα΄βει εκπαι΄δευση σχετικα΄ µε κα΄ποια
απο΄ τα κατωτε΄ρω σηµει΄α η΄ ο΄λα τα κατωτε΄ρω σηµει΄α, κατα΄ περι΄πτωση:
1.

το γενικο΄ σχε΄διο διαρρυ΄θµισης του πλοι΄ου,

2.

το σχε΄διο ασφα΄λειας πλοι΄ου και σχετικε΄ς διαδικασι΄ες (συµπεριλαµβανοµε΄νων τρο΄πων ανταπο΄κρισης βα΄σει σεναρι΄ων),
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13.3.

3.

τις τεχνικε΄ς διαχει΄ρισης και ελε΄γχου πλη΄θους,

4.

τις λειτουργι΄ες του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας, και

5.

την υποβολη΄ σε δοκιµε΄ς, τη βαθµονο΄µηση και τη συντη΄ρηση του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας κατα΄ τη δια΄ρκεια του ταξιδιου΄.

Τα µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε συγκεκριµε΄να σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα πρε΄πει να ΄εχουν επαρκει΄ς γνω΄σεις και ικανο΄τητα εκτε΄λεσης των καθηκο΄ντων που τους
΄εχουν ανατεθει΄, περιλαµβανοµε΄νων, κατα΄ περι΄πτωση:
1.

΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
γνω΄σης των υφιστα΄µενων απειλω

2.

΄ ν και µηχανισµω
΄ ν,
΄ ρισης και του εντοπισµου΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω
της αναγνω

3.

΄ ρισης των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων τα οποι΄α µπορει΄
της αναγνω
να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,

4.

΄ ν οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,
των τεχνικω

5.

΄ ν διαχει΄ρισης και ελε΄γχου πλη΄θους,
των τεχνικω

6.

΄ ν,
των σχετιζο΄µενων µε την ασφα΄λεια επικοινωνιω

7.

΄ ν ΄εκτακτης ανα΄γκης και των σχεδι΄ων αντιµετω΄πισης απροο΄πτων καταστα΄γνω΄σης των διαδικασιω
σεων,

8.

των λειτουργιω΄ν εξοπλισµου΄ και συστηµα΄των ασφα΄λειας,

9.

της υποβολη΄ς σε δοκιµε΄ς, της βαθµονο΄µησης και της συντη΄ρησης του εξοπλισµου΄ και των
συστηµα΄των ασφα΄λειας κατα΄ τη δια΄ρκεια του ταξιδιου΄,

΄ ν επιθεω
΄ ρησης, ελε΄γχου και παρακολου΄θησης, και
10. τεχνικω
΄ ν ειδω
΄ ν, αποσκευω
΄ ν, φορτι΄ου και εφοδι΄ων
11. µεθο΄δων σωµατικη΄ς ΄ερευνας προσω΄πων, προσωπικω
πλοι΄ου.
13.4.

Τα λοιπα΄ µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου πρε΄πει να ΄εχουν επαρκει΄ς γνω΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις σχετικε΄ς
διατα΄ξεις του ΣΑΠ και να ει΄ναι εξοικειωµε΄να µε αυτε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων:
1.

της σηµασι΄ας και των επακο΄λουθων απαιτη΄σεων των διαφο΄ρων επιπε΄δων ασφα΄λειας,

2.

΄ ν ΄εκτακτης ανα΄γκης και των σχεδι΄ων αντιµετω΄πισης απροο΄πτων κατατης γνω΄σης των διαδικασιω
στα΄σεων,

3.

΄ ρισης και του εντοπισµου΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν και διατα΄ξεων,
της αναγνω

4.

΄ ρισης, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων
της αναγνω
τα οποι΄α µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια, και

5.

΄ ν οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας.
των τεχνικω

Γυµνα΄σια και ασκη΄σεις
13.5.

Στο΄χος των γυµνασι΄ων και των ασκη΄σεων ει΄ναι η διασφα΄λιση της κατα΄ρτισης των µελω΄ν του προσωπικου΄ του πλοι΄ου ο΄σον αφορα΄ ο΄λα τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα που τους ανατι΄θενται σε
΄ ν ο΄σον αφορα΄ ζητη΄µατα ασφα΄΄ ν ενδεχο΄µενων αδυναµιω
ο΄λα τα επι΄πεδα ασφαλει΄ας και ο προσδιορισµω
λειας που πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται.

13.6.

Για τη διασφα΄λιση της αποτελεσµατικη΄ς εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του σχεδι΄ου ασφα΄λειας πλοι΄ου,
΄ ρα τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ κα΄θε τρεις µη΄νες. Επι΄σης, σε περι΄πτωση αντικαγυµνα΄σια θα λαµβα΄νουν χω
τα΄στασης των µελω΄ν του προσωπικου΄ του πλοι΄ου σε ποσοστο΄ α΄νω του 25 %, ανα΄ πα΄σα στιγµη΄, και
εα΄ν υπα΄ρχουν µε΄λη του προσωπικου΄ τα οποι΄α δεν ΄ελαβαν µε΄ρος σε κανε΄να γυµνα΄σιο στο συγκεκριµε΄νο
΄ ρα γυµνα΄σιο µε΄σα σε µι΄α εβδοµα΄δα απο΄ την
πλοι΄ο κατα΄ τους προηγου΄µενους 3 µη΄νες, λαµβα΄νει χω
αντικατα΄σταση. Στα γυµνα΄σια αυτα΄ δοκιµα΄ζονται µεµονωµε΄να στοιχει΄α του σχεδι΄ου, ο΄πως οι απειλε΄ς
για την ασφα΄λεια που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 8.9.

13.7.

∆ια΄φοροι τυ΄ποι ασκη΄σεων στις οποι΄ες µπορει΄ να συµµετε΄χουν οι υπευ΄θυνοι ασφα΄λειας της εταιρει΄ας,
΄ ν εγκαταστα΄σεων, οι αρµο΄διες αρχε΄ς των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν,
οι υπευ΄θυνοι ασφα΄λειας λιµενικω
΄ ς και οι αξιωµατικοι΄ ασφα΄λειας του πλοι΄ου, εα΄ν υπα΄ρχουν, πρε΄πει να λαµβα΄νουν χω
΄ ρα τουλα΄χικαθω
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στον µι΄α φορα΄ ανα΄ ηµερολογιακο΄ ΄ετος, µε τα διαστη΄µατα που µεσολαβου΄ν µεταξυ΄ των ασκη΄σεων να
µην υπερβαι΄νουν τους 18 µη΄νες. Στις ασκη΄σεις αυτε΄ς θα δοκιµα΄ζονται οι επικοινωνι΄ες, ο συντονισµο΄ς,
η διαθεσιµο΄τητα πο΄ρων και η ανταπο΄κριση. Οι ασκη΄σεις αυτε΄ς µπορει΄ να ει΄ναι:
1.

πλη΄ρους κλι΄µακας η΄ ζωντανε΄ς,

2.

επιτραπε΄ζια προσοµοι΄ωση η΄ σεµινα΄ρια, η΄

3.

΄ ρα, ο΄πως οι ασκη΄σεις ΄ερευνας και δια΄σωσης
σε συνδυασµο΄ µε α΄λλες ασκη΄σεις που λαµβα΄νουν χω
και οι ασκη΄σεις αντιµετω΄πισης ΄εκτακτης ανα΄γκης.

13.8.

Η Αρχη΄ πρε΄πει να αναγνωρι΄ζει τη συµµετοχη΄ της εταιρει΄ας σε α΄σκηση µε α΄λλο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος.

14.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ
Σχετικε΄ς κατευθυ΄νσεις παρε΄χονται στα τµη΄µατα 15, 16 και 18.

15.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γενικα΄
15.1.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µπορει΄ να διενεργει΄ται απο΄ αναγνωρισµε΄νο οργανισµο΄ ασφα΄λειας (ΑΟΑ). Ωστο΄σο, µο΄νο το αρµο΄διο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος δυ΄ναται να εγκρι΄νει µια
περατωθει΄σα αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

15.2.

Εα΄ν ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος χρησιµοποιει΄ ΄εναν ΑΟΑ για την εξε΄ταση η΄ την ΄εγκριση της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, ο ΑΟΑ δεν πρε΄πει να σχετι΄ζεται µε κανε΄ναν α΄λλον ΑΟΑ που
προετοι΄µασε τη συγκεκριµε΄νη αξιολο΄γηση η΄ βοη΄θησε στην προετοιµασι΄α της.

15.3.

΄ νεται στα ακο΄λουθα στοιχει΄α
Μια αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να επικεντρω
εντο΄ς µιας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης:

15.4.

1.

υλικη΄ ασφα΄λεια,

2.

κατασκευαστικη΄ ακεραιο΄τητα,

3.

συστη΄µατα ατοµικη΄ς προστασι΄ας,

4.

διαδικαστικε΄ς πολιτικε΄ς,

5.

΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολογιστικω
΄ ν συστησυστη΄µατα ραδιοεπικοινωνιω
µα΄των και δικτυ΄ων,

6.

σχετικη΄ υποδοµη΄ µεταφορα΄ς,

7.

βοηθητικε΄ς παροχε΄ς, και

8.

΄ ρους οι οποι΄οι, εα΄ν υποστου΄ν βλα΄βη η΄ χρησιµοποιηθου΄ν για αθε΄µιτη παρακολου΄θηση,
α΄λλους χω
θε΄τουν σε κι΄νδυνο προ΄σωπα, περιουσιακα΄ στοιχει΄α η΄ λειτουργι΄ες εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Τα µε΄ρη που συµµετε΄χουν σε αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να µπορου΄ν να
αξιοποιου΄ν τη συνδροµη΄ εµπειρογνωµο΄νων ο΄σον αφορα΄ τα εξη΄ς:
1.

΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
τη γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω

2.

΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και µηχανισµω
΄ ν,
την αναγνω

3.

΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων
΄ ριση, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
την αναγνω
τα οποι΄α µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,

4.

τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,

5.

τις µεθο΄δους οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την προ΄κληση συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την
ασφα΄λεια,

6.

΄ σεις των εκρηκτικω
΄ ν στα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α και στις υπηρεσι΄ες της λιµενικη΄ς
τις επιπτω
εγκατα΄στασης,

7.

΄ ν εγκαταστα΄σεων,
την ασφα΄λεια λιµενικω

7.4.2004

7.4.2004
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8.

τις επιχειρηµατικε΄ς πρακτικε΄ς του λιµε΄να,

9.

τον σχεδιασµο΄ αντιµετω΄πισης απρο΄οπτων καταστα΄σεων, την ετοιµο΄τητα και την ανταπο΄κριση σε
΄ σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης,
περιπτω

10. µε΄τρα υλικη΄ς ασφα΄λειας, π.χ. περι΄φραξη,
΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολογιστικω
΄ν
11. τα συστη΄µατα ραδιοεπικοινωνιω
συστηµα΄των και δικτυ΄ων,
12. τις µεταφορε΄ς και τα ΄εργα πολιτικου΄ µηχανικου΄, και
13. τις λειτουργι΄ες πλοι΄ου και λιµε΄να.
΄ ν, η προστασι΄α των οποι΄ων ει΄ναι σηµαντικη΄
Προσδιορισµο΄ς και εκτι΄µηση παγι΄ων στοιχει΄ων και υποδοµω
15.5.

΄ ν παγι΄ων και υποδοµω΄ν αποτελει΄ µια διαδικασι΄α, µε΄σω
Ο προσδιορισµο΄ς και η εκτι΄µηση των σηµαντικω
΄ ν και εγκαταστα΄σεων για τη λειτουρτης οποι΄ας µπορει΄ να υπολογιστει΄ η σχετικη΄ σηµασι΄α κατασκευω
γι΄α της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Αυτη΄ η διαδικασι΄α προσδιορισµου΄ και εκτι΄µησης ει΄ναι σηµαντικη΄,
διο΄τι παρε΄χει µια βα΄ση επικε΄ντρωσης των στρατηγικω΄ν µετριασµου΄ σε εκει΄να τα πα΄για και κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α τα οποι΄α πρε΄πει να προστατευ΄ονται κατα΄ προτεραιο΄τητα απο΄ συµβα΄ντα που θε΄τουν σε
΄ λειες ζωη΄ς, την
κι΄νδυνο την ασφα΄λεια. Η διαδικασι΄α αυτη΄ πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη πιθανε΄ς απω
΄ ν εγκαταστα΄σεων.
οικονοµικη΄ σηµασι΄α του λιµε΄να, τη συµβολικη΄ αξι΄α και την παρουσι΄α κρατικω

15.6.

΄ ν στοιχει΄ων και υποδοµω΄ν πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται για
Ο προσδιορισµο΄ς και η εκτι΄µηση περιουσιακω
να κατατα΄σσεται κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας η σχετικη΄ σηµασι΄α προστασι΄ας κα΄θε στοιχει΄ου. Πρωταρ΄ ν. Επι΄σης, ει΄ναι σηµαντικο΄ να εξετα΄χικο΄ µε΄ληµα πρε΄πει να ει΄ναι η αποτροπη΄ θανα΄των η΄ τραυµατισµω
ζεται εα΄ν η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, η κατασκευη΄ η΄ η επιµε΄ρους εγκατα΄σταση µπορει΄ να συνεχι΄σει να
΄ ς και ο βαθµο΄ς στον οποι΄ο ει΄ναι δυνατη΄ η ταχει΄α αποκατα΄σταση
λειτουργει΄ χωρι΄ς το στοιχει΄ο, καθω
της κανονικη΄ς λειτουργι΄ας.

15.7.

Στα πα΄για στοιχει΄α και τις υποδοµε΄ς η προστασι΄α των οποι΄ων πρε΄πει να θεωρει΄ται σηµαντικη΄ µπορει΄
να περιλαµβα΄νονται:

15.8.

1.

΄ ροι προ΄σβασης, εισο΄δου, προσε΄γγισης και αγκυροβολι΄ας, ελιγµω΄ν και προσο΄ρµισης,
χω

2.

΄ ροι αποθη΄κευσης και ο εξοπλισµο΄ς
εγκαταστα΄σεις υποδοχη΄ς φορτι΄ων, τερµατικοι΄ σταθµοι΄, χω
µεταφορα΄ς φορτι΄ου,

3.

΄ ν και
συστη΄µατα, ο΄πως συστη΄µατα διανοµη΄ς ηλεκτρικου΄ ρευ΄µατος, συστη΄µατα ραδιοεπικοινωνιω
΄ ν, καθω
΄ ς και υπολογιστικα΄ συστη΄µατα και δι΄κτυα,
τηλεπικοινωνιω

4.

συστη΄µατα διαχει΄ρισης της κυκλοφορι΄ας πλοι΄ων στο λιµε΄να και βοηθη΄µατα ναυσιπλοι΅ας,

5.

΄ σεις µεταφορα΄ς φορτι΄ου και παροχε΄ς νερου΄,
µονα΄δες ισχυ΄ος, σωληνω

6.

γε΄φυρες, σιδηρο΄δροµοι, δρο΄µοι,

7.

΄ ν, φορτηγι΄δων κ.λπ.,
πλοι΄α εξυπηρε΄τησης λιµε΄να, περιλαµβανοµε΄νων πλοηγι΄δων, ρυµουλκω

8.

εξοπλισµο΄ς και συστη΄µατα ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, και

9.

τα υ΄δατα που συνορευ΄ουν µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

΄ ν στοιχει΄ων και υποδοµω
΄ ν ει΄ναι θεµελιω
΄ δους σηµασι΄ας για την
Ο σαφη΄ς προσδιορισµο΄ς περιουσιακω
εκτι΄µηση των απαιτη΄σεων ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, την κατα΄ταξη των προστατευτικω΄ν
µε΄τρων κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας και τη λη΄ψη αποφα΄σεων σχετικα΄ µε την κατανοµη΄ πο΄ρων για την
καλυ΄τερη προστασι΄α της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.
Η διαδικασι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νει διαβου΄λευση µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ τις γειτνια΄ζουσες µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση κατασκευε΄ς οι οποι΄ες µπορου΄ν να προκαλε΄σουν ζηµια΄ εντο΄ς της
εγκατα΄στασης η΄ να χρησιµοποιηθου΄ν για την προ΄κληση ζηµια΄ς στην εγκατα΄σταση η΄ αθε΄µιτη παρακολου΄θηση της εγκατα΄στασης η΄ για την απο΄σπαση της προσοχη΄ς.

΄ ρα, για
΄ ν απειλω
΄ ν για πα΄για στοιχει΄α και υποδοµε΄ς και της πιθανο΄τητας να λα΄βουν χω
Προσδιορισµο΄ς των πιθανω
τον ορισµο΄ και την κατα΄ταξη κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας µε΄τρων ασφα΄λειας
15.9.

Πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται οι ενε΄ργειες οι οποι΄ες θα µπορου΄σαν ενδεχοµε΄νως να αποτελε΄σουν απειλη΄
΄ ν στοιχει΄ων και υποδοµω΄ν, καθω
΄ ς και οι µε΄θοδοι υλοποι΄ησης των ενεργια την ασφα΄λεια περιουσιακω
΄ ν αυτω΄ν, για την εκτι΄µηση της ευπα΄θειας δεδοµε΄νου περιουσιακου΄ στοιχει΄ου η΄ σηµει΄ου σε περι΄γειω
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πτωση συµβα΄ντος που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια και τη θε΄σπιση και κατα΄ταξη κατα΄ σειρα΄ προτε΄ στε να καθι΄σταται δυνατο΄ς ο προγραµµατισµο΄ς και η κατανοµη΄
ραιο΄τητας απαιτη΄σεων ασφα΄λειας, ω
πο΄ρων. Ο προσδιορισµο΄ς και η εκτι΄µηση κα΄θε δυνητικη΄ς ενε΄ργειας και της χρησιµοποιου΄µενης µεθο΄΄ ν απο΄
δου πρε΄πει να βασι΄ζονται σε δια΄φορους παρα΄γοντες, συµπεριλαµβανοµε΄νων αξιολογη΄σεων απειλω
΄ ν, δεν θα χρεια΄ζεται οι
κρατικε΄ς υπηρεσι΄ες. Με τον προσδιορισµο΄ και την αξιολο΄γηση των απειλω
διενεργου΄ντες την αξιολο΄γηση να στηρι΄ζονται στα χει΄ριστα σενα΄ρια ο΄σον αφορα΄ το σχεδιασµο΄ και
την κατανοµη΄ πο΄ρων.
15.10.

Η αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να περιλαµβα΄νει αξιολο΄γηση η οποι΄α διεξα΄γεται στο πλαι΄σιο διαβουλευ΄σεων µε τους αρµο΄διους εθνικου΄ς οργανισµου΄ς ασφα΄λειας για τον καθορισµο΄:
1.

οποιασδη΄ποτε ιδιαι΄τερης πτυχη΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της κι΄νησης
των πλοι΄ων που χρησιµοποιου΄ν την εγκατα΄σταση, η οποι΄α την καθιστα΄ πιθανο΄ στο΄χο επι΄θεσης,

2.

΄ ν συνεπειω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ απω
΄ λειες ζωη΄ς, ζηµιε΄ς σε περιουσιακα΄ στοιχει΄α, οικονοµικα΄
των πιθανω
΄ ν συστηµα΄των, µιας επι΄θεσης στη
πλη΄γµατα, συµπεριλαµβανοµε΄νης της δια΄σπασης µεταφορικω
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ εναντι΄ον της,

3.

της ικανο΄τητας και της προ΄θεσης εκει΄νων που ενδε΄χεται να εξαπολυ΄σουν µια τε΄τοια επι΄θεση, και

4.

΄ ν, επι΄θεσης,
του πιθανου΄ ει΄δους, η΄ ειδω

παρα΄γοντας µια συνολικη΄ αξιολο΄γηση του βαθµου΄ επικινδυνο΄τητας για τον οποι΄ο πρε΄πει να σχεδιασθου΄ν µε΄τρα.
15.11.

15.12.

Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να εξετα΄ζονται ο΄λες οι πιθανε΄ς απειλε΄ς,
στις οποι΄ες µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται και τα κατωτε΄ρω ει΄δη συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την
ασφα΄λεια:
1.

ζηµια΄ η΄ καταστροφη΄ του πλοι΄ου η΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, π.χ. απο΄ εκρηκτικου΄ς µηχανισµου΄ς, εµπρησµο΄, δολιοφθορα΄ η΄ βανδαλισµο΄,

2.

πειρατει΄α η΄ κατα΄ληψη του πλοι΄ου η΄ των ατο΄µων επι΄ του πλοι΄ου,

3.

΄ ν συστηµα΄των του πλοι΄ου η΄ εφοδι΄ων του
παραβι΄αση φορτι΄ου, βασικου΄ εξοπλισµου΄ η΄ βασικω
πλοι΄ου,

4.

µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση η΄ χρη΄ση, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παρουσι΄ας λαθρεπιβατω΄ν,

5.

λαθρεµπο΄ριο ο΄πλων η΄ εξοπλισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων ο΄πλων µαζικη΄ς καταστροφη΄ς,

6.

΄ κουν την προ΄κληση συµβα΄ντος που θε΄τει
χρη΄ση του πλοι΄ου για τη µεταφορα΄ ατο΄µων που επιδιω
σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄/και του εξοπλισµου΄ τους,

7.

χρη΄ση του ΄διου
ι
του πλοι΄ου ως ο΄πλου η΄ ως µε΄σου προ΄κλησης ζηµια΄ς η΄ καταστροφη΄ς,

8.

΄ ν, των σηµει΄ων προσε΄γγισης του λιµε΄να
αποκλεισµο΄ς των εισο΄δων, των ανυψωτικω΄ν δεξαµενω
κ.λπ., και

9.

επι΄θεση µε πυρηνικα΄, βιολογικα΄ και χηµικα΄ ο΄πλα.

Η διαδικασι΄α πρε΄πει να περιλαµβα΄νει διαβου΄λευση µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ τις γειτνια΄ζουσες µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση κατασκευε΄ς οι οποι΄ες µπορου΄ν να προκαλε΄σουν ζηµια΄ εντο΄ς της
εγκατα΄στασης η΄ να χρησιµοποιηθου΄ν για την προ΄κληση ζηµια΄ς στην εγκατα΄σταση η΄ αθε΄µιτη παρακολου΄θηση της εγκατα΄στασης η΄ για την απο΄σπαση της προσοχη΄ς.

΄ ν µε΄τρων και διαδικαστικω
΄ν
Προσδιορισµο΄ς, επιλογη΄ και κατα΄ταξη κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας αντισταθµιστικω
΄ ν, καθω
΄ ς και του βαθµου΄ αποτελεσµατικο΄τητα΄ς τους ο΄σον αφορα΄ τη µει΄ωση της ευπα΄θειας
αλλαγω
15.13.

΄ ν µε΄τρων κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας αποσκοπει΄ στη
Ο προσδιορισµο΄ς και η κατα΄ταξη αντισταθµιστικω
διασφα΄λιση της χρη΄σης των αποτελεσµατικο΄τερων δυνατω΄ν µε΄τρων ασφα΄λειας για τη µει΄ωση της ευπα΄θειας µιας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ διασυ΄νδεσης πλοι΄ου/λιµε΄να στις πιθανε΄ς απειλε΄ς.

7.4.2004

7.4.2004
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15.14.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας πρε΄πει να επιλε΄γονται βα΄σει παραγο΄ντων, ο΄πως η δυνατο΄τητα µει΄ωσης της πιθα΄ ρα επι΄θεση, και να εκτιµου΄νται µε τη χρη΄ση πληροφοριω
΄ ν στις οποι΄ες περιλαµβα΄νο΄τητας να λα΄βει χω
νονται:
1.

επιθεωρη΄σεις, εξετα΄σεις και ΄ελεγχοι ασφα΄λειας,

2.

΄ ν εγκαταστα΄σεων, καθω
΄ ς και ιδιοδιαβου΄λευση µε ιδιοκτη΄τες και φορει΄ς εκµετα΄λλευσης λιµενικω
΄ ν, εα΄ν χρεια΄ζεται,
κτη΄τες/φορει΄ς εκµετα΄λλευσης γειτονικω΄ν κατασκευω

3.

΄ ν σχετικα΄ µε συµβα΄ντα που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια, και
ιστορικο΄ πληροφοριω

4.

εργασι΄ες εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Προσδιορισµο΄ς των σηµει΄ων αδυναµι΄ας
15.15.

Ο προσδιορισµο΄ς σηµει΄ων αδυναµι΄ας σε υλικε΄ς κατασκευε΄ς, συστη΄µατα ατοµικη΄ς προστασι΄ας, διαδικασι΄ες η΄ σε α΄λλους τοµει΄ς οι οποι΄οι µπορει΄ να οδηγη΄σουν σε συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την
ασφα΄λεια µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ για τον προσδιορισµο΄ τρο΄πων εξα΄λειψης η΄ µετριασµου΄ αυτω΄ν
των σηµει΄ων αδυναµι΄ας. Παραδει΄γµατος χα΄ρη, µια ανα΄λυση θα µπορου΄σε να αποκαλυ΄ψει σηµει΄α αδυναµι΄ας στα συστη΄µατα ασφα΄λειας µιας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ στην απροστα΄τευτη υποδοµη΄ της,
΄ ν µε΄τρων, π.χ.
ο΄πως οι παροχε΄ς νερου΄, οι γε΄φυρες κ.λπ. που θα µπορου΄σαν να επιλυθου΄ν µε΄σω υλικω
µε µο΄νιµο κιγκλι΄δωµα, συναγερµου΄ς, εξοπλισµο΄ επιτη΄ρησης, κ.λπ.

15.16.

Ο προσδιορισµο΄ς των σηµει΄ων αδυναµι΄ας πρε΄πει να περιλαµβα΄νει εξε΄ταση των κατωτε΄ρω ζητηµα΄των:
1.

της προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και στα πλοι΄α που ει΄ναι προσορµισµε΄να στην εγκατα΄σταση απο΄ ξηρα΄ και θα΄λασσα,

2.

΄ ν κατατης κατασκευαστικη΄ς ακεραιο΄τητας των προβλητω΄ν, των εγκαταστα΄σεων και των συναφω
΄ ν,
σκευω

3.

΄ ν και µε΄τρων ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων των συστηµα΄των
των υφιστα΄µενων διαδικασιω
΄ ρισης,
αναγνω

4.

΄ ν και µε΄τρων ασφα΄λειας που σχετι΄ζονται µε λιµενικε΄ς υπηρεσι΄ες και
των υφιστα΄µενων διαδικασιω
βοηθητικε΄ς παροχε΄ς,

5.

΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, των λιµενιµε΄τρων για την προστασι΄α του εξοπλισµου΄ ραδιοεπικοινωνιω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και των βοηθητικω΄ν παροχω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολογιστικω
΄ ν συστηµα΄των
κω
και δικτυ΄ων,

6.

΄ ν ζωνω΄ν που µπορου΄ν να αξιοποιηθου΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια επι΄θεσης η΄ για επι΄θεση,
γειτονικω

7.

΄ ν µε ιδιωτικε΄ς εταιρει΄ες ασφα΄λειας οι οποι΄ες παρε΄χουν υπηρεσι΄ες ασφα΄υφισταµε΄νων συµφωνιω
λειας για πλοι΄α απο΄ τη θα΄λασσα/την ξηρα΄,

8.

΄ ν και µε΄τρων προστασι΄ας και ασφα΄΄ ν µεταξυ΄ διαδικασιω
οποιωνδη΄ποτε αντικρουο΄µενων πολιτικω
λειας,

9.

οποιωνδη΄ποτε αντικρουο΄µενων αναθε΄σεων ο΄σον αφορα΄ καθη΄κοντα σχετικα΄ µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και την ασφα΄λεια,

10. οποιουδη΄ποτε εξαναγκασµου΄ και προσωπικου΄ περιορισµου΄,
11. οποιωνδη΄ποτε ελλει΄ψεων προσδιορι΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της εκπαι΄δευσης και των γυµνασι΄ων,
και
12. οποιωνδη΄ποτε ελλει΄ψεων προσδιορι΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της καθηµερινη΄ς λειτουργι΄ας, υ΄στερα
απο΄ συµβα΄ντα η΄ προειδοποιη΄σεις, την αναφορα΄ προβληµα΄των ασφα΄λειας, την εφαρµογη΄ µε΄τρων
ελε΄γχου, ελε΄γχων κ.λπ.
16.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γενικα΄
16.1.

Η προετοιµασι΄α του σχεδι΄ου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΣΑΛΜ) ει΄ναι ευθυ΄νη του υπευθυ΄νου
ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΥΑΛΕ). Παρο΄λο που ο ΥΑΛΕ δεν χρεια΄ζεται να αναλαµβα΄νει προσωπικα΄ ο΄λα τα καθη΄κοντα που σχετι΄ζονται µε τη θε΄ση, η τελικη΄ ευθυ΄νη για τη διασφα΄λιση της ορθη΄ς
εκτε΄λεση΄ς τους ανη΄κει σε αυτο΄ν.
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16.2.

Το περιεχο΄µενο κα΄θε µεµονωµε΄νου ΣΑΛΕ ποικι΄λλει, ανα΄λογα µε τις ιδιαι΄τερες συνθη΄κες της λιµενικη΄ς
΄ ν εγκαταστα΄σεων, που καλυ΄πτει. Στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης, η΄ των λιµενικω
εγκατα΄στασης προσδιορι΄ζονται τα ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και των δυνητικω΄ν κινδυ΄νων για την ασφα΄λεια που οδη΄γησαν στην ανα΄γκη διορισµου΄ ενο΄ς ΥΑΛΕ και προετοιµασι΄ας
ΣΑΛΜ. Η προετοιµασι΄α του ΣΑΛΜ απαιτει΄ την εξε΄ταση των στοιχει΄ων αυτω΄ν, καθω΄ς και α΄λλων τοπι΄ ν η΄ εθνικω
΄ ν ζητηµα΄των ασφα΄λειας και τη θε΄σπιση ενδεδειγµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας για την ελαχικω
΄ ν των δυνητικω
΄ ν κινδυ΄νων. Οι
στοποι΄ηση της πιθανο΄τητας παραβι΄ασης της ασφα΄λειας και των συνεπειω
συµβαλλο΄µενες κυβερνη΄σεις δυ΄νανται να παρε΄χουν συµβουλε΄ς σχετικα΄ µε την προετοιµασι΄α και το
περιεχο΄µενο ενο΄ς ΣΑΛΜ.

16.3.

Όλα τα ΣΑΛΜ πρε΄πει:
1.

να αναφε΄ρουν λεπτοµερω΄ς τη δια΄ρθρωση της οργα΄νωσης ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

2.

να αναφε΄ρουν λεπτοµερω΄ς τις σχε΄σεις της οργα΄νωσης µε α΄λλες σχετικε΄ς αρχε΄ς και τα συστη΄µατα
΄ς
επικοινωνι΄ας για τη διασφα΄λιση αποτελεσµατικη΄ς συνεχου΄ς λειτουργι΄ας της οργα΄νωσης, καθω
και τις σχε΄σεις του µε α΄λλα µε΄ρη, συµπεριλαµβανοµε΄νων των πλοι΄ων στο λιµε΄να,

3.

΄ ς τα βασικα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας για επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, το΄σο επιχειρηνα αναφε΄ρουν λεπτοµερω
σιακα΄ ο΄σο και υλικα΄, τα οποι΄α θα εφαρµο΄ζονται,

4.

να αναφε΄ρουν λεπτοµερω΄ς τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α θα επιτρε΄πουν στη λιµενικη΄
εγκατα΄σταση να µεταβαι΄νει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση σε επι΄πεδο ασφα΄λειας 2 και, ο΄ταν χρεια΄ζεται, σε
επι΄πεδο ασφα΄λειας 3,

5.

να προβλε΄πουν τακτικη΄ επανεξε΄ταση, η΄ ΄ελεγχο, του ΣΑΛΜ και τροποποι΄ηση΄ του συ΄µφωνα µε
την εµπειρι΄α η΄ τις µεταβαλλο΄µενες συνθη΄κες, και

6.

να προβλε΄πουν λεπτοµερει΄ς διαδικασι΄ες αναφορα΄ς στα σηµει΄α επαφη΄ς των αρµοδι΄ων συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν.

16.4.

Η προετοιµασι΄α ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ ΣΑΛΜ θα βασι΄ζεται σε µια ολοκληρωµε΄νη αξιολο΄γηση ο΄λων
των ζητηµα΄των που σχετι΄ζονται µε την ασφα΄λεια της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβανοµε΄νης,
΄ ν και επιχειρησιακω
΄ ν χαρακτηριστικω
΄ ν της συγιδιαι΄τερα, µιας ολοκληρωµε΄νης αξιολο΄γησης των υλικω
κεκριµε΄νης λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

16.5.

΄ ν εγκαταστα΄σεων που βρι΄σκονται
Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να εγκρι΄νουν τα ΣΑΛΜ των λιµενικω
στην επικρα΄τεια΄ τους. Τα συµβαλλο΄µενα κρα΄τη πρε΄πει να αναπτυ΄σσουν διαδικασι΄ες για την αξιολο΄γηση
της συνεχου΄ς αποτελεσµατικο΄τητας κα΄θε ΣΑΛΜ και µπορου΄ν να ζητου΄ν την τροποποι΄ηση του ΣΑΛΜ
πριν απο΄ την αρχικη΄ ΄εγκριση΄ του η΄ µετε΄πειτα. Το ΣΑΛΜ πρε΄πει να προβλε΄πει την τη΄ρηση αρχει΄ων
΄ ν, επανεξετα΄σεων, ελε΄γχων, εκπαι΄δευσης,
συµβα΄ντων που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια και απειλω
γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων, ως αποδεικτικο΄ στοιχει΄ο της συµµο΄ρφωσης µε τις απαιτη΄σεις αυτε΄ς.

16.6.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας που περιλαµβα΄νονται στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να τι΄θενται σε εφαρµογη΄ εντο΄ς ευ΄λογης
χρονικη΄ς περιο΄δου µετα΄ την ΄εγκριση του ΣΑΛΜ και το ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζει το χρο΄νο εφαρµογη΄ς
κα΄θε µε΄τρου. Η πιθανο΄τητα ενδεχο΄µενης καθυστε΄ρησης της παροχη΄ς τους πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο συζη΄τησης µε το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, το οποι΄ο ει΄ναι υπευ΄θυνο για την ΄εγκριση του ΣΑΛΜ και
πρε΄πει να συµφωνου΄νται ικανοποιητικα΄ εναλλακτικα΄ προσωρινα΄ µε΄τρα ασφα΄λειας, για την κα΄λυψη
οποιασδη΄ποτε ενδια΄µεσης χρονικη΄ς περιο΄δου, τα οποι΄α να παρε΄χουν ισοδυ΄ναµο επι΄πεδο ασφα΄λειας.

16.7.

Η χρη΄ση πυροβο΄λων ο΄πλων πα΄νω η΄ κοντα΄ σε πλοι΄α και µε΄σα σε λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις µπορει΄ να
εγκυµονει΄ ιδιαι΄τερους και συγκεκριµε΄νους κινδυ΄νους για την ασφα΄λεια, ιδι΄ως ο΄ταν υπα΄ρχουν ορισµε΄νες
επικι΄νδυνες ουσι΄ες, και πρε΄πει να εξετα΄ζεται πολυ΄ προσεκτικα΄. Σε περι΄πτωση που ΄ενα συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος αποφασι΄σει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η χρη΄ση ΄ενοπλου προσωπικου΄ στις ζω΄νες αυτε΄ς, πρε΄πει να
διασφαλι΄ζει ο΄τι το προσωπικο΄ αυτο΄ ΄εχει εξουσιοδοτηθει΄ δεο΄ντως και ΄εχει εκπαιδευτει΄ στη χρη΄ση των
ο΄πλων που φε΄ρει, καθω΄ς και ο΄τι ΄εχει επι΄γνωση των συγκεκριµε΄νων κινδυ΄νων για την ασφα΄λεια στις
ζω΄νες αυτε΄ς. Όταν ΄ενα συµβαλλο΄µενο κρα΄τος επιτρε΄πει τη χρη΄ση πυροβο΄λων ο΄πλων, πρε΄πει να εκδι΄δει
συγκεκριµε΄νες κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς ασφα΄λειας σχετικα΄ µε τη χρη΄ση τους. Το ΣΑΛΜ πρε΄πει να
περιε΄χει συγκεκριµε΄νες κατευθυ΄νσεις σχετικα΄ µε αυτο΄ το θε΄µα, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του
σε πλοι΄α τα οποι΄α µεταφε΄ρουν επικι΄νδυνα ει΄δη η΄ ουσι΄ες.
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΄ ν µε την ασφα΄λεια καθηκο΄ντων σε λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
Οργα΄νωση και εκτε΄λεση σχετικω
16.8.

Επιπλε΄ον της καθοδη΄γησης που παρε΄χεται στο τµη΄µα 16.3, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται τα
κατωτε΄ρω, τα οποι΄α σχετι΄ζονται µε ο΄λα τα επι΄πεδα ασφα΄λειας:
1.

ο ρο΄λος και η δια΄ρθρωση της οργα΄νωσης της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια,

2.

τα καθη΄κοντα, οι ευθυ΄νες και οι απαιτη΄σεις εκπαι΄δευσης για ο΄λο το προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης που συµµετε΄χει σε ζητη΄µατα ασφα΄λειας και τα µε΄τρα επι΄δοσης που απαιτου΄νται
για την αξιολο΄γηση της ατοµικη΄ς αποτελεσµατικο΄τητας κα΄θε µε΄λους του προσωπικου΄,

3.

τις σχε΄σεις της οργα΄νωσης ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µε α΄λλες εθνικε΄ς η΄ τοπικε΄ς
αρχε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε ευθυ΄νες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια,

4.

τα συστη΄µατα επικοινωνι΄ας που παρε΄χονται για τη διασφα΄λιση αποτελεσµατικη΄ς και συνεχου΄ς
επικοινωνι΄ας µεταξυ΄ του προσωπικου΄ ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, των πλοι΄ων που
βρι΄σκονται στον λιµε΄να και, κατα΄ περι΄πτωση, µε εθνικε΄ς η΄ τοπικε΄ς αρχε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε ευθυ΄νες σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια,

5.

τις διαδικασι΄ες η΄ τις δικλει΄δες ασφα΄λειας που ει΄ναι αναγκαι΄ες για να ει΄ναι δυνατη΄ πα΄ντοτε η
διατη΄ρηση αυτη΄ς της συνεχου΄ς επικοινωνι΄ας,

6.

΄ ν σχετικα΄ µε την
οι διαδικασι΄ες και οι πρακτικε΄ς για την προστασι΄α των κρι΄σιµων πληροφοριω
ασφα΄λεια που τηρου΄νται σε ΄εντυπη η΄ σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄,

7.

οι διαδικασι΄ες που απαιτου΄νται για τη συνεχη΄ αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας των µε΄τρων,
΄ ν και του εξοπλισµου΄ ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων διαδικασιω
΄ ν για τον
των διαδικασιω
΄ ν η΄ δυσλειτουργιω
΄ ν εξοπλισµου΄ η΄ συστηµα΄των και της αντιµετω΄πιση΄ς τους,
προσδιορισµο΄ βλαβω

8.

΄ ν σχετικω
΄ ν µε πιθανε΄ς παραοι διαδικασι΄ες διασφα΄λισης της υποβολη΄ς και αξιολο΄γησης αναφορω
βια΄σεις της ασφα΄λειας η΄ προβλη΄µατα ασφα΄λειας,

9.

οι διαδικασι΄ες που αφορου΄ν τη µεταφορα΄ φορτι΄ου,

10. οι διαδικασι΄ες που καλυ΄πτουν την παρα΄δοση των εφοδι΄ων του πλοι΄ου,
΄ ν η΄ ουσιω΄ν, συµπεριλαµ11. οι διαδικασι΄ες για την τη΄ρηση και ενηµε΄ρωση αρχει΄ων επικι΄νδυνων ειδω
βανοµε΄νης της θε΄σης τους στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,
΄ ν θαλα΄σσιας περιπολι΄ας και ειδικευµε΄νων
12. οι τρο΄ποι ειδοποι΄ησης και απο΄κτησης των υπηρεσιω
΄ ν για βο΄µβες και υποβρυ΄χιων ερευνω
΄ ν,
οµα΄δων ΄ερευνας, συµπεριλαµβανοµε΄νων ερευνω
13. οι διαδικασι΄ες παροχη΄ς βοη΄θειας στους υπευ΄θυνους ασφα΄λειας πλοι΄ου ο΄σον αφορα΄ την εξακρι΄΄ κουν να επιβιβαστου΄ν επι΄ του πλοι΄ου, ο΄ταν ζητει΄βωση της ταυτο΄τητας των ατο΄µων που επιδιω
ται, και
14. διαδικασι΄ες διευκο΄λυνσης της παραµονη΄ς στην ακτη΄ για το προσωπικο΄ του πλοι΄ου η΄ αντικατα΄΄ ν του προσωπικου΄, καθω
΄ ς και της προ΄σβασης επισκεπτω
΄ ν στο πλοι΄ο, συµπεριλαµβαστασης µελω
΄ πων κοινωνικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν και εργατικω
΄ ν οργανω΄σεων ναυτικω
΄ ν.
νοµε΄νων εκπροσω
16.9.

΄ νονται συγκεκριµε΄να στα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
Τα κατωτε΄ρω σηµει΄α του τµη΄µατος 16 επικεντρω
µπορου΄ν να λαµβα΄νονται σε κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας, καλυ΄πτοντας:
1.

την προ΄σβαση στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,

2.

ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

3.

τη µεταφορα΄ φορτι΄ου,

4.

την παραλαβη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου,

5.

΄ ν, και
τη µεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω

6.

την παρακολου΄θηση της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Προ΄σβαση στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
16.10.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α καλυ΄πτουν ο΄λους τους τρο΄πους προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση που προσδιορι΄ζονται στην αξιολο΄γηση ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.
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16.11.

Για κα΄θε ΄εναν απο΄ αυτου΄ς, το ΣΑΛΜ πρε΄πει να προσδιορι΄ζει τις ενδεδειγµε΄νες θε΄σεις ο΄που πρε΄πει να
εφαρµο΄ζονται περιορισµοι΄ η΄ απαγορευ΄σεις προ΄σβασης για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα επι΄πεδα ασφα΄λειας. Στο
ΣΑΛΜ πρε΄πει να προσδιορι΄ζεται ο τυ΄πος του περιορισµου΄ η΄ της απαγο΄ρευσης που θα εφαρµο΄ζεται για
΄ ς και ο τρο΄πος επιβολη΄ς τους.
κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας, καθω

16.12.

΄ ρισης που απαιτου΄νται σε κα΄θε επι΄πεδο ασφα΄λειας
Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι τρο΄ποι αναγνω
για να επιτρε΄πεται η προ΄σβαση και η παραµονη΄ ατο΄µων στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, χωρι΄ς να δηµιουργει΄ται προ΄βληµα ασφα΄λειας. Στους τρο΄πους αυτου΄ς µπορει΄ να περιλαµβα΄νεται η ανα΄πτυξη καταλλη΄΄ ρισης, το οποι΄ο να καθιστα΄ δυνατε΄ς µο΄νιµες και προσωρινε΄ς αναγνωρι΄σεις, για
λου συστη΄µατος αναγνω
΄ ρισης
το προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και τους επισκε΄πτες αντι΄στοιχα. Κα΄θε συ΄στηµα αναγνω
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει, ο΄ταν ει΄ναι εφικτο΄ στην πρα΄ξη, να συντονι΄ζεται µε το συ΄στηµα το
οποι΄ο εφαρµο΄ζεται στα πλοι΄α τα οποι΄α επισκε΄πτονται τακτικα΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Οι επιβα΄τες
πρε΄πει να µπορου΄ν να αποδεικνυ΄ουν την ταυτο΄τητα΄ τους µε κα΄ρτες επιβι΄βασης, εισιτη΄ρια κ.λπ., αλλα΄
δεν πρε΄πει να τους επιτρε΄πεται η προ΄σβαση σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης χωρι΄ς συνοδει΄α. Το
ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζει διατα΄ξεις για τη διασφα΄λιση της τακτικη΄ς ενηµε΄ρωσης των συστηµα΄των ανα΄ ν.
γνω΄ρισης και την πειθαρχικη΄ δι΄ωξη κατα΄χρησης των διαδικασιω

16.13.

Πρε΄πει να απαγορευ΄εται η προ΄σβαση στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση σε εκει΄νους που δεν ει΄ναι προ΄θυµοι η΄
΄ σουν το σκοπο΄ της επι΄σκεψη΄ς τους
δεν µπορου΄ν να αποδει΄ξουν την ταυτο΄τητα΄ τους η΄/και να επιβεβαιω
ο΄ταν τους ζητει΄ται, και η απο΄πειρα προ΄σβαση΄ς τους πρε΄πει να αναφε΄ρεται στον ΥΑΛΕ και στις αρµο΄διες σε θε΄µατα ασφα΄λειας εθνικε΄ς η΄ τοπικε΄ς αρχε΄ς.

16.14.

΄ ροι ο΄που θα υποβα΄λλονται σε ΄ερευνα προ΄σωπα, προσωπικα΄ ει΄δη
Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι χω
΄ ροι αυτοι΄ πρε΄πει να ει΄ναι σκεπαστοι΄ για να διευκολυ΄νεται η συνεχη΄ς λειτουργι΄α,
και οχη΄µατα. Οι χω
ανεξα΄ρτητα απο΄ τις επικρατου΄σες καιρικε΄ς συνθη΄κες, συ΄µφωνα µε τη συχνο΄τητα που ορι΄ζεται στο
ΣΑΛΜ. Αφου΄ υποβληθου΄ν σε ΄ερευνα, τα προ΄σωπα, τα προσωπικα΄ ει΄δη και τα οχη΄µατα πρε΄πει να
΄ ρους φυ΄λαξης, επιβι΄βασης η΄ φο΄ρτωσης αυτοκινη΄των.
µεταβαι΄νουν στους περιορισµε΄νους χω

16.15.

΄ ροι για τα α΄τοµα που ΄εχουν υποβληθει΄ σε ΄ερευνα και τα
Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται χωριστοι΄ χω
προσωπικα΄ ει΄δη τους και για τα α΄τοµα που δεν ΄εχουν υποβληθει΄ σε ΄ερευνα και τα προσωπικα΄ ει΄δη
τους και, εα΄ν ει΄ναι δυνατο΄, χωριστε΄ς ζω΄νες για τους επιβιβαζο΄µενους/αποβιβαζο΄µενους επιβα΄τες, το
προσωπικο΄ του πλοι΄ου και τα προσωπικα΄ ει΄δη του, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι τα α΄τοµα που δεν ΄εχουν
υποβληθει΄ σε ΄ερευνα δεν µπορου΄ν να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε εκει΄νους που ΄εχουν υποβληθει΄ σε ΄ερευνα.

16.16.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζεται η συχνο΄τητα εφαρµογη΄ς των ελε΄γχων προ΄σβασης, ιδι΄ως εα΄ν προ΄κειται
να εφαρµο΄ζονται σε τυχαι΄α η΄ περιστασιακη΄ βα΄ση.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.17.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα σηµει΄α ελε΄γχου ο΄που µπορει΄ να
εφαρµο΄ζονται τα κατωτε΄ρω µε΄τρα ασφα΄λειας:
1.

΄ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης, οι οποι΄ες πρε΄πει να χωρι΄ζονται µε περι΄φραξη η΄ α΄λλα κιγκλιδω
µατα, συ΄µφωνα µε προ΄τυπο το οποι΄ο πρε΄πει να εγκρι΄νει το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος,

2.

΄ελεγχος της ταυτο΄τητας ο΄λων των προσω
΄ πων που επιθυµου΄ν να εισε΄λθουν στη λιµενικη΄ εγκατα΄΄ ν, του προσωπικου΄ του πλοι΄ου και
σταση σε σχε΄ση µε πλοι΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των επιβατω
΄ ν και επιβεβαι΄ωση των λο΄γων για τους οποι΄ους επιθυµου΄ν να εισε΄λθουν στη λιµετων επισκεπτω
΄ ν,
νικη΄ εγκατα΄σταση µε ΄ελεγχο, παραδει΄γµατος χα΄ρη, οδηγιω΄ν επιβι΄βασης, εισιτηρι΄ων επιβατω
καρτω΄ν επιβι΄βασης, εντολω΄ν εργασι΄ας κ.λπ,

3.

΄ελεγχος των οχηµα΄των που χρησιµοποιου΄νται απο΄ εκει΄νους που επιθυµου΄ν να εισε΄λθουν στη
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση σε σχε΄ση µε πλοι΄ο,

4.

΄ελεγχος της ταυτο΄τητας του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και των προσω΄πων που
απασχολου΄νται εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και των οχηµα΄των τους,

5.

περιορισµο΄ς της προ΄σβασης, ω΄στε να αποκλει΄ονται εκει΄νοι που δεν απασχολου΄νται απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ δεν εργα΄ζονται σε αυτη΄, εα΄ν δεν µπορου΄ν να αποδει΄ξουν την ταυτο΄τητα΄
τους,

7.4.2004
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16.18.

6.

΄ ν ειδω
΄ ν, οχηµα΄των και του περιεχο΄µενου αυτω΄ν, και
υποβολη΄ σε ΄ερευνα προσω΄πων, προσωπικω

7.

προσδιορισµο΄ς των σηµει΄ων προ΄σβασης που δεν χρησιµοποιου΄νται τακτικα΄ και πρε΄πει να ει΄ναι
µονι΄µως κλειστα΄ η΄ ασφαλισµε΄να.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, πρε΄πει να υποβα΄λλονται σε ΄ερευνα ο΄λοι ο΄σοι επιθυµου΄ν να εισε΄λθουν στη
΄ ν αυτω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σποραδικω
΄ ν ερευλιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Η συχνο΄τητα των ερευνω
νω΄ν, πρε΄πει να προσδιορι΄ζεται στο εγκεκριµε΄νο ΣΑΛΜ και να εγκρι΄νεται συγκεκριµε΄να απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος. Εκτο΄ς εα΄ν υπα΄ρχουν σοβαροι΄ λο΄γοι για την υποβολη΄ σε ΄ερευνα, δεν απαιτει΄ται απο΄ τα
µε΄λη του προσωπικου΄ του πλοι΄ου να υποβα΄λουν σε ΄ερευνα τους συναδε΄λφους τους η΄ τα προσωπικα΄
΄ πινα δικαιω
΄ µατα
ει΄δη τους. Κα΄θε τε΄τοια ΄ερευνα γι΄νεται κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να γι΄νονται σεβαστα΄ τα ανθρω
του υποβαλλο΄µενου στην ΄ερευνα ατο΄µου και µε σεβασµο΄ στην αξιοπρε΄πεια΄ του.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.19.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
εφαρµο΄ζονται, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

διορισµο΄ προ΄σθετου προσωπικου΄ για τη φυ΄λαξη των σηµει΄ων προ΄σβασης και τη διενε΄ργεια περι΄ ν στα περιµετρικα΄ κιγκλιδω
΄ µατα,
πολιω

2.

περιορισµο΄ του αριθµου΄ των σηµει΄ων προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και προσδιορισµο΄
των σηµει΄ων προ΄σβασης που πρε΄πει να κλει΄σουν και του τρο΄που επαρκου΄ς ασφα΄λιση΄ς τους,

3.

παροχη΄ µε΄σων για την παρεµπο΄διση της κι΄νησης στα υπο΄λοιπα σηµει΄α προ΄σβασης, π.χ. χωρι΄σµατα ασφα΄λειας,

4.

΄ ν σε προ΄σωπα, προσωπικα΄ ει΄δη και οχη΄µατα,
αυ΄ξηση της συχνο΄τητας των ερευνω

5.

απαγο΄ρευση της προ΄σβασης σε επισκε΄πτες οι οποι΄οι δεν µπορου΄ν να αιτιολογη΄σουν, κατα΄ τρο΄πο
που να µπορει΄ να επαληθευτει΄, γιατι΄ επιθυµου΄ν να εισε΄λθουν στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και

6.

΄ ν σκαφω
΄ ν για αυ΄ξηση της ασφα΄λειας απο΄ την πλευρα΄ της θα΄λασσας.
χρη΄ση περιπολικω

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.20.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω΄ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας, τα οποι΄α
µπορει΄ να λαµβα΄νει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

αναστολη΄ της προ΄σβασης σε ολο΄κληρη τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ σε ΄ενα µε΄ρος της,

2.

χορη΄γηση α΄δειας προ΄σβασης µο΄νο στα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε
κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄ τε΄τοιου συµβα΄ντος,

3.

αναστολη΄ της κι΄νησης πεζω΄ν η΄ οχηµα΄των σε ολο΄κληρη τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ σε ΄ενα µε΄ρος
της,

4.

΄ ν ασφα΄λειας εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο,
αυ΄ξηση των περιπολιω

5.

΄ ν εργασιω
΄ ν σε ολο΄κληρη τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ σε ΄ενα µε΄ρος της,
αναστολη΄ των λιµενικω

6.

κατευ΄θυνση των κινη΄σεων των πλοι΄ων σε σχε΄ση µε ολο΄κληρη τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ µε ΄ενα
µε΄ρος της, και

7.

εκκε΄νωση ολο΄κληρης τη λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ ενο΄ς µε΄ρους της.
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Ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
16.21.

16.22.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να προσδιορι΄ζονται οι ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης που ορι΄ζονται εντο΄ς της
λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης και να καθορι΄ζεται η ΄εκταση΄ τους, οι ω΄ρες εφαρµογη΄ς, τα ληπτε΄α µε΄τρα
ασφα΄λειας για τον ΄ελεγχο της προ΄σβασης σε αυτε΄ς και για τον ΄ελεγχο των δραστηριοτη΄των µε΄σα σε
αυτε΄ς. Σε αυτα΄ πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται επι΄σης, ο΄που κρι΄νεται σκο΄πιµο, µε΄τρα για να διασφαλι΄ζεται
ο΄τι οι προσωρινε΄ς ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια΄
τους, το΄σο πριν απο΄ τη δηµιουργι΄α τους ο΄σο και µετα΄. Σκοπο΄ς των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης
ει΄ναι:
1.

΄ ν, του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄η προστασι΄α των επιβατω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που την επισκε΄πτονται σε σχε΄ση µε
στασης και των επισκεπτω
πλοι΄ο,

2.

η προστασι΄α της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

3.

η προστασι΄α των πλοι΄ων που χρησιµοποιου΄ν και εξυπηρετου΄ν τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,

4.

΄ ρων και ζωνω΄ν εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,
η προστασι΄α κρι΄σιµων για την ασφα΄λεια χω

5.

η προστασι΄α του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, και

6.

η προστασι΄α του φορτι΄ου και των εφοδι΄ων του πλοι΄ου απο΄ παραβια΄σεις.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να διασφαλι΄ζεται ο΄τι για ο΄λες τις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης ΄εχουν οριστει΄
µε΄τρα για τον ΄ελεγχο:
1.

της προ΄σβασης ατο΄µων,

2.

της εισο΄δου, της στα΄θµευσης, της φο΄ρτωσης και της εκφο΄ρτωσης οχηµα΄των,

3.

της µετακι΄νησης και της αποθη΄κευσης του φορτι΄ου και των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, και

4.

΄ ν η΄ προσωπικω
΄ ν αντικειµε΄νων.
των ασυνο΄δευτων αποσκευω

16.23.

Στο ΣΑΠ πρε΄πει να ορι΄ζεται ο΄τι ο΄λες οι ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης φε΄ρουν σαφη΄ ση΄µανση η
΄ ρο και ο΄τι η µη εξουσιοδοτηµε΄νη παρουσι΄α
οποι΄α υποδεικνυ΄ει ο΄τι απαγορευ΄εται η ει΄σοδος στο χω
΄ ρου αποτελει΄ παραβι΄αση της ασφα΄λειας.
εντο΄ς του χω

16.24.

Οι αυτο΄µατες συσκευε΄ς εντοπισµου΄ εισβολε΄ων, ο΄ταν υπα΄ρχουν, πρε΄πει να αποστε΄λλουν προειδοποι΄ηση
σε ΄ενα κε΄ντρο ελε΄γχου που να µπορει΄ να θε΄τει σε λειτουργι΄α συναγερµο΄.

16.25.

Στις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης µπορει΄ να περιλαµβα΄νονται:
1.

οι ζω΄νες της ακτη΄ς και της θα΄λασσας σε απευθει΄ας επαφη΄ µε το πλοι΄ο,

2.

΄ν
οι ζω΄νες επιβι΄βασης και αποβι΄βασης, οι ζω΄νες παραµονη΄ς και διενε΄ργειας ελε΄γχων των επιβατω
και του προσωπικου΄ του πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σηµει΄ων ΄ερευνας,

3.

΄ ρα η φο΄ρτωση, η εκφο΄ρτωση η΄ η αποθη΄κευση φορτι΄ου και εφοδι΄ων,
οι ζω΄νες ο΄που λαµβα΄νει χω

4.

τα µε΄ρη ο΄που φυλα΄σσονται κρι΄σιµες για την ασφα΄λεια πληροφορι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
εγγρα΄φων που σχετι΄ζονται µε το φορτι΄ο,

5.

οι ζω΄νες ο΄που φυλα΄σσονται επικι΄νδυνα ει΄δη και επικι΄νδυνες ουσι΄ες,

6.

΄ ροι ελε΄γχου των συστηµα΄των διαχει΄ρισης της κυκλοφορι΄ας των πλοι΄ων, τα κτι΄ρια βοηθηοι χω
΄ ρων ελε΄γχου ασφα΄µα΄των ναυσιπλοι΅ας και ελε΄γχου του λιµε΄να, συµπεριλαµβανοµε΄νων των χω
λειας και επιτη΄ρησης,

7.

οι ζω΄νες ο΄που αποθηκευ΄εται η΄ βρι΄σκεται εξοπλισµο΄ς ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης,

8.

΄ ν και τηλεπικοινωνιω
΄ ν, υ΄δαοι βασικε΄ς εγκαταστα΄σεις ηλεκτρικου΄ εξοπλισµου΄, ραδιοεπικοινωνιω
΄ ν, και
τος και α΄λλων βοηθητικω΄ν παροχω

9.

α΄λλα σηµει΄α της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ο΄που πρε΄πει να ισχυ΄ουν περιοριστικα΄ µε΄τρα για την
προ΄σβαση πλοι΄ων, οχηµα΄των και ατο΄µων.

7.4.2004

7.4.2004
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16.26.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας µπορει΄ να επεκτει΄νονται, βα΄σει συµφωνι΄ας µε τις αρµο΄διες αρχε΄ς, σε περιορισµου΄ς
σχετικα΄ µε την µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση σε κατασκευε΄ς απο΄ ο΄που ει΄ναι δυνατη΄ η παρακολου΄θηση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.27.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

υ΄παρξη µο΄νιµων η΄ προσωρινω΄ν κιγκλιδωµα΄των γυ΄ρω απο΄ τη ζω΄νη περιορισµε΄νης προ΄σβασης,
συ΄µφωνα µε προ΄τυπο το οποι΄ο θα εγκρι΄νει το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος,

2.

υ΄παρξη σηµει΄ων προ΄σβασης ο΄που µπορει΄ να ελε΄γχεται η προ΄σβαση µε φυ΄λακες ασφα΄λειας, ο΄ταν
χρησιµοποιου΄νται, και οι οποι΄οι µπορου΄ν να ασφαλιστου΄ν αποτελεσµατικα΄ µε κλει΄δωµα η΄ κιγκλι΄δωµα, ο΄ταν δεν χρησιµοποιου΄νται,

3.

παροχη΄ καρτω΄ν οι οποι΄ες πρε΄πει να επιδεικνυ΄ονται ου΄τως ω΄στε να αποδεικνυ΄εται η α΄δεια εισο΄δου
και παραµονη΄ς των ατο΄µων σε ζω΄νη περιορισµε΄νης προ΄σβασης,

4.

σαφη΄ ση΄µανση των οχηµα΄των για τα οποι΄α επιτρε΄πεται η ει΄σοδος σε ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης,

5.

φυ΄λαξη και περιπολι΄ες,

6.

΄ ν εντοπισµου΄ εισβολε΄ων, η΄ εξοπλισµου΄ η΄ συστηµα΄των επιτη΄ρησης, για
χρη΄ση αυτο΄µατων συσκευω
τον εντοπισµο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νης προ΄σβασης η΄ κι΄νησης εντο΄ς των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης, και

7.

΄ελεγχο των κινη΄σεων πλοι΄ων κοντα΄ στα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.28.

΄ νεται στην αυ΄ξηση της συχνο΄τητας και της
Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, το ΣΑΛΜ πρε΄πει να επικεντρω
΄εντασης της παρακολου΄θησης των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης και του ελε΄γχου της προ΄σβασης
σε αυτε΄ς. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

ενι΄σχυση της αποτελεσµατικο΄τητας των κιγκλιδωµα΄των η΄ των περιφρα΄ξεων γυ΄ρω απο΄ τις ζω΄νες
΄ ν η΄ αυτο΄µατων συσκευω
΄ν
περιορισµε΄νης προ΄σβασης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της χρη΄σης περιπολιω
εντοπισµου΄ εισβολε΄ων,

2.

µει΄ωση του αριθµου΄ των σηµει΄ων προ΄σβασης στις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης και αυ΄ξηση
των ελε΄γχων που εφαρµο΄ζονται στα υπο΄λοιπα σηµει΄α προ΄σβασης,

3.

περιοριστικα΄ µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ τη στα΄θµευση δι΄πλα σε πλοι΄α που ει΄ναι προσδεµε΄να,

4.

περαιτε΄ρω µε΄τρα περιορισµου΄ της προ΄σβασης, των κινη΄σεων και της αποθη΄κευσης στις ζω΄νες
περιορισµε΄νης προ΄σβασης,

5.

χρη΄ση εξοπλισµου΄ συνεχου΄ς παρακολου΄θησης και επιτη΄ρησης,

6.

΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων περιπολιω
΄ ν στη
αυ΄ξηση του αριθµου΄ και της συχνο΄τητας των περιπολιω
θα΄λασσα, που πραγµατοποιου΄νται στα ο΄ρια των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης και εντο΄ς
αυτω΄ν,

7.

΄ ρους δι΄πλα στις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης και περιοκαθορισµο΄ σηµει΄ων προ΄σβασης σε χω
΄ ν µε΄τρων ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση σε αυτε΄ς, και
ριστικω

8.

΄ ν σε υ΄δατα
΄ ν µε΄τρων ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση ανεξουσιοδο΄τητων σκαφω
επιβολη΄ περιοριστικω
που συνορευ΄ουν µε τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.29.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
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C 87 E/234

EL

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

µπορει΄ να λα΄βει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

ορισµο΄ προ΄σθετων ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, κοντα΄
στο συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ στη θε΄ση ο΄που πιστευ΄εται ο΄τι υπα΄ρχει απειλη΄
για την ασφα΄λεια, στις οποι΄ες απαγορευ΄εται η ει΄σοδος, και

2.

προετοιµασι΄α για την ΄ερευνα των ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης ως µε΄ρος της ΄ερευνας ολο΄κληρης της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης η΄ ενο΄ς µε΄ρους της.

Μεταφορα΄ φορτι΄ου
16.30.

16.31.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας που σχετι΄ζονται µε τη µεταφορα΄ φορτι΄ου πρε΄πει:
1.

να προλαµβα΄νουν παραβια΄σεις του φορτι΄ου, και

2.

να αποτρε΄πουν την αποδοχη΄ και την αποθη΄κευση φορτι΄ου στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση το οποι΄ο
δεν προοριζο΄ταν για µεταφορα΄.

Στα µε΄τρα ασφα΄λειας πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται διαδικασι΄ες ελε΄γχου του καταλο΄γου απογραφη΄ς σε
σηµει΄α προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Μετα΄ τη µεταφορα΄ του στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, το
φορτι΄ο πρε΄πει να µπορει΄ να αναγνωρι΄ζεται ο΄τι ΄εχει ελεγχθει΄ και ΄εχει γι΄νει δεκτο΄ για φο΄ρτωση σε πλοι΄ο
η΄ για προσωρινη΄ αποθη΄κευση σε ζω΄νη περιορισµε΄νης προ΄σβασης πριν απο΄ τη φο΄ρτωση΄ του. Μπορει΄ να
ει΄ναι σκο΄πιµο να υπα΄ρχουν µε΄τρα για τον περιορισµο΄ της εισο΄δου στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση φορτι΄ου
για το οποι΄ο δεν υπα΄ρχει επιβεβαιωµε΄νη ηµεροµηνι΄α φο΄ρτωσης.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.32.

16.33.

16.34.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς φορτι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ρων αποθη΄κευσης
τυπικο΄ ΄ελεγχο του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και των χω
φορτι΄ου εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πριν απο΄ τις εργασι΄ες µεταφορα΄ς φορτι΄ου και κατα΄
τη δια΄ρκεια΄ τους,

2.

ελε΄γχους για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι το φορτι΄ο που εισε΄ρχεται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ει΄ναι
συ΄µφωνο µε το αναγραφο΄µενο στο δελτι΄ο αποστολη΄ς η΄ σε ισοδυ΄ναµα σχετικα΄ µε το φορτι΄ο
΄εγγραφα,

3.

΄ερευνες οχηµα΄των, και

4.

΄ελεγχο των σφραγι΄δων και των α΄λλων µεθο΄δων που χρησιµοποιου΄νται για την αποτροπη΄ παραβια΄σεων του φορτι΄ου µετα΄ την ει΄σοδο στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και µετα΄ την αποθη΄κευση σε
αυτη΄.

Ο ΄ελεγχος του φορτι΄ου µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε τους κατωτε΄ρω τρο΄πους:
1.

οπτικη΄ και υλικη΄ εξε΄ταση, και

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄ σκυ΄λων.
χρη΄ση εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/εντοπισµου΄, µηχανολογικω

Όταν η κι΄νηση του φορτι΄ου ει΄ναι τακτικη΄ η΄ επαναλαµβανο΄µενη, ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας εταιρει΄ας
(ΥΑΕ) η΄ ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου (ΑΑΠ) µπορει΄, σε συνεννο΄ηση µε τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,
να συµφωνει΄ ρυθµι΄σεις µε τους φορτωτε΄ς η΄ ο΄ποια α΄λλα α΄τοµα ει΄ναι υπευ΄θυνα για το φορτι΄ο αυτο΄, οι
οποι΄ες να καλυ΄πτουν τον ΄ελεγχο εκτο΄ς του πλοι΄ου, τη σφρα΄γιση, τον προγραµµατισµο΄, τα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα κ.λπ. Οι ρυθµι΄σεις αυτε΄ς θα κοινοποιου΄νται και θα συµφωνου΄νται µε τον ενδιαφερο΄µενο
ΥΑΛΕ.

7.4.2004

7.4.2004
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.35.

16.36.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς φορτι΄ου για ενι΄σχυση του ελε΄γχου, τα οποι΄α µπορει΄ να
περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ρων αποθη΄κευσης
λεπτοµερη΄ ΄ελεγχο του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και των χω
φορτι΄ου εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

2.

εντατικο΄τερους ελε΄γχους, ως κρι΄νεται σκο΄πιµο, για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση εισε΄ρχεται, αποθηκευ΄εται προσωρινα΄ και, στη συνε΄χεια, φορτω΄νεται στο πλοι΄ο, µο΄νο το
φορτι΄ο που συνοδευ΄εται απο΄ τα απαραι΄τητα ΄εγγραφα,

3.

εντατικο΄τερες ΄ερευνες οχηµα΄των, και

4.

συχνο΄τερο και λεπτοµερε΄στερο ΄ελεγχο των σφραγι΄δων και των α΄λλων µεθο΄δων που χρησιµοποιου΄νται για την προ΄ληψη παραβια΄σεων.

Λεπτοµερη΄ς ΄ελεγχος του φορτι΄ου µπορει΄ να επιτυγχα΄νεται µε κα΄ποιους απο΄ τους κατωτε΄ρω τρο΄πους
η΄/και µε ο΄λους:
1.

µε συχνο΄τερο και λεπτοµερε΄στερο ΄ελεγχο του φορτι΄ου, των µονα΄δων µεταφορα΄ς φορτι΄ου και
΄ ρων αποθη΄κευσης φορτι΄ου εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (οπτικη΄ και υλικη΄ εξε΄ταση),
των χω

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄
αυ΄ξηση της συχνο΄τητας χρη΄σης εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/εντοπισµου΄, µηχανολογικω
σκυ΄λων, και

3.

συντονισµο΄ ενισχυµε΄νων µε΄τρων ασφα΄λειας µε τον φορτωτη΄ η΄ α΄λλο αρµο΄διο µε΄ρος, επιπλε΄ον των
΄ ν που εφαρµο΄ζονται.
ρυθµι΄σεων και των διαδικασιω

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.37.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
µπορει΄ να λα΄βει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ν µε αυτο΄ εργασιω
΄ ν σε ολο΄περιορισµο΄ η΄ αναστολη΄ των µετακινη΄σεων φορτι΄ου η΄ των σχετικω
κληρη τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, η΄ σε ΄ενα µε΄ρος της, η΄ σε συγκεκριµε΄να πλοι΄α, και

2.

΄ελεγχο του καταλο΄γου απογραφη΄ς των επικι΄νδυνων ειδω
΄ ν και ουσιω΄ν που υπα΄ρχουν στη λιµενικη΄
εγκατα΄σταση και της θε΄σης τους.

Παραλαβη΄ εφοδι΄ων πλοι΄ου
16.38.

16.39.

Τα µε΄τρα ασφα΄λειας ο΄σον αφορα΄ την παραλαβη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου πρε΄πει:
1.

να διασφαλι΄ζουν τον ΄ελεγχο των εφοδι΄ων του πλοι΄ου και την ακεραιο΄τητα της συσκευασι΄ας,

2.

΄ ρηση,
να αποτρε΄πουν την περι΄πτωση αποδοχη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου χωρι΄ς επιθεω

3.

να προλαµβα΄νουν τις παραβια΄σεις, και

4.

να αποτρε΄πουν την αποδοχη΄ εφοδι΄ων πλοι΄ου, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχουν παραγγελθει΄.

5.

να διασφαλι΄ζουν ο΄τι το ο΄χηµα µεταφορα΄ς υποβα΄λλεται σε ΄ερευνα, και

6.

να διασφαλι΄ζουν τη συνοδει΄α των οχηµα΄των µεταφορα΄ς εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Όσον αφορα΄ τα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν συχνα΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, µπορει΄ να ει΄ναι σκο΄πιµη η
΄ ν, στις οποι΄ες να συµµετε΄χουν το πλοι΄ο, οι προµηθευτε΄ς του και η λιµενικη΄ εγκατα΄θε΄σπιση διαδικασιω
σταση και οι οποι΄ες να καλυ΄πτουν τα ζητη΄µατα της κοινοποι΄ησης και του χρονικου΄ προγραµµατισµου΄
΄ ν, καθω
΄ ς και των σχετικω
΄ ν εγγρα΄φων. Πρε΄πει να υπα΄ρχει πα΄ντοτε τρο΄πος να επιβεβαιω
΄των παραλαβω
νεται ο΄τι τα προς παρα΄δοση εφο΄δια συνοδευ΄ονται απο΄ στοιχει΄α τα οποι΄α αποδεικνυ΄ουν ο΄τι παραγγε΄λθηκαν απο΄ το πλοι΄ο.
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.40.

16.41.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραλαβη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ελεγχο των εφοδι΄ων του πλοι΄ου,

2.

προηγου΄µενη ειδοποι΄ηση ο΄σον αφορα΄ τη συ΄νθεση του φορτι΄ου, τα στοιχει΄α του οδηγου΄ και τον
αριθµο΄ κυκλοφορι΄ας του οχη΄µατος, και

Ο ΄ελεγχος του φορτι΄ου µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε ΄εναν απο΄ τους κατωτε΄ρω τρο΄πους η΄/και µε
ο΄λους:
1.

οπτικη΄ και υλικη΄ εξε΄ταση, και

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄ σκυ΄λων.
χρη΄ση εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/ανι΄χνευσης, µηχανολογικω

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.42.

16.43.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
εφαρµο΄ζονται για ενι΄σχυση του ελε΄γχου κατα΄ την παραλαβη΄ των εφοδι΄ων του πλοι΄ου, τα οποι΄α µπορει΄
να περιλαµβα΄νουν:
1.

λεπτοµερη΄ ΄ελεγχο των εφοδι΄ων του πλοι΄ου,

2.

λεπτοµερει΄ς ΄ερευνες των οχηµα΄των µεταφορα΄ς,

3.

συντονισµο΄ µε το προσωπικο΄ του πλοι΄ου για την αντιπαραβολη΄ της παραγγελι΄ας µε το δελτι΄ο
αποστολη΄ς, πριν απο΄ την ει΄σοδο στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και

4.

συνοδει΄α του οχη΄µατος µεταφορα΄ς εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Λεπτοµερη΄ς ΄ελεγχος των εφοδι΄ων του πλοι΄ου µπορει΄ να πραγµατοποιει΄ται µε ΄εναν απο΄ τους κατωτε΄ρω
τρο΄πους η΄/και µε ο΄λους:
1.

συχνο΄τερες και λεπτοµερε΄στερες ΄ερευνες των οχηµα΄των µεταφορα΄ς,

2.

΄ ν διατα΄ξεων η΄ σκυ΄λων, και
αυ΄ξηση της χρη΄σης εξοπλισµου΄ σα΄ρωσης/εντοπισµου΄, µηχανολογικω

3.

περιορισµο΄ η΄ απαγο΄ρευση της εισο΄δου εφοδι΄ων τα οποι΄α δεν θα φυ΄γουν απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση εντο΄ς συγκεκριµε΄νης χρονικη΄ς περιο΄δου.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.44.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
µπορει΄ να λα΄βει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν
προετοιµασι΄α για απαγο΄ρευση η΄ αναστολη΄ της παραλαβη΄ς των εφοδι΄ων του πλοι΄ου σε ολο΄κληρη τη
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ σε ΄ενα µε΄ρος της.

΄ν
Μεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
16.45.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφαλει΄ας τα οποι΄α θα εφαρµο΄ζονται ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι προσδιορι΄ζονται οι ασυνο΄δευτες αποσκευε΄ς (δηλαδη΄ οποιαδη΄ποτε αποσκευη΄, συµπερι΄ ν ειδω
΄ ν, η οποι΄α δεν βρι΄σκεται µαζι΄ µε κα΄ποιον επιβα΄τη η΄ µε΄λος του προλαµβανοµε΄νων προσωπικω
΄ ρησης η΄ ΄ερευνας) και ο΄τι υποβα΄λλονται σε κατα΄λληλη εξε΄ταση
σωπικου΄ του πλοι΄ου στο σηµει΄ο επιθεω
και ΄ερευνα, προτου΄ επιτραπει΄ η ει΄σοδο΄ς τους στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και, ανα΄λογα µε τις συµφωνι΄ες
ο΄σον αφορα΄ την αποθη΄κευση, προτου΄ µεταφερθου΄ν απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση στο πλοι΄ο. Οι αποσκευε΄ς αυτε΄ς δεν θα υποβα΄λλονται σε εξε΄ταση το΄σο απο΄ το πλοι΄ο ο΄σο και απο΄ τη λιµενικη΄ εγκατα΄΄ σεις ο΄που αµφο΄τερα τα µε΄ρη διαθε΄τουν κατα΄λληλο εξοπλισµο΄, την ευθυ΄νη της
σταση και, στις περιπτω
΄ δους
εξε΄τασης πρε΄πει να φε΄ρει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση. Η στενη΄ συνεργασι΄α µε το πλοι΄ο ει΄ναι θεµελιω
σηµασι΄ας και πρε΄πει να γι΄νονται ενε΄ργειες ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ο΄τι η µεταφορα΄ των ασυνο΄΄ ν πραγµατοποιει΄ται µε ασφα΄λεια µετα΄ την εξε΄ταση.
δευτων αποσκευω

7.4.2004

7.4.2004
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.46.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄ζονται
΄ ν, ου΄τως ω΄στε να διασφαλι΄ζεται η εξε΄ταση η΄ η ΄ερευνα των
κατα΄ τη µεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
΄ ν σε ποσοστο΄ ΄εως και 100 %, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν χρη΄ση ακτιασυνο΄δευτων αποσκευω
νοσκο΄πησης.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.47.

Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
΄ ν, τα οποι΄α πρε΄πει να περιλαµβα΄νουν 100 %
εφαρµο΄ζονται κατα΄ τη µεταφορα΄ ασυνο΄δευτων αποσκευω
χρη΄ση ακτινοσκο΄πησης για ο΄λες τις ασυνο΄δευτες αποσκευε΄ς.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.48.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
µπορει΄ να λα΄βει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και µε τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ν αυτω΄ν σε εκτενε΄στερη εξε΄ταση, παραδει΄γµατος χα΄ρη ακτινοσκο΄πηση΄
υποβολη΄ των αποσκευω
τους απο΄ δυ΄ο διαφορετικε΄ς γωνι΄ες τουλα΄χιστον,

2.

΄ ν, και
προετοιµασι΄α για απαγο΄ρευση η΄ αναστολη΄ της µεταφορα΄ς ασυνο΄δευτων αποσκευω

3.

΄ ν στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση.
α΄ρνηση αποδοχη΄ς ασυνο΄δευτων αποσκευω

Παρακολου΄θηση της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
16.49.

Η οργα΄νωση ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να µπορει΄ να παρακολουθει΄ ολο΄κληρη τη
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και τα σηµει΄α που βρι΄σκονται κοντα΄ σε αυτη΄ν, σε ξηρα΄ και θα΄λασσα, πα΄ντοτε,
ακο΄µη και κατα΄ τις ω΄ρες της νυ΄χτας και τις περιο΄δους περιορισµε΄νης ορατο΄τητας, τις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης εντο΄ς της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και τις ζω΄νες γυ΄ρω απο΄ τα πλοι΄α. Για την παρακολου΄θηση µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ται:
1.

φωτισµο΄ς,

2.

΄ ν πεζη΄, µε οχη΄µατα η΄ στη θα΄λασσα, και
φρουροι΄ ασφα΄λειας, συµπεριλαµβανοµε΄νων περιπολιω

3.

αυτο΄µατες συσκευε΄ς εντοπισµου΄ εισβολε΄ων και εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης.

16.50.

Όταν χρησιµοποιου΄νται, οι αυτο΄µατες συσκευε΄ς εντοπισµου΄ εισβολε΄ων πρε΄πει να ενεργοποιου΄ν ηχη΄ ς.
τικο΄ η΄/και οπτικο΄ συναγερµο΄ σε σηµει΄ο που φυλα΄σσεται η΄ παρακολουθει΄ται συνεχω

16.51.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι διαδικασι΄ες και ο εξοπλισµο΄ς που απαιτου΄νται σε κα΄θε επι΄πεδο
ασφα΄λειας και οι τρο΄ποι µε τους οποι΄ους θα διασφαλι΄ζεται ο΄τι ο εξοπλισµο΄ς παρακολου΄θησης θα
΄ ν επιπτω΄µπορει΄ να βρι΄σκεται σε συνεχη΄ λειτουργι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εξε΄τασης των πιθανω
΄ ν συνθηκω
΄ ν η΄ των διακοπω
΄ ν της παροχη΄ς ρευ΄µατος.
σεων των καιρικω

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 1
16.52.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 1, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα εφαρµο΄΄ ν ασφαλει΄ας η΄ χρη΄ση εξοπλιζονται, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν συνδυασµο΄ φωτισµου΄, φρουρω
σµου΄ ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης, ου΄τως ω΄στε να µπορει΄ το προσωπικο΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης να:
1.

παρατηρει΄ τη γενικη΄ κατα΄σταση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των σηµει΄ων
προ΄σβασης σε αυτη΄ απο΄ ξηρα΄ και θα΄λασσα,

2.

παρατηρει΄ τα σηµει΄α προ΄σβασης, τις περιφρα΄ξεις και τις ζω΄νες περιορισµε΄νης προ΄σβασης, και

3.

παρακολουθει΄ ζω΄νες και κινη΄σεις κοντα΄ στα πλοι΄α που χρησιµοποιου΄ν τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,
ι
το πλοι΄ο.
περιλαµβανοµε΄νης και αυ΄ξησης του φωτισµου΄ που παρε΄χεται απο΄ το ΄διο
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Επι΄πεδο ασφα΄λειας 2
16.53.

Για το επι΄πεδο ασφα΄λειας 2, στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται τα προ΄σθετα µε΄τρα ασφα΄λειας που θα
εφαρµο΄ζονται για την αυ΄ξηση των δυνατοτη΄των παρακολου΄θησης και επιτη΄ρησης, τα οποι΄α µπορει΄ να
περιλαµβα΄νουν:
1.

αυ΄ξηση της κα΄λυψης και της ΄εντασης του φωτισµου΄ και του εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παροχη΄ς προ΄σθετου φωτισµου΄ και κα΄λυψης επιτη΄ρησης,

2.

΄ ν, πεζη΄, µε οχη΄µατα η΄ στη θα΄λασσα, και
αυ΄ξηση της συχνο΄τητας των περιπολιω

3.

διορισµο΄ προ΄σθετου προσωπικου΄ για παρακολου΄θηση και περιπολι΄ες.

Επι΄πεδο ασφα΄λειας 3
16.54.

΄ νεται µε τις οδηγι΄ες που
Στο επι΄πεδο ασφα΄λειας 3, η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση πρε΄πει να συµµορφω
εκδι΄δουν τα µε΄ρη τα οποι΄α αντιµετωπι΄ζουν το συµβα΄ν που θε΄τει σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ την απειλη΄
΄ ς τα µε΄τρα ασφα΄λειας τα οποι΄α
τε΄τοιου συµβα΄ντος. Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να περιγρα΄φονται λεπτοµερω
µπορει΄ να λα΄βει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα µε΄ρη που αντιµετωπι΄ζουν το
προ΄βληµα και τα πλοι΄α που βρι΄σκονται στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, τα οποι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν:
1.

΄ ν κοντα΄ σε αυτη΄,
α΄ναµµα ο΄λων των φω΄των στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση η΄ φωτισµο΄ των περιοχω

2.

θε΄ση σε λειτουργι΄α ο΄λου του εξοπλισµου΄ επιτη΄ρησης ο οποι΄ος µπορει΄ να καταγρα΄φει δραστηριο΄τητες µε΄σα η΄ κοντα΄ στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και

3.

µεγιστοποι΄ηση του χρο΄νου καταγραφη΄ς του εξοπλισµου΄ παρακολου΄θησης.

∆ιαφορετικα΄ επι΄πεδα ασφα΄λειας
16.55.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες και τα µε΄τρα ασφα΄λειας που
µπορει΄ να υιοθετη΄σει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, εα΄ν λειτουργει΄ σε χαµηλο΄τερο επι΄πεδο ασφα΄λειας συγκριτικα΄ µε ΄ενα πλοι΄ο.

΄ δικα
∆ραστηριο΄τητες που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τον κω
16.56.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες και τα µε΄τρα ασφα΄λειας που
πρε΄πει να εφαρµο΄ζει η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ο΄ταν:
1.

διασυνδε΄εται µε πλοι΄ο το οποι΄ο βρι΄σκεται σε λιµε΄να κρα΄τους το οποι΄ο δεν ει΄ναι συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος,

2.

΄ δικας, και
διασυνδε΄εται µε πλοι΄ο στο οποι΄ο δεν εφαρµο΄ζεται ο παρω΄ν κω

3.

΄ τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σδιασυνδε΄εται µε σταθερε΄ς η΄ πλωτε΄ς πλατφο΄ρµες η΄ κινητε΄ς µονα΄δες γεω
σης, αγκυροβοληµε΄νες η΄ σταθεροποιηµε΄νες µε προ΄σδεση.

∆ηλω΄σεις ασφα΄λειας
16.57.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζονται οι διαδικασι΄ες που ακολουθου΄νται ο΄ταν, συ΄µφωνα µε τις οδηγι΄ες
συµβαλλοµε΄νου κρα΄τους, ο ΥΑΛΕ ζητα΄ ∆η΄λωση Ασφα΄λειας η΄ ο΄ταν ζητει΄ται ∆η΄λωση Ασφα΄λειας απο΄
΄ενα πλοι΄ο.

Έλεγχος, επανεξε΄ταση και τροποποι΄ηση
16.58.

Στο ΣΑΛΜ πρε΄πει να ορι΄ζεται ο τρο΄πος µε τον οποι΄ο ο ΥΑΛΕ θα ελε΄γχει τη διαρκη΄ αποτελεσµατικο΄τητα του ΣΑΛΜ και η διαδικασι΄α η οποι΄α θα ακολουθει΄ται για την επανεξε΄ταση, ενηµε΄ρωση η΄ τροποποι΄ηση του ΣΑΛΜ.

16.59.

Η τροποποι΄ηση του ΣΑΛΜ εναπο΄κειται στη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια του ΥΑΛΕ. Επιπροσθε΄τως, πρε΄πει να
επανεξετα΄ζεται:
1.

σε περι΄πτωση τροποποι΄ησης της αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

2.

εα΄ν, υ΄στερα απο΄ ΄ελεγχο του ΣΑΛΜ απο΄ ανεξα΄ρτητο οργανισµο΄ η΄ δοκιµη΄ της οργα΄νωσης ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης απο΄ συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, εντοπιστου΄ν προβλη΄µατα στην
΄ ν στοιχει΄ων του εγκεκριµε΄νου
οργα΄νωση η΄ αµφισβητηθει΄ η διαρκη΄ς σκοπιµο΄τητα σηµαντικω
ΣΑΛΜ,
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16.60.

3.

υ΄στερα απο΄ συµβα΄ντα που θε΄τουν σε κι΄νδυνο την ασφα΄λεια η΄ απειλε΄ς συµβα΄ντων που θι΄γουν τη
λιµενικη΄ εγκατα΄σταση, και

4.

υ΄στερα απο΄ αλλαγε΄ς στην ιδιοκτησι΄α η΄ τον επιχειρησιακο΄ ΄ελεγχο της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.

Ο ΥΑΛΕ µπορει΄ να προτει΄νει κατα΄λληλες τροποποιη΄σεις του εγκεκριµε΄νου σχεδι΄ου µετα΄ απο΄ οποιαδη΄ποτε επανεξε΄ταση του σχεδι΄ου. Οι τροποποιη΄σεις του ΣΑΛΜ σχετικα΄ µε:
1.

προτεινο΄µενες αλλαγε΄ς οι οποι΄ες µπορει΄ να µεταβα΄λλουν ριζικα΄ την υιοθετηθει΄σα προσε΄γγιση
ο΄σον αφορα΄ τη διατη΄ρηση της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, και

2.

την αφαι΄ρεση, την τροποποι΄ηση η΄ την αντικατα΄σταση µο΄νιµων κιγκλιδωµα΄των, εξοπλισµου΄ και
συστηµα΄των ασφα΄λειας και επιτη΄ρησης κ.λπ., που κατα΄ το παρελθο΄ν θεωρου΄νταν ουσιω΄δη για τη
διατη΄ρηση της ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης

πρε΄πει να υποβα΄λλονται στο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος το οποι΄ο ενε΄κρινε το αρχικο΄ ΣΑΛΜ προς εξε΄ταση
και ΄εγκριση. Η ΄εγκριση αυτη΄ µπορει΄ να δοθει΄ απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος η΄ εκ µε΄ρους αυτου΄ µε η΄
χωρι΄ς τροποποιη΄σεις των προτεινο΄µενων αλλαγω΄ν. Κατα΄ την ΄εγκριση του ΣΑΛΜ το συµβαλλο΄µενο
κρα΄τος πρε΄πει να υποδεικνυ΄ει ποιες διαδικαστικε΄ς η΄ υλικε΄ς τροποποιη΄σεις πρε΄πει να του υποβληθου΄ν
προς ΄εγκριση.
Έγκριση των σχεδι΄ων ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
16.61.

Τα ΣΑΛΜ πρε΄πει να εγκρι΄νονται απο΄ το αρµο΄διο συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, το οποι΄ο πρε΄πει να ορι΄σει
κατα΄λληλες διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε:
1.

την υποβολη΄ ΣΑΛΜ,

2.

την εξε΄ταση ΣΑΛΜ,

3.

την ΄εγκριση ΣΑΛΜ, µε η΄ χωρι΄ς τροποποιη΄σεις,

4.

την εξε΄ταση τροποποιη΄σεων που υποβα΄λλονται µετα΄ την ΄εγκριση, και

5.

΄ ρηση η΄ τον ΄ελεγχο της διαρκου΄ς σκοπιµο΄τητας του εγκεκριµε΄νου
διαδικασι΄ες για την επιθεω
ΣΑΛΜ.

Σε ο΄λα τα στα΄δια πρε΄πει να γι΄νονται ενε΄ργειες για τη διασφα΄λιση του απορρη΄του των περιεχοµε΄νων
του ΣΑΛΜ.
∆η΄λωση συµµο΄ρφωσης λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
16.62.

Το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος στην επικρα΄τεια του οποι΄ου βρι΄σκεται η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση δυ΄ναται να
εκδι΄δει κατα΄λληλο Πιστοποιητικο΄ Συµµο΄ρφωσης Λιµενικη΄ς Εγκατα΄στασης (ΠΣΛΕ) το οποι΄ο να αναφε΄ρει:
1.

τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση,

2.

΄ νεται µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους
ο΄τι η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση συµµορφω
΄ δικα,
Α του κω

3.

την περι΄οδο ισχυ΄ος του ΠΣΛΕ, η οποι΄α πρε΄πει να καθορι΄ζεται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος,
αλλα΄ δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τα πε΄ντε ΄ετη, και

4.

΄ ρησης που ορι΄ζονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος και επιβετις επακο΄λουθες ρυθµι΄σεις επιθεω
βαι΄ωση της διενε΄ργεια΄ς τους.

16.63.

Η ∆η΄λωση Συµµο΄ρφωσης Λιµενικη΄ς Εγκατα΄στασης πρε΄πει να ΄εχει τη µορφη΄ του υποδει΄γµατος που
΄ δικα. Εα΄ν η χρησιµοποιου΄µενη γλω
΄ σσα δεν
παρατι΄θεται στο παρα΄ρτηµα του παρο΄ντος µε΄ρους του κω
ει΄ναι η αγγλικη΄, η γαλλικη΄ η΄ η ισπανικη΄, το συµβαλλο΄µενο κρα΄τος, εα΄ν το κρι΄νει σκο΄πιµο, µπορει΄ να
συµπεριλα΄βει µετα΄φραση σε µι΄α απο΄ τις γλω΄σσες αυτε΄ς.

17.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Γενικα΄
17.1.

Στις εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις ο΄που ο αξιωµατικο΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ου δεν ει΄ναι σι΄γουρος σχετικα΄ µε την
΄ ρισης των προσω
΄ πων που επιθυµου΄ν να επιβιβαστου΄ν στο πλοι΄ο υπο΄
εγκυρο΄τητα των εγγρα΄φων αναγνω
την επι΄σηµη ιδιο΄τητα΄ τους, πρε΄πει να τον βοηθα΄ ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης.
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17.2.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης δεν πρε΄πει να ει΄ναι υπευ΄θυνος για τη συνη΄θη επιβεβαι΄ωση της ταυτο΄τητας των προσω΄πων που επιθυµου΄ν να επιβιβαστου΄ν στο πλοι΄ο.

Περαιτε΄ρω σχετικε΄ς κατευθυ΄νσεις παρε΄χονται στα σηµει΄α 15, 16 και 18.
18.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εκπαι΄δευση
18.1.

Ο υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να ΄εχει γνω΄σεις και να ΄εχει λα΄βει εκπαι΄δευση
σχετικα΄ µε κα΄ποια απο΄ τα κατωτε΄ρω σηµει΄α η΄ ο΄λα τα κατωτε΄ρω σηµει΄α, κατα΄ περι΄πτωση:
1.

την ασφαλη΄ διαχει΄ριση,

2.

΄ δικες και συστα΄σεις,
τις σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις, κω

3.

τη σχετικη΄ εθνικη΄ νοµοθεσι΄α και κανονισµου΄ς,

4.

΄ ν ασφα΄λειας,
τις ευθυ΄νες και τους τοµει΄ς δραστηριο΄τητας α΄λλων οργανισµω

5.

τη µεθοδολογι΄α διενε΄ργειας αξιολο΄γησης ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης,

6.

΄ ν εγκαταστα΄σεων,
τις µεθο΄δους επιθεω΄ρησης και ελε΄γχου πλοι΄ων και λιµενικω

7.

τις εργασι΄ες και τις συνθη΄κες στα πλοι΄α και στους λιµε΄νες,

8.

΄ ν εγκαταστα΄σεων,
τα µε΄τρα ασφα΄λειας πλοι΄ων και λιµενικω

9.

΄ ς και το
την ετοιµο΄τητα σε καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης και την αντιµετω΄πιση΄ τους, καθω
σχεδιασµο΄ ο΄σον αφορα΄ την αντιµετω΄πιση απρο΄οπτων καταστα΄σεων,

10. τις τεχνικε΄ς καθοδη΄γησης ο΄σον αφορα΄ την εκπαι΄δευση και την κατα΄ρτιση σε θε΄µατα ασφα΄λειας,
΄ ν και µε΄τρων ασφα΄λειας,
συµπεριλαµβανοµε΄νων διαδικασιω
΄ ν και της σχετικη΄ς µε την ασφα΄λεια επικοι11. το χειρισµο΄ κρι΄σιµων για την ασφα΄λεια πληροφοριω
νωνι΄ας,
΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
12. γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω
΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και διατα΄ξεων,
13. την αναγνω
΄ ριση, χωρι΄ς διακρι΄σεις, των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων
14. την αναγνω
τα οποι΄α µπορει΄ να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,
15. τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,
΄ ς και τους περιορισµου΄ς ο΄σον αφορα΄ τη
16. τον εξοπλισµο΄ και τα συστη΄µατα ασφα΄λειας, καθω
λειτουργι΄α τους,
΄ ρησης, ελε΄γχου και παρακολου΄θησης,
17. τις µεθο΄δους εξε΄τασης, επιθεω
΄ ρησης,
18. τις µεθο΄δους σωµατικη΄ς ΄ερευνας προσω΄πων η΄ ΄ερευνας πραγµα΄των και διακριτικη΄ς επιθεω
19. τα γυµνα΄σια και τις ασκη΄σεις σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια, συµπεριλαµβανοµε΄νων γυµνασι΄ων και
ασκη΄σεων σε συνεργασι΄α µε τις λιµενικε΄ς εγκαταστα΄σεις, και
20. την αξιολο΄γηση των γυµνασι΄ων και ασκη΄σεων σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια.
18.2.

Τα µε΄λη του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε συγκεκριµε΄να σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα πρε΄πει να ΄εχουν επαρκει΄ς γνω΄σεις και να ΄εχουν λα΄βει εκπαι΄δευση
σχετικα΄ µε κα΄ποια απο΄ τα κατωτε΄ρω σηµει΄α η΄ ο΄λα τα κατωτε΄ρω σηµει΄α, κατα΄ περι΄πτωση:
1.

΄ ν για την ασφα΄λεια και των µοντε΄λων που ακολουθου΄νται,
γνω΄ση των υφιστα΄µενων απειλω

2.

΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και διατα΄ξεων,
την αναγνω

3.

΄ ριση των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων τα οποι΄α µπορει΄
την αναγνω
να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια,
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4.

τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας,

5.

τις τεχνικε΄ς διαχει΄ρισης και ελε΄γχου πλη΄θους,

6.

τις σχετιζο΄µενες µε την ασφα΄λεια επικοινωνι΄ες,

7.

τη λειτουργι΄α εξοπλισµου΄ και συστηµα΄των ασφα΄λειας,

8.

την υποβολη΄ σε δοκιµε΄ς, τη βαθµονο΄µηση και τη συντη΄ρηση του εξοπλισµου΄ και των συστηµα΄των ασφα΄λειας,

9.

΄ ρησης, ελε΄γχου και παρακολου΄θησης, και
τις τεχνικε΄ς επιθεω

΄ ν ειδω
΄ ν, αποσκευω
΄ ν, φορτι΄ου και εφο10. τις µεθο΄δους σωµατικη΄ς ΄ερευνας προσω΄πων, προσωπικω
δι΄ων πλοι΄ου.
18.3.

Τα λοιπα΄ µε΄λη του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης πρε΄πει να ΄εχουν επαρκει΄ς γνω΄σεις ο΄σον
αφορα΄ τις διατα΄ξεις του σχεδι΄ου ασφαλει΄ας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (ΣΑΛΕ) σχετικα΄ µε κα΄ποια απο΄ τα
κατωτε΄ρω σηµει΄α η΄ ο΄λα τα κατωτε΄ρω σηµει΄α, κατα΄ περι΄πτωση, και να ει΄ναι εξοικειωµε΄να µε αυτε΄ς:
1.

τη σηµασι΄α και τις επακο΄λουθες απαιτη΄σεις των διαφο΄ρων επιπε΄δων ασφα΄λειας,

2.

΄ ριση και τον εντοπισµο΄ ο΄πλων, επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και µηχανισµω
΄ ν,
την αναγνω

3.

΄ ριση των χαρακτηριστικω
΄ ν και µοντε΄λων συµπεριφορα΄ς προσω΄πων τα οποι΄α µπορει΄
την αναγνω
να απειλη΄σουν την ασφα΄λεια, και

4.

τις τεχνικε΄ς οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την παρα΄καµψη των µε΄τρων ασφα΄λειας.

Γυµνα΄σια και ασκη΄σεις
18.4.

Στο΄χος των γυµνασι΄ων και των ασκη΄σεων ει΄ναι η διασφα΄λιση της κατα΄ρτισης των µελω΄ν του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ ο΄λα τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα που τους
΄ ν ο΄σον αφορα΄
ανατι΄θενται σε ο΄λα τα επι΄πεδα ασφαλει΄ας και ο προσδιορισµο΄ς ενδεχο΄µενων αδυναµιω
ζητη΄µατα ασφα΄λειας που πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται.

18.5.

Στο΄χος των γυµνασι΄ων και των ασκη΄σεων ει΄ναι η διασφα΄λιση της κατα΄ρτισης των µελω΄ν του προσωπικου΄ της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης ο΄σον αφορα΄ ο΄λα τα σχετικα΄ µε την ασφα΄λεια καθη΄κοντα που τους
΄ ν ο΄σον αφορα΄
ανατι΄θενται σε ο΄λα τα επι΄πεδα ασφαλει΄ας και ο προσδιορισµο΄ς ενδεχο΄µενων αδυναµιω
ζητη΄µατα ασφα΄λειας που πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται.

18.6.

∆ια΄φοροι τυ΄ποι ασκη΄σεων, στις οποι΄ες µπορει΄ να συµµετε΄χουν οι υπευ΄θυνοι ασφα΄λειας της λιµενικη΄ς
εγκατα΄στασης, µαζι΄ µε αρµο΄διες αρχε΄ς των συµβαλλοµε΄νων κρατω΄ν, υπευ΄θυνους ασφα΄λειας εταιρειω΄ν
΄ ρα τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄
η΄ αξιωµατικου΄ς ασφα΄λειας πλοι΄ων, εα΄ν υπα΄ρχουν, πρε΄πει να λαµβα΄νουν χω
ανα΄ ηµερολογιακο΄ ΄ετος, µε τα διαστη΄µατα που µεσολαβου΄ν µεταξυ΄ των ασκη΄σεων να µην υπερβαι΄νουν
΄ ν η΄ αξιωµατικω
΄ ν ασφα΄τους 18 µη΄νες. Οι αιτη΄σεις για τη συµµετοχη΄ υπευθυ΄νων ασφα΄λειας εταιρειω
λειας πλοι΄ων σε κοινε΄ς ασκη΄σεις πρε΄πει να υποβα΄λλονται ΄εχοντας υπο΄ψη τις επιπτω΄σεις που συνεπα΄γονται για την ασφα΄λεια και τις εργασι΄ες του πλοι΄ου. Στις ασκη΄σεις αυτε΄ς θα δοκιµα΄ζονται οι επικοινωνι΄ες, ο συντονισµο΄ς, η διαθεσιµο΄τητα πο΄ρων και η ανταπο΄κριση. Οι ασκη΄σεις αυτε΄ς µπορει΄ να ει΄ναι:

19.

1.

πλη΄ρους κλι΄µακας η΄ ζωντανε΄ς,

2.

επιτραπε΄ζια προσοµοι΄ωση η΄ σεµινα΄ρια, η΄

3.

΄ ρα, ο΄πως οι ασκη΄σεις αντιµετω΄πισης ΄εκτασε συνδυασµο΄ µε α΄λλες ασκη΄σεις που λαµβα΄νουν χω
κτης ανα΄γκης η΄ α΄λλες ασκη΄σεις οι οποι΄ες προβλε΄πονται απο΄ την αρχη΄ του κρα΄τους του λιµε΄να.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

∆εν παρε΄χονται προ΄σθετες κατευθυ΄νσεις.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Προσα΄ρτηµα στο ΜΕΡΟΣ B
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
Υπο΄δειγµα ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας µεταξυ΄ πλοι΄ου και λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης (*)
∆ΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όνοµα πλοι΄ου:

........................................................................

Λιµε΄νας νηολο΄γησης:

........................................................................

Αριθµο΄ς IMO:

........................................................................

Όνοµα λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης:

........................................................................

Η παρου΄σα ∆η΄λωση Ασφα΄λειας ισχυ΄ει απο΄

...............

΄εως

..............

, για τις ακο΄λουθες δραστηριο΄τητες

............................................................................................................................

(κατα΄λογος των δραστηριοτη΄των µε σχετικε΄ς λεπτοµε΄ρειες)

για τα κατωτε΄ρω επι΄πεδα ασφα΄λειας
Επι΄πεδο(α) ασφα΄λειας για το πλοι΄ο:

....................................................

Επι΄πεδο(α) ασφα΄λειας για τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση:

....................................................

Η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση και το πλοι΄ο συµφωνου΄ν τα ακο΄λουθα µε΄τρα και ευθυ΄νες ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια για
τη διασφα΄λιση της συµµο΄ρφωσης µε τις απαιτη΄σεις του µε΄ρους Α του ∆ιεθνου΄ς Κω΄δικα για την ασφα΄λεια των
΄ ν εγκαταστα΄σεων.
πλοι΄ων και των λιµενικω
΄ ν του ΑΑΠ η΄ ΥΑΛΕ στις στη΄λες αυτε΄ς
Η επι΄θεση των αρχικω
υποδεικνυ΄ει ποια δραστηριο΄τητα θα διεξα΄γεται, συ΄µφωνα µε
σχετικο΄ εγκεκριµε΄νο σχε΄διο, απο΄ κα΄θε µε΄ρος
∆ραστηριο΄τητα

Λιµενικη΄ εγκατα΄σταση

Πλοι΄ο

΄ ν µε την ασφα΄λεια
∆ιασφα΄λιση εκτε΄λεσης ο΄λων των σχετικω
καθηκο΄ντων
Παρακολου΄θηση ζωνω΄ν περιορισµε΄νης προ΄σβασης για να
διασφαλι΄ζεται ο΄τι ΄εχει προ΄σβαση σε αυτε΄ς µο΄νο το εξουσιοδοτηµε΄νο προσωπικο΄
Έλεγχος προ΄σβασης στη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
Έλεγχος προ΄σβασης στο πλοι΄ο
Παρακολου΄θηση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης, συµπεριλαµβα΄ ν γυ΄ρω απο΄
νοµε΄νων των ζωνω΄ν προσο΄ρµισης και των περιοχω
το πλοι΄ο
Παρακολου΄θηση του πλοι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
΄ ν γυ΄ρω απο΄ το πλοι΄ο
ζωνω΄ν προσο΄ρµισης και των περιοχω
Μεταφορα΄ φορτι΄ου
Παραλαβη΄ εφοδι΄ων πλοι΄ου
΄ν
Χειρισµο΄ς ασυνο΄δευτων αποσκευω
΄ πων και των προσωπικω
΄ ν ειδω
΄ν
Έλεγχος της επιβι΄βασης προσω
τους
∆ιασφα΄λιση ο΄τι ει΄ναι α΄µεσα διαθε΄σιµη επικοινωνι΄α ασφαλει΄ας
µεταξυ΄ του πλοι΄ου και της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
(*)

Το παρο΄ν υπο΄δειγµα ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας προορι΄ζεται για χρη΄ση µεταξυ΄ πλοι΄ου και λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης. Εα΄ν η ∆η΄λωση
Ασφα΄λειας αφορα΄ δυ΄ο πλοι΄α, το παρο΄ν υπο΄δειγµα πρε΄πει να τροποποιηθει΄ αναλο΄γως.
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7.4.2004
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Οι κατωτε΄ρω υπογεγραµµε΄νοι πιστοποιου΄ν ο΄τι οι ρυθµι΄σεις και τα µε΄τρα ασφαλει΄ας, το΄σο για τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση ο΄σο και για το πλοι΄ο, κατα΄ τη δια΄ρκεια των δραστηριοτη΄των που ορι΄ζονται ανωτε΄ρω, πληρου΄ν τις διατα΄ξεις
΄ δικα που εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις που ορι΄ζονται
του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α του κω
η΄δη στο εγκεκριµε΄νο σχε΄διο΄ τους η΄ σε ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που συµφωνου΄νται και ορι΄ζονται στο προσαρτηµε΄νο
παρα΄ρτηµα.
Εκδοθε΄ν εν

................................................

Ηµεροµηνι΄α

...............................................

Υπογραφη΄ για και εκ µε΄ρους
της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης:

του πλοι΄ου:

(Υπογραφη΄ υπευθυ΄νου ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης)

(Υπογραφη΄ πλοια΄ρχου η΄ αξιωµατικου΄ ασφα΄λειας πλοι΄ου)

Όνοµα και τι΄τλος των υπογεγραµµε΄νων
Όνοµα:

..................................................

Όνοµα:

..................................................

Τι΄τλος:

...................................................

Τι΄τλος:

...................................................

Στοιχει΄α επικοινωνι΄ας
(συµπληρω΄νονται κατα΄ περι΄πτωση)
(σηµειω΄νονται οι αριθµοι΄ τηλεφω΄νου η΄ οι ραδιοσταθµοι΄ η΄ συχνο΄τητες που θα χρησιµοποιου΄νται)
για το πλοι΄ο:

για τη λιµενικη΄ εγκατα΄σταση:
Λιµενικη΄ εγκατα΄σταση
...........................................................

Υπευ΄θυνος ασφα΄λειας λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης
...........................................................

Πλοι΄αρχος
...........................................................

Αξιωµατικο΄ς Ασφα΄λειας Πλοι΄ου
...........................................................

Εταιρει΄α
...........................................................

Υπευ΄θυνος Ασφα΄λειας Εταιρει΄ας
...........................................................

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
Υπο΄δειγµα ∆η΄λωσης Συµµο΄ρφωσης Λιµενικη΄ς Εγκατα΄στασης
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(επι΄σηµη σφραγι΄δα)
(Κρα΄τος)

Αριθµο΄ς δη΄λωσης

................................

Εκδοθει΄σα συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του µε΄ρους Β του
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΩ∆ΙΚΑΣ ISPS)
Η κυβε΄ρνηση

............................................................

(ο΄νοµα κρα΄τους)

Όνοµα της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης:
∆ιευ΄θυνση της λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης:

πιστοποιει΄:

........................................................................
........................................................................

Ότι η συµµο΄ρφωση της ανωτε΄ρω λιµενικη΄ς εγκατα΄στασης µε τις διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου XI-2 και του µε΄ρους Α
΄ ν εγκαταστα΄σεων (Κω΄δικας ISPS) ΄εχει διαπιτου ∆ιεθνου΄ς Κω΄δικα για την ασφα΄λεια των πλοι΄ων και των λιµενικω
στωθει΄ και ο΄τι η ανωτε΄ρω λιµενικη΄ εγκατα΄σταση λειτουργει΄ συ΄µφωνα µε το εγκεκριµε΄νο σχε΄διο ασφα΄λειας λιµενι΄ ν, τους
κη΄ς εγκατα΄στασης. Το εν λο΄γω σχε΄διο ΄εχει εγκριθει΄ για τα εξη΄ς <προσδιορι΄στε τους τυ΄πους των εργασιω
τυ΄πους πλοι΄ων η΄ δραστηριο΄τητες η΄ α΄λλες σχετικε΄ς πληροφορι΄ες> (να διαγραφου΄ν οι περιττε΄ς ενδει΄ξεις):
Επιβατηγο΄ πλοι΄ο

........................................................................

Επιβατηγο΄ ταχυ΄πλοο σκα΄φος

........................................................................

Φορτηγο΄ ταχυ΄πλοο σκα΄φος

........................................................................

Φορτηγο΄ πλοι΄ο µεταφορα΄ς χυ΄µα φορτι΄ου
Πετρελαιοφο΄ρο δεξαµενο΄πλοιο

........................................................................
........................................................................

΄ ν ουσιω΄ν
∆εξαµενο΄πλοιο µεταφορα΄ς χηµικω
Υγραεριοφο΄ρο δεξαµενο΄πλοιο

........................................................................
........................................................................

΄ τρησης ανοιχτη΄ς θαλα΄σσης
Κινητε΄ς µονα΄δες γεω
Φορτηγα΄ πλοι΄α εκτο΄ς των προαναφερθε΄ντων

........................................................................
........................................................................

Η παρου΄σα ∆η΄λωση Συµµο΄ρφωσης ισχυ΄ει ΄εως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µε την επιφυ΄λαξη της διενε΄ργειας επιθεωρη΄σεων (που υποδεικνυ΄ονται στο πι΄σω µε΄ρος)
Εκδοθει΄σα εν

........................................................................

Ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης

........................................................................

(το΄πος ε΄κδοσης της δη΄λωσης)

(Υπογραφη΄ του αρµο΄διου υπαλλη΄λου που εκδι΄δει τη δη΄λωση)

(Σφραγι΄δα της εκδι΄δουσας αρχη΄ς, κατα΄ περι΄πτωση)

7.4.2004

7.4.2004
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C 87 E/245
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Η κυβε΄ρνηση <εισα΄γετε ο΄νοµα κρα΄τους> ΄εχει αποφασι΄σει ο΄τι η εγκυρο΄τητα της παρου΄σας ∆η΄λωσης Ασφα΄λειας
υπο΄κειται σε <εισα΄γετε λεπτοµε΄ρειες σχετικα΄ µε τις επιθεωρη΄σεις (π.χ. υποχρεωτικε΄ς, ετη΄σιες η΄ µη προγραµµατισµε΄νες)>.
΄ ρησης η οποι΄α διεξη΄χθη συ΄µφωνα µε το
∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο΄τι, κατα΄ τη δια΄ρκεια επιθεω
΄ δικα ISPS, διαπιστω
΄ θηκε ο΄τι η λιµενικη΄ εγκατα΄σταση συµµορφω
΄ νεται µε τις διατα΄ξεις
τµη΄µα B/16.62.4 του κω
΄ δικα ISPS.
του κεφαλαι΄ου XI-2 της Συ΄µβασης και του µε΄ρους Α του κω

1η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Υπογραφη΄
Το΄πος

Υπογραφη΄
Το΄πος

Υπογραφη΄
Το΄πος

Υπογραφη΄
Το΄πος

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

...........................................................

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

4η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

...........................................................

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

2η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

.............................................................

...........................................................

.............................................................

(Υπογραφη΄ αρµο΄διου υπαλλη΄λου)

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α

...........................................................
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P5_TA(2003)0500

΄ ν ***I
Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη δηµιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την
΄ ν (COM(2003)63  C5-0058/2003  2003/0032(COD))
Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)63) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και τα α΄ρθρα 95 και 156 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα
οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0058/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τις
΄ ν, της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω
΄ ς και της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων
καθω
(A5-0353/2003),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ να του υποβληθει΄ εκ νε΄ου η προ΄ταση σε περι΄πτωση που η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να της επιφε΄ρει
σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0032
΄ τη ανα΄γνωση στις 19 Νοεµβρι΄ου 2003 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2004 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ν
για τη δηµιουργι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 95,
την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς,
τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν,
αφου΄ ζητη΄θηκε η γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
Αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης (2),
(1) ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 33.
(2) Γνω΄µη του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 2003.

7.4.2004

7.4.2004
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΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ν και τα συστη΄µατα πληροφοριω
΄ ν ΄εχουν καταστει΄ ουσιαστικο΄ς παρα΄γοντας για την
Τα δι΄κτυα επικοινωνιω
ανα΄πτυξη της οικονοµι΄ας και της κοινωνι΄ας. Οι ηλεκτρονικοι΄ υπολογιστε΄ς και η δικτυ΄ωση ΄εχουν τω΄ρα γι΄νει
΄ ς ο΄πως συνε΄βη µε την ηλεκτροδο΄τηση και την υ΄δρευση. Ως εκ του΄πανταχου΄ παρου΄σες υποδοµε΄ς, ακριβω
΄ ν και των συστηµα΄των πληροφοριω
΄ ν, ιδι΄ως η διαθεσιµο΄τητα΄ τους,
του, η ασφα΄λεια των δικτυ΄ων επικοινωνιω
αποτελει΄ για την κοινωνι΄α αιτι΄α ολοε΄να και µεγαλυ΄τερης ανησυχι΄ας, λο΄γω κυρι΄ως της πιθανο΄τητας να
΄ ν, που να οφει΄λονται στην πολυπλοκο΄τητα των
ανακυ΄ψουν προβλη΄µατα σε βασικα΄ συστη΄µατα πληροφοριω
συστηµα΄των, σε ατυχη΄µατα, σφα΄λµατα και επιθε΄σεις, και τα οποι΄α µπορου΄ν να ΄εχουν συνε΄πειες για την
΄ ν ζωτικη΄ς σηµασι΄ας για την ευηµερι΄α των πολιτω΄ν της ΕΕ.
υλικη΄ υποδοµη΄ παροχη΄ς υπηρεσιω

(2)

Οι ολοε΄να και περισσο΄τερες παραβια΄σεις της ασφα΄λειας ΄εχουν η΄δη προκαλε΄σει σηµαντικη΄ οικονοµικη΄ ζηµια΄,
΄εχουν υπονοµευ΄σει την εµπιστοσυ΄νη του χρη΄στη και ΄εχουν αποβει΄ επιβλαβει΄ς για την ανα΄πτυξη του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου. Οι πολι΄τες, η δηµο΄σια διοι΄κηση και οι επιχειρη΄σεις ΄εχουν αντιδρα΄σει αναπτυ΄σσοντας
τεχνολογι΄ες ασφα΄λειας και διαδικασι΄ες διαχει΄ρισης της ασφα΄λειας. Τα κρα΄τη µε΄λη ΄ελαβαν ορισµε΄να υπο΄ ν ΄εργων, προκειµε΄νου να ενιστηρικτικα΄ µε΄τρα, ο΄πως διεξαγωγη΄ ενηµερωτικω΄ν εκστρατειω΄ν και ερευνητικω
΄ ν στο συ΄νολο της κοινωνι΄ας.
σχυ΄σουν την ασφα΄λεια των δικτυ΄ων και των πληροφοριω

(3)

΄ ν, της ποικιλι΄ας των
Λο΄γω της τεχνικη΄ς πολυπλοκο΄τητας των δικτυ΄ων και των συστηµα΄των πληροφοριω
΄ ν που διασυνδε΄ονται, καθω
΄ ς και του τερα΄στιου αριθµου΄ των φορε΄ων του ιδιωπροϊο΄ντων και των υπηρεσιω
τικου΄ και δηµοσι΄ου τοµε΄α που ΄εχουν τις δικε΄ς τους ευθυ΄νες, κινδυνευ΄ει να υπονοµευθει΄ η οµαλη΄ λειτουργι΄α
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

(4)

Η οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7 Μαρτι΄ου 2002, σχετικα΄
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν («οδηγι΄α-πλαι΄σιο») (1)
µε κοινο΄ κανονιστικο΄ πλαι΄σιο για δι΄κτυα και υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω
΄ ν ρυθµιστικω΄ν αρχω
΄ ν, στα οποι΄α περιλαµβα΄νεται η αµοιβαι΄α συνεργασι΄α
ορι΄ζει τα καθη΄κοντα των εθνικω
και η συνεργασι΄α µε την Επιτροπη΄ µε διαφανη΄ τρο΄πο προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η ανα΄πτυξη συνεκτικη΄ς
ρυθµιστικη΄ς πρακτικη΄ς, η συµβολη΄ στη διασφα΄λιση υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας των δεδοµε΄νων προσωπι΄ ς και η κατοχυ΄ρωση της ακεραιο΄τητας και της ασφα΄λειας των
κου΄ χαρακτη΄ρα και της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς, καθω
΄ ν.
δικτυ΄ων δηµοσι΄ων επικοινωνιω

(5)

Η ισχυ΄ουσα ση΄µερα κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α περιλαµβα΄νει επι΄σης τις οδηγι΄ες: οδηγι΄α 2002/20/ΕΚ (2),
οδηγι΄α 2002/22/ΕΚ (3), οδηγι΄α 2002/19/ΕΚ (4), οδηγι΄α 2002/58/ΕΚ (5), οδηγι΄α 1999/93/ΕΚ (6), οδηγι΄α
΄ ς και το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου, της 18ης Φεβρουαρι΄ου 2003, για την εφαρµογη΄
2000/31/ΕΚ (7), καθω
του σχεδι΄ου δρα΄σης «eEurope 2005» (8).

(6)

Η οδηγι΄α 2002/20/ΕΚ επιτρε΄πει στα κρα΄τη µε΄λη να επισυνα΄ψουν στη γενικη΄ α΄δεια τους ο΄ρους που αφορου΄ν την προστασι΄α των δηµοσι΄ων δικτυ΄ων απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄νη προ΄σβαση, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α
97/66/ΕΚ (9).

(7)

Η οδηγι΄α 2002/22/ΕΚ απαιτει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να διασφα΄ ν δικτυ΄ων σε σταθερε΄ς θε΄σεις,
λι΄σουν την ακεραιο΄τητα και τη διαθεσιµο΄τητα των δηµοσι΄ων τηλεφωνικω
΄ ς και να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι επιχειρη΄σεις παροχη΄ς διαθε΄σιµων στο κοινο΄ τηλεφωνικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν σε
καθω
΄ σουν την απρο΄σκοπτη προ΄σβαση
σταθερε΄ς θε΄σεις λαµβα΄νουν κα΄θε ευ΄λογο µε΄τρο προκειµε΄νου να κατοχυρω
σε υπηρεσι΄ες ΄εκτακτης ανα΄γκης.

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(2) Οδηγι΄α 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρτι΄ου 2002, για την αδειοδο΄τηση
΄ ν ηλεκτρονικω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν (οδηγι΄α για την αδειοδο΄τηση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 21).
δικτυ΄ων και υπηρεσιω
(3) Οδηγι΄α 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρτι΄ου 2002, για την καθολικη΄
΄ µατα των χρηστω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ δι΄κτυα και υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν (οδηγι΄α καθολικη΄ς
υπηρεσι΄α και τα δικαιω
υπηρεσι΄ας) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).
(4) Οδηγι΄α 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 7ης Μαρτι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την προ΄΄ ν επικοινωνιω
΄ ν και συναφει΄ς ευκολι΄ες, καθω΄ς και µε τη διασυ΄νδεση΄ τους (οδηγι΄α για την
σβαση σε δι΄κτυα ηλεκτρονικω
προ΄σβαση) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 7).
(5) Οδηγι΄α 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 12ης Ιουλι΄ου 2002, σχετικα΄ µε την επεξερ΄ ν επικοιγασι΄α των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στον τοµε΄α των ηλεκτρονικω
νωνιω΄ν (οδηγι΄α για την προστασι΄α ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στις ηλεκτρονικε΄ς επικοινωνι΄ες) (EE L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
(6) Οδηγι΄α 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1999, σχετικα΄ µε το
κοινοτικο΄ πλαι΄σιο για ηλεκτρονικε΄ς υπογραφε΄ς (EE L 13 της 19.1.2000, σ. 12).
(7) Οδηγι΄α 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 8ης Ιουνι΄ου 2000, για ορισµε΄νες νοµικε΄ς
΄ ν της κοινωνι΄ας της πληροφορι΄ας, ιδι΄ως του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου, στην εσωτερικη΄ αγορα΄ (οδηγι΄α
πτυχε΄ς των υπηρεσιω
για το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο) (EE L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(8) EE C 48 της 28.2.2003, σ. 2.
(9) Οδηγι΄α 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 15ης ∆εκεµβρι΄ου 1997, περι΄ επεξεργασι΄ας των
δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και προστασι΄ας της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς στον τηλεπικοινωνιακο΄ τοµε΄α (ΕΕ L 24 της
30.1.1998, σ. 1). Οδηγι΄α η οποι΄α καταργη΄θηκε και αντικαταστα΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 2002/58/ΕΚ.
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(8)

΄ ν επικοινωνιω
΄ ν διαθε΄σιµων στο κοινο΄
Η οδηγι΄α 2002/58/ΕΚ απαιτει΄ απο΄ τον πα΄ροχο υπηρεσι΄ας ηλεκτρονικω
να λαµβα΄νει τα κατα΄λληλα τεχνικα΄ και οργανωτικα΄ µε΄τρα προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζει την ασφα΄λεια των
΄ ν του και απαιτει΄ επι΄σης την εµπιστευτικο΄τητα των επικοινωνιω
΄ ν και των σχετικω
΄ ν δεδοµε΄νων
υπηρεσιω
κι΄νησης. Η οδηγι΄α 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 24ης Οκτωβρι΄ου
΄ ν προσω΄πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρα1995, για την προστασι΄α των φυσικω
΄ ν (1), επιβα΄λλει στα κρα΄τη µε΄λη να µεριµνη΄κτη΄ρα και για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω
σουν ω΄στε ο ελεγκτη΄ς να εφαρµο΄ζει τα κατα΄λληλα τεχνικα΄ και οργανωτικα΄ µε΄τρα προκειµε΄νου να προστατευ΄σει τα δεδοµε΄να προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα απο΄ την τυχαι΄α η΄ την παρα΄νοµη καταστροφη΄ η΄ απο΄ την τυχαι΄α
΄ λεια, µετατροπη΄, µη εξουσιοδοτηµε΄νη αποκα΄λυψη η΄ προ΄σβαση, ιδι΄ως ο΄ταν η επεξεργασι΄α περιλαµβα΄νει
απω
τη µετα΄δοση δεδοµε΄νων επι΄ δικτυ΄ου, καθω΄ς επι΄σης και κατα΄ κα΄θε α΄λλης παρα΄νοµης µορφη΄ς επεξεργασι΄ας.

(9)

Οι οδηγι΄ες 2002/21/ΕΚ και 1999/93/ΕΚ περιλαµβα΄νουν διατα΄ξεις για τα προ΄τυπα τα οποι΄α πρε΄πει να
δηµοσιευ΄ονται στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Τα κρα΄τη µε΄λη χρησιµοποιου΄ν επι΄σης τα
΄ ν οργανισµω
΄ ν, καθω΄ς επι΄σης και de facto προ΄τυπα που ΄εχουν εκπονηθει΄ απο΄ τον κλα΄δο
προ΄τυπα των διεθνω
σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο. Η Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να µπορου΄ν να παρακολουθου΄ν τα προ΄τυπα
που πληρου΄ν τις απαιτη΄σεις της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας.

΄ ν και οργανωτικω΄ν
(10) Τα εν λο΄γω µε΄τρα για την εσωτερικη΄ αγορα΄ απαιτου΄ν διαφορετικε΄ς µορφε΄ς τεχνικω
΄ ν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄. Προ΄κειται για πολυ΄πλοκα απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη καθη΄κοντα
εφαρµογω
για τα οποι΄α δεν υπα΄ρχουν ενιαι΄ες και προφανει΄ς λυ΄σεις. Η ετερο΄κλητη εφαρµογη΄ των εν λο΄γω απαιτη΄σεων
µπορει΄ να οδηγη΄σει σε µη αποδοτικε΄ς λυ΄σεις και να δηµιουργη΄σει εµπο΄δια στην εσωτερικη΄ αγορα΄. Απαιτει΄ται, εποµε΄νως, η δηµιουργι΄α ενο΄ς κε΄ντρου εµπειρογνωσι΄ας σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, το οποι΄ο θα παρε΄χει
καθοδη΄γηση, συµβουλε΄ς και, ο΄ταν του ζητει΄ται, συνδροµη΄ εντο΄ς του πλαισι΄ου των στο΄χων του, επι΄ των
οποι΄ων, ενδεχοµε΄νως, να µπορου΄ν να βασι΄ζονται το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, η Επιτροπη΄ η΄ αρµο΄διοι φορει΄ς
διοριζο΄µενοι απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη. Οι εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς, που καθορι΄ζονται δυνα΄µει της οδηγι΄ας
2002/21/ΕΚ, ει΄ναι δυνατο΄ν να διορι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ως αρµο΄διοι φορει΄ς.
΄ ν, που στο εξη΄ς
(11) Η δηµιουργι΄α ενο΄ς Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
αναφε΄ρεται ως «ο Οργανισµο΄ς», ο οποι΄ος θα λειτουργει΄ ως σηµει΄ο αναφορα΄ς, θα εµπνε΄ει εµπιστοσυ΄νη χα΄ρη
΄ ν που θα παρε΄χει και των πληροφοριω
΄ ν που θα διαδι΄δει,
στην ανεξαρτησι΄α του, την ποιο΄τητα των συµβουλω
΄ ν και του τρο΄που λειτουργι΄ας του, καθω
΄ ς επι΄σης και την ταχυ΄τητα΄ του κατα΄
τη διαφα΄νεια των διαδικασιω
την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων που του ΄εχουν ανατεθει΄, θα καλυ΄ψει τις εν λο΄γω ανα΄γκες. Ο Οργανισµο΄ς θα
πρε΄πει να ΄εχει ως αφετηρι΄α τις εθνικε΄ς και κοινοτικε΄ς προσπα΄θειες και, εποµε΄νως, να εκτελει΄ τα καθη΄κοντα΄
του σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη και να ει΄ναι ανοικτο΄ς στις επαφε΄ς µε τον κλα΄δο και α΄λλους
σχετικου΄ς ενδιαφερο΄µενους κυ΄κλους. ∆εδοµε΄νου ο΄τι τα ηλεκτρονικα΄ δι΄κτυα ει΄ναι, σε µεγα΄λο βαθµο΄, ιδιωτικα΄, ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να βασι΄ζεται στη συµβολη΄ του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και στη συνεργασι΄α µε αυτο΄ν.
(12) Ο Οργανισµο΄ς, κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων του, δεν θα πρε΄πει να παρεµβαι΄νει στις αρµοδιο΄τητες και
να προλαµβα΄νει, να εµποδι΄ζει η΄ να επικαλυ΄πτει τις σχετικε΄ς αρµοδιο΄τητες και τα καθη΄κοντα που ΄εχουν
ανατεθει΄:


στις εθνικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς, ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται στις οδηγι΄ες που αφορου΄ν τα δι΄κτυα και τις
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν, καθω
΄ ς και στην Οµα΄δα των ευρωπαϊκω
΄ ν ρυθµιστικω΄ν αρχω
΄ ν για
υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω
΄ ν, που ΄εχει συσταθει΄ µε την απο΄φαση 2002/627/ΕΚ της
΄ ν επικοινωνιω
δι΄κτυα και υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω
΄ ν που αναφε΄ρεται στην οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ,
Επιτροπη΄ς (2) και στην Επιτροπη΄ Επικοινωνιω



στους ευρωπαϊκου΄ς οργανισµου΄ς τυποποι΄ησης, τους εθνικου΄ς οργανισµου΄ς τυποποι΄ησης και στη
Μο΄νιµη Επιτροπη΄ που συστα΄θηκε µε την οδηγι΄α 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου, της 22ας Ιουνι΄ου 1988, για την καθιε΄ρωση µιας διαδικασι΄ας πληροφο΄ρησης στον τοµε΄α
΄ ν προτυ΄πων και προδιαγραφω
΄ ν και των κανο΄νων σχετικα΄ µε τις υπηρεσι΄ες της κοινωνι΄ας των
των τεχνικω
΄ ν, (3)
πληροφοριω



΄ ν που αφορου΄ν την προστασι΄α των ατο΄µων ο΄σον αφορα΄ την
στις εποπτικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα και την ελευ΄θερη διακι΄νηση των δεδοµε΄νων αυτω΄ν.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της
31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 38.
(3) EE L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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΄ ν να γι΄νουν περισ(13) Προκειµε΄νου οι προκλη΄σεις στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των δικτυ΄ων και των πληροφοριω
σο΄τερο κατανοητε΄ς, ο Οργανισµο΄ς χρεια΄ζεται να αναλυ΄ει τους υφιστα΄µενους και τους µελλοντικου΄ς κινδυ΄νους. Προς του΄το, ο Οργανισµο΄ς µπορει΄ να συλλε΄γει κατα΄λληλες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως µε΄σω ερωτηµατολο΄ σεις στον ιδιωτικο΄ τοµε΄α η΄ στα κρα΄τη µε΄λη να παρα΄γουν δεδοµε΄να.
γι΄ων, χωρι΄ς να επιβα΄λλει νε΄ες υποχρεω
΄ν
Ως µελλοντικοι΄ κι΄νδυνοι θα πρε΄πει να νοου΄νται προβλη΄µατα που η΄δη ει΄ναι αντιληπτα΄ ως πηγε΄ς µελλοντικω
΄ ν.
κινδυ΄νων για την ασφα΄λεια των δικτυ΄ων και των πληροφοριω
΄ ν απαιτει΄ οι πολι΄τες, οι επιχει(14) Η διασφα΄λιση της εµπιστοσυ΄νης στα δι΄κτυα και τα συστη΄µατα πληροφοριω
ρη΄σεις και η δηµο΄σια διοι΄κηση να ΄εχουν επαρκη΄ ενηµε΄ρωση, εκπαι΄δευση και κατα΄ρτιση στον τοµε΄α της
΄ ν. Οι δηµο΄σιες αρχε΄ς πρε΄πει να διαδραµατι΄σουν ρο΄λο για την αυ΄ξηση
ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
της ευαισθητοποι΄ησης µε΄σω της ενηµε΄ρωσης του κοινου΄ εν γε΄νει, των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, των
εταιρειω΄ν, των δηµοσι΄ων διοικη΄σεων, των σχολει΄ων και των πανεπιστηµι΄ων. Τα µε΄τρα αυτα΄ πρε΄πει να ανα΄ ν θα διευκολυ΄νει
΄ ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
πτυχθου΄ν περαιτε΄ρω. Η ενι΄σχυση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
τε΄τοιου ει΄δους δρα΄σεις ευαισθητοποι΄ησης. Ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να παρε΄χει συµβουλε΄ς σχετικα΄ µε τις
βε΄λτιστες πρακτικε΄ς ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση της ευαισθητοποι΄ησης, την κατα΄ρτιση και τα µαθη΄µατα.
(15) Αποστολη΄ του Οργανισµου΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι να συµβα΄λλει σε υψηλο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας των δικτυ΄ων και
΄ ν εντο΄ς της Κοινο΄τητας και να διαπλα΄θει µια αντι΄ληψη για την ασφα΄λεια των δικτυ΄ων και
των πληροφοριω
΄ ν που θα ει΄ναι προς ο΄φελος των πολιτω΄ν, των καταναλωτω΄ν, των επιχειρη΄σεων και των
των πληροφοριω
΄ ν του δηµο΄σιου τοµε΄α στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, συµβα΄λλοντας ΄ετσι στην οµαλη΄ λειτουργι΄α της
οργανισµω
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
(16) Οι αποδοτικε΄ς πολιτικε΄ς ασφαλει΄ας θα πρε΄πει να βασι΄ζονται σε σωστα΄ αναπτυγµε΄νες µεθο΄δους εκτι΄µησης
του κινδυ΄νου, το΄σο στον δηµο΄σιο ο΄σο και στον ιδιωτικο΄ τοµε΄α. Οι µε΄θοδοι και οι διαδικασι΄ες εκτι΄µησης
του κινδυ΄νου χρησιµοποιου΄νται σε διαφορετικα΄ επι΄πεδα χωρι΄ς να υπα΄ρχει κοινη΄ πρακτικη΄ ο΄σον αφορα΄ την
΄ ν για την εκτι΄µηση του κινδυ΄νου
αποδοτικη΄ εφαρµογη΄ τους. Η προω΄θηση και ανα΄πτυξη βε΄λτιστων πρακτικω
΄ ν του δηµοσι΄ου και του
και για διαλειτουργικε΄ς λυ΄σεις διαχει΄ρισης του κινδυ΄νου εντο΄ς των οργανισµω
΄ σει το επι΄πεδο ασφαλει΄ας δικτυ΄ων και συστηµα΄των πληροφοριω
΄ ν στην Ευρω΄πη.
ιδιωτικου΄ τοµε΄α θα βελτιω
(17) Ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να αξιοποιει΄ τις τρε΄χουσες δραστηριο΄τητες ΄ερευνας, ανα΄πτυξης και τεχνολογικη΄ς
΄ ν πρωτοβουαξιολο΄γησης, ιδι΄ως εκει΄νες που διεξα΄γονται στο πλαι΄σιο των διαφο΄ρων κοινοτικω΄ν ερευνητικω
λιω΄ν.
(18) Όταν αυτο΄ ει΄ναι σκο΄πιµο και χρη΄σιµο στα πλαι΄σια της εµβε΄λεια΄ς του, των στο΄χων και των καθηκο΄ντων του,
ο Οργανισµο΄ς θα µπορου΄σε να ανταλλα΄σσει εµπειρι΄ες και γενικε΄ς πληροφορι΄ες µε φορει΄ς και οργανισµου΄ς
που δηµιουργου΄νται δυνα΄µει του δικαι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ασχολου΄νται µε την ασφα΄λεια των
΄ ν.
δικτυ΄ων και των πληροφοριω
΄ ν ει΄ναι παγκο΄σµια. Υπα΄ρχει ανα΄γκη στενο΄τερης συνερ(19) Τα προβλη΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
γασι΄ας σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο προκειµε΄νου να βελτιωθου΄ν τα προ΄τυπα ασφαλει΄ας, να βελτιωθου΄ν οι πληροφορι΄ες και να προωθηθει΄ µια κοινη΄ σφαιρικη΄ προσε΄γγιση στα θε΄µατα της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω΄ν, συµβα΄λλοντας ΄ετσι στη δια΄πλαση µιας αντι΄ληψης για την ασφα΄λεια των δικτυ΄ων και των
΄ ν. Η αποδοτικη΄ συνεργασι΄α µε τις τρι΄τες χω
΄ ρες και µε την παγκο΄σµια κοινο΄τητα ΄εχει καταστει΄
πληροφοριω
καθη΄κον και σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Προς του΄το, ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να συµβα΄λει στις κοινοτικε΄ς
΄ ρες και, ο΄ταν ενδει΄κνυται, µε διεθνει΄ς οργανισµου΄ς.
προσπα΄θειες για συνεργασι΄α µε τρι΄τες χω
(20) Κατα΄ την α΄σκηση των δραστηριοτη΄των του, ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να δι΄νει προσοχη΄ στις µικροµεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις.
(21) Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ µε αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο η εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων του Οργανισµου΄, τα
κρα΄τη µε΄λη και η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εκπροσωπου΄νται στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, στο οποι΄ο ανατι΄θενται
΄ νει την
οι αναγκαι΄ες αρµοδιο΄τητες προκειµε΄νου να καταρτι΄ζει τον προϋπολογισµο΄ του και να εξακριβω
εκτε΄λεση΄ του, να εγκρι΄νει τους κατα΄λληλους δηµοσιονοµικου΄ς κανο΄νες, να θεσπι΄ζει διαφανει΄ς διαδικασι΄ες
για τη λη΄ψη αποφα΄σεων απο΄ τον Οργανισµο΄, να εγκρι΄νει το προ΄γραµµα εργασι΄ας του Οργανισµου΄, να
εγκρι΄νει τον δικο΄ του εσωτερικο΄ κανονισµο΄ και τους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄,
να διορι΄ζει και να παυ΄ει τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο θα πρε΄πει να µεριµνα΄ ω΄στε ο
΄ νει τα καθη΄κοντα του, υπο΄ συνθη΄κες που του επιτρε΄πουν να παρε΄χει τις υπηρεσι΄ες
Οργανισµο΄ς να εκπληρω
του, συ΄µφωνα µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄.
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(22) Θα η΄ταν χρη΄σιµο να συγκροτηθει΄ µια Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων, προκειµε΄νου να διατηρει΄ται τακτικο΄ς
δια΄λογος µε τον ιδιωτικο΄ τοµε΄α, τις οργανω΄σεις των καταναλωτω΄ν και α΄λλους οικει΄ους ενδιαφερο΄µενους. Η
Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων, την οποι΄α θα συγκροτη΄σει και της οποι΄ας θα προεδρευ΄ει ο Εκτελεστικο΄ς
∆ιευθυντη΄ς, θα πρε΄πει να εστια΄ζεται σε θε΄µατα που αφορου΄ν ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους και να τα θε΄τει
υπο΄ψη του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄. Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς µπορει΄, ο΄ταν ει΄ναι σκο΄πιµο και ανα΄λογα µε
΄ πους του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και α΄λλων
την ηµερη΄σια δια΄ταξη των συνεδρια΄σεων, να καλει΄ εκπροσω
οικει΄ων φορε΄ων να συµµετε΄σχουν στις συνεδρια΄σεις της Οµα΄δας.
(23) Για την οµαλη΄ λειτουργι΄α του Οργανισµου΄, θα πρε΄πει ο Εκτελεστικο΄ς του ∆ιευθυντη΄ς να διορι΄ζεται βα΄σει
΄ ν και διαχειριστικω
΄ ν ικανοτη΄των του, καθω
΄ ς και βα΄σει
των προσο΄ντων του και των τεκµηριωµε΄νων διοικητικω
΄ ν ικανοτη΄των και της πει΄ρας του στον τοµε΄α της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
΄ ν και να
των σχετικω
εκτελει΄ τα καθη΄κοντα΄ του µε πλη΄ρη ανεξαρτησι΄α και ευελιξι΄α ως προς την οργα΄νωση της εσωτερικη΄ς λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄. Για τον σκοπο΄ αυτο΄, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς θα πρε΄πει να εκπονει΄ προ΄ταση
΄ ν του Οργανισµου΄, µετα΄ απο΄ συνεννο΄ηση µε την Επιτροπη΄ και τη Μο΄νιµη Οµα΄δα
για το προ΄γραµµα εργασιω
Ενδιαφεροµε΄νων, και να λαµβα΄νει ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄ζει τη σωστη΄ εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος εργασι΄ας του Οργανισµου΄, να εκπονει΄ κα΄θε ΄ετος το σχε΄διο γενικη΄ς ΄εκθεσης που υποβα΄λλεται
΄ ν του Οργανισµου΄
στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, να καταρτι΄ζει σχε΄διο εκτιµη΄σεων των εσο΄δων και των δαπανω
και να εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄.
(24) Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς θα πρε΄πει να ΄εχει τη δυνατο΄τητα να συγκροτει΄ ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας για την
΄ ν και τεχνικω
΄ ν θεµα΄των. Με τη συγκρο΄τηση των ad hoc οµα΄δων εργαεξε΄ταση συγκεκριµε΄νων επιστηµονικω
΄ κει τη συµβολη΄ του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και να αξιοποιει΄ τη
σι΄ας, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς θα πρε΄πει να επιδιω
σχετικη΄ πει΄ρα του. Οι ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας θα πρε΄πει να παρε΄χουν στον Οργανισµο΄ τη δυνατο΄τητα να
΄εχει προ΄σβαση στις πλε΄ον επικαιροποιηµε΄νες πληροφορι΄ες που ει΄ναι διαθε΄σιµες ω
΄ στε να µπορει΄ να ανταποκρι΄νεται στις προκλη΄σεις στον τοµε΄α της ασφα΄λειας που τι΄θενται απο΄ την αναπτυσσο΄µενη κοινωνι΄α της
πληροφορι΄ας. Ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να µεριµνα΄ ω΄στε οι ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας του να διαθε΄τουν τα
απαραι΄τητα προσο΄ντα και να ει΄ναι αντιπροσωπευτικε΄ς και να περιλαµβα΄νουν, κατα΄ περι΄πτωση, αναλο΄γως των
συγκεκριµε΄νων θεµα΄των, αντιπροσω΄πους των δηµοσι΄ων διοικη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, του ιδιωτικου΄ τοµε΄α,
΄ ν, καθω΄ς και πανεπιστηµιακω
΄ ν µε εµπειρι΄α στην ασφα΄συµπεριλαµβανοµε΄νης της βιοµηχανι΄ας, των χρηστω
΄ ν. Ο Οργανισµο΄ς µπορει΄, αν χρεια΄ζεται, να περιλαµβα΄νει στις οµα΄δες
λεια των δικτυ΄ων και των πληροφοριω
΄ µονες, αναγνωρισµε΄νους ως ειδικου΄ς στον εκα΄στοτε τοµε΄α. Οι εµπειρογνω
΄ µοτου ανεξα΄ρτητους εµπειρογνω
νες που συµµετε΄χουν στις ad hoc οµα΄δες που οργανω΄νει ο Οργανισµο΄ς δεν θα πρε΄πει να ανη΄κουν στο
προσωπικο΄ του Οργανισµου΄. Τα ΄εξοδα΄ τους θα πρε΄πει να καλυ΄πτονται απο΄ τον Οργανισµο΄ συ΄µφωνα µε
΄ ν κανονισµω
΄ ν.
τους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του και βα΄σει των υφιστα΄µενων δηµοσιονοµικω
(25) Ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζει τη σχετικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α που αφορα΄ την προ΄σβαση του
κοινου΄ στα ΄εγγραφα κατα΄ τα οριζο΄µενα στον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (1) και την προστασι΄α των
΄ ν προσω΄πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα κατα΄ τα οριζο΄µενα στον
φυσικω
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (2).
(26) Στα πλαι΄σια της εµβε΄λεια΄ς του και των στο΄χων του, και κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων του, ο Οργανι΄ νεται ιδι΄ως µε τις διατα΄ξεις που ισχυ΄ουν για τα κοινοτικα΄ ο΄ργανα καθω
΄ ς και µε
σµο΄ς θα πρε΄πει να συµµορφω
την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τη µεταχει΄ριση των ευαι΄σθητων εγγρα΄φων.
(27) Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ η πλη΄ρης αυτονοµι΄α και ανεξαρτησι΄α του Οργανισµου΄, θεωρει΄ται αναγκαι΄ο να
διαθε΄τει αυτοτελη΄ προϋπολογισµο΄, τα ΄εσοδα του οποι΄ου θα προε΄ρχονται κυρι΄ως απο΄ συνεισφορα΄ της Κοινο΄τητας. Η κοινοτικη΄ δηµοσιονοµικη΄ διαδικασι΄α παραµε΄νει σε ισχυ΄ ο΄σον αφορα΄ τις επιχορηγη΄σεις που
βαρυ΄νουν τον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης· επιπλε΄ον, οι λογαριασµοι΄ ελε΄γχονται απο΄
το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο.
(28) Εφο΄σον απαιτει΄ται και βα΄σει ρυθµι΄σεων που πρε΄πει να θεσπισθου΄ν, ο Οργανισµο΄ς µπορει΄ να ΄εχει προ΄σβαση
στις υπηρεσι΄ες διερµηνει΄ας που παρε΄χονται απο΄ τη Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση ∆ιερµηνει΄ας της Επιτροπη΄ς (Γ∆∆Ε) η΄
απο΄ τµη΄µατα διερµηνει΄ας α΄λλων οργα΄νων της Κοινο΄τητας.
(29) Ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να συγκροτηθει΄ αρχικα΄ για περιορισµε΄νη χρονικη΄ περι΄οδο και στη συνε΄χεια να
αξιολογηθει΄ το ΄εργο του προκειµε΄νου να καθορισθει΄ εα΄ν θα πρε΄πει να παραταθει΄ η δια΄ρκεια λειτουργι΄ας
του,
(1) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Μαι΅ου 2001, για την
προ΄σβαση του κοινου΄ στα ΄εγγραφα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 145 της
31.5.2001, σ. 43).
(2) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 2000, σχετικα΄
΄ ν προσω
΄ πων ΄εναντι της επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα απο΄ τα ο΄ργανα και
µε την προστασι΄α των φυσικω
τους οργανισµου΄ς της Κοινο΄τητας και σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των δεδοµε΄νων αυτω΄ν (ΕΕ L 8 της 12.1.2001,
σ. 1).
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C 87 E/251
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΜΒΕΛΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 1
Εµβε΄λεια

΄ ν εντο΄ς
1.
Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ υψηλο΄ και ουσιαστικο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
΄ ν προς ο΄φελος των πολιτης Κοινο΄τητας και να αναπτυχθει΄ η αντι΄ληψη της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
΄ ν του δηµο΄σιου τοµε΄α της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
τω΄ν, των καταναλωτω΄ν, των επιχειρη΄σεων και των οργανισµω
συµβα΄λλοντας ΄ετσι στην οµαλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, δηµιουργει΄ται ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς
΄ ν, ο οποι΄ος εφεξη΄ς καλει΄ται «Οργανισµο΄ς».
για την Ασφα΄λεια ∆ικτυ΄ων και Πληροφοριω
2.
Ο Οργανισµο΄ς συνδρα΄µει την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη, και, ως εκ του΄του, συνεργα΄ζεται µε την επιχειρηµατικη΄ κοινο΄τητα, για να τα βοηθα΄ει να ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω΄ν, εξασφαλι΄ζοντας ΄ετσι την απρο΄σκοπτη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των προβλεπο΄µενων απο΄ την ισχυ΄ουσα και µελλοντικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, ο΄πως την οδηγι΄α 2002/21/ΕΚ.
΄ ν στον τοµε΄α
3.
Οι στο΄χοι και τα καθη΄κοντα του Οργανισµου΄ δεν θι΄γουν τις αρµοδιο΄τητες των κρατω΄ν µελω
΄ ν, οι οποι΄ες δεν εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της Συνθη΄κης ΕΚ, ο΄πως
της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
τις αρµοδιο΄τητες που υπα΄γονται στους τι΄τλους V και VI της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, και, εν πα΄ση
΄ σει, δεν θι΄γουν δραστηριο΄τητες που αφορου΄ν τη δηµο΄σια ασφα΄λεια, την εθνικη΄ α΄µυνα, την ασφα΄λεια του
περιπτω
κρα΄τους (συµπεριλαµβανοµε΄νης της οικονοµικη΄ς ευηµερι΄ας του κρα΄τους, οσα΄κις οι δραστηριο΄τητες αφορου΄ν
΄ ς και τις κρατικε΄ς δραστηριο΄τητες στον τοµε΄α του ποινικου΄ δικαι΄ου.
θε΄µατα κρατικη΄ς ασφα΄λειας) καθω

Άρθρο 2
Στο΄χοι
1.
Ο Οργανισµο΄ς ενισχυ΄ει την ικανο΄τητα της Κοινο΄τητας, των κρατω΄ν µελω΄ν και, ως εκ του΄του, της επιχειρηµατικη΄ς κοινο΄τητας, να προλαµβα΄νουν, να αντιµετωπι΄ζουν και να ανταποκρι΄νονται στα προβλη΄µατα ασφα΄λειας
΄ ν.
δικτυ΄ων και πληροφοριω
2.
Ο Οργανισµο΄ς παρε΄χει συνδροµη΄ και δι΄νει συµβουλε΄ς στην Επιτροπη΄ και στα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε θε΄µατα
΄ ν, τα οποι΄α εµπι΄πτουν στις αρµοδιο΄τητε΄ς του κατα΄ τα οριπου αφορου΄ν την ασφα΄λεια δικτυ΄ων και πληροφοριω
ζο΄µενα στον παρο΄ντα κανονισµο΄.
΄ν
3.
Ο Οργανισµο΄ς, µε αφετηρι΄α τις εθνικε΄ς και τις κοινοτικε΄ς προσπα΄θειες, αναπτυ΄σσει υψηλο΄ επι΄πεδο ειδικω
γνω΄σεων. Ο Οργανισµο΄ς χρησιµοποιει΄ αυτε΄ς τις ειδικε΄ς γνω΄σεις για την προω΄θηση ευρει΄ας συνεργασι΄ας µεταξυ΄
παραγο΄ντων του δηµο΄σιου και του ιδιωτικου΄ τοµε΄α.
4.
Ο Οργανισµο΄ς συνδρα΄µει την Επιτροπη΄, ο΄ταν του ζητει΄ται, στις τεχνικε΄ς προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες
΄ ν.
ενηµε΄ρωσης και ανα΄πτυξης της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας στον τοµε΄α της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω

Άρθρο 3
Καθη΄κοντα
Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ ο΄τι η εµβε΄λεια και οι στο΄χοι που ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 1 και 2, συνα΄δουν και
πληρου΄νται, ο Οργανισµο΄ς εκτελει΄ τα εξη΄ς καθη΄κοντα:
α)

΄ ν για την ανα΄λυση των υφιστα΄µενων, µελλοντικω
΄ ν και α΄µεσων κινδυ΄νων
συλλογη΄ κατα΄λληλων πληροφοριω
και, ιδι΄ως στο ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, των κινδυ΄νων οι οποι΄οι θα µπορου΄σαν να ΄εχουν επιπτω΄σεις στην ανθεκτι-
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΄ ν επικοινωνιω
΄ ν καθω
΄ ς και στην αυθεντικο΄τητα, ακεκο΄τητα και τη διαθεσιµο΄τητα των δικτυ΄ων ηλεκτρονικω
΄ ν, οι οποι΄ες ει΄ναι προσβα΄σιµες η΄ µεταφε΄ρονται µε΄σω των εν
ραιο΄τητα και εµπιστευτικο΄τητα των πληροφοριω
λο΄γω δικτυ΄ων, και διαβι΄βαση των αποτελεσµα΄των της ανα΄λυσης στα κρα΄τη µε΄λη και την Επιτροπη΄,
β)

΄ ν και, ο΄ταν του ζητει΄ται, συνδροµη΄ς στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, σε ευρωπαϊκου΄ς φορει΄ς
παροχη΄ συµβουλω
η΄ σε αρµο΄διους εθνικου΄ς φορει΄ς που ορι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη, στο πλαι΄σιο των στο΄χων του,

γ)

ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των διαφο΄ρων παραγο΄ντων που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ασφα΄΄ ν, µεταξυ΄ α΄λλων µε τη διοργα΄νωση τακτικω
΄ ν διαβουλευ΄σεων µε τη βιοµηχανι΄α,
λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
΄ ν για
τα πανεπιστη΄µια και α΄λλους ενδιαφερο΄µενους κλα΄δους καθω΄ς και µε τη δηµιουργι΄α δικτυ΄ων επαφω
κοινοτικου΄ς φορει΄ς του δηµο΄σιου τοµε΄α που ορι΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη, οργανω΄σεις του ιδιωτικου΄ τοµε΄α και
οργανω΄σεις καταναλωτω΄ν,

δ)

΄ ν κατα΄ την ανα΄πτυξη κοινω
΄ ν µεθοδιευκο΄λυνση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των κρατω΄ν µελω
΄ ν,
δολογιω΄ν προ΄ληψης, αντιµετω΄πισης και ανταπο΄κρισης σε ζητη΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω

ε)

συµβολη΄ στην ευαισθητοποι΄ηση και στη διαθεσιµο΄τητα ΄εγκαιρης, αντικειµενικη΄ς και συγκεντρωτικη΄ς πληρο΄ ν για ο΄λους τους χρη΄στες, ιδι΄ως µε΄σω
φο΄ρησης ο΄σον αφορα΄ τα θε΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
΄ ν υπα΄ρχουσας βε΄λτιστης πρακτικη΄ς, µεταξυ΄ α΄λλων ο΄σον αφορα΄ τις µεθο΄δους
της προω΄θησης των ανταλλαγω
΄ ς και επιδι΄ωξη της συνε΄ργειας µεταξυ΄ πρωτοβουλιω΄ν του δηµο΄σιου και
προειδοποι΄ησης των χρηστω΄ν, καθω
του ιδιωτικου΄ τοµε΄α,

στ) παροχη΄ συνδροµη΄ς στην Επιτροπη΄ και στα κρα΄τη µε΄λη κατα΄ τη διεξαγωγη΄ του διαλο΄γου τους µε τον κλα΄δο
για την αντιµετω΄πιση προβληµα΄των ασφα΄λειας ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα υλικου΄ και λογισµικου΄,
ζ)

παρακολου΄θηση της εξε΄λιξης των προτυ΄πων για προϊο΄ντα και υπηρεσι΄ες που αφορου΄ν την ασφα΄λεια των
΄ ν,
δικτυ΄ων και των πληροφοριω

η)

΄ ν στην Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την ΄ερευνα στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των δικτυ΄ων και των
παροχη΄ συµβουλω
΄ ν καθω
΄ ς επι΄σης και της αποτελεσµατικη΄ς χρη΄σης των τεχνολογιω΄ν προ΄ληψης κινδυ΄νων,
πληροφοριω

θ)

΄ ν λυ΄σεων διαχει΄ρισης κινδυ΄νων και µελεπροω΄θηση των δραστηριοτη΄των εκτι΄µησης κινδυ΄νων, διαλειτουργικω
΄ ν του δηµο΄σιου και του ιδιωτικου΄
τω΄ν σχετικα΄ µε λυ΄σεις διαχει΄ρισης της προ΄ληψης εντο΄ς των οργανισµω
τοµε΄α,

ι)

΄ ρες και, κατα΄ περι΄πτωση, µε διεθνει΄ς οργανισυµβολη΄ στις κοινοτικε΄ς προσπα΄θειες συνεργασι΄ας µε τρι΄τες χω
σµου΄ς, µε στο΄χο την προω΄θηση κοινη΄ς σφαιρικη΄ς προσε΄γγισης σε θε΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφο΄ ν,
ριω΄ν, συµβα΄λλοντας ΄ετσι στη δια΄πλαση µιας αντι΄ληψης για την ασφα΄λεια δικτυ΄ων και πληροφοριω

΄ ν και συµβουλω
΄ ν του σχετικα΄ µε θε΄µατα που
ια) ανεξα΄ρτητη ΄εκφραση των συµπερασµα΄των, προσανατολισµω
α΄πτονται της εµβε΄λειας και των στο΄χων του.

Άρθρο 4
Ορισµοι΄

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, νοου΄νται ως:
α)

«δι΄κτυο»: τα συστη΄µατα µετα΄δοσης και, κατα΄ περι΄πτωση, ο εξοπλισµο΄ς µεταγωγη΄ς η΄ δροµολο΄γησης και οι
λοιποι΄ πο΄ροι που επιτρε΄πουν τη µεταφορα΄ σηµα΄των µε τη χρη΄ση καλωδι΄ου, ραδιοσηµα΄των, οπτικου΄ η΄ α΄λλου
΄ ν δικτυ΄ων, των σταθερω΄ν (µεταγωγη΄ς
ηλεκτροµαγνητικου΄ µε΄σου, συµπεριλαµβανοµε΄νων των δορυφορικω
δεδοµε΄νων µε΄σω κυκλωµα΄των και πακετοµεταγωγη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νου του ∆ιαδικτυ΄ου) και κινητω΄ν επι΄΄ ν καλωδι΄ων, εφο΄σον χρησιµοποιου΄νται για τη µετα΄δοση σηµα΄των,
γειων δικτυ΄ων, των συστηµα΄των ηλεκτρικω
΄ ς και των δικτυ΄ων καλωδιακη΄ς τηλετων δικτυ΄ων που χρησιµοποιου΄νται για ραδιοτηλεοπτικε΄ς εκποµπε΄ς καθω
΄ ν,
ο΄ρασης, ανεξα΄ρτητα απο΄ το ει΄δος των µεταφερο΄µενων πληροφοριω

7.4.2004

7.4.2004
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β)

΄ ν»: οι ηλεκτρονικοι΄ υπολογιστε΄ς και τα δι΄κτυα ηλεκτρονικω
΄ ν επικοινωνιω
΄ ν καθω
΄ ς επι΄«συ΄στηµα πληροφοριω
σης και τα ηλεκτρονικα΄ δεδοµε΄να τα οποι΄α ΄εχουν αποθηκευθει΄, ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο επεξεργασι΄ας,
΄εχουν ανακτηθει΄ η΄ ΄εχουν µεταδοθει΄ µε΄σω των εν λο΄γω δικτυ΄ων µε σκοπο΄ τη λειτουργι΄α τους, τη χρη΄ση, την
προστασι΄α και τη συντη΄ρηση΄ τους,

γ)

΄ ν»: η δυνατο΄τητα ενο΄ς δικτυ΄ου η΄ ενο΄ς συστη΄µατος πληροφοριω
΄ ν να ανθι΄«ασφα΄λεια δικτυ΄ων και πληροφοριω
σταται, σε συγκεκριµε΄νο επι΄πεδο εµπιστοσυ΄νης, σε ατυχη΄µατα η΄ σε παρα΄νοµες η΄ κακο΄βουλες δρα΄σεις, οι
οποι΄ες θε΄τουν σε κι΄νδυνο τη διαθεσιµο΄τητα, την αυθεντικο΄τητα, την ακεραιο΄τητα και την εµπιστευτικο΄τητα
΄ ς και οι σχετικε΄ς υπηρεσι΄ες που προο΄σον αφορα΄ τα δεδοµε΄να που ΄εχουν αποθηκευθει΄ η΄ µεταδι΄δονται καθω
σφε΄ρονται απο΄ τα εν λο΄γω δι΄κτυα η΄ συστη΄µατα η΄ ει΄ναι προσβα΄σιµες µε΄σω αυτω΄ν,

δ)

«διαθεσιµο΄τητα»: το γεγονο΄ς ο΄τι τα δεδοµε΄να ει΄ναι προσβα΄σιµα και οι υπηρεσι΄ες λειτουργικε΄ς,

ε)

΄ ν,
«αυθεντικοποι΄ηση»: η επιβεβαι΄ωση της δηλου΄µενης ταυτο΄τητας οντοτη΄των η΄ χρηστω

στ) «ακεραιο΄τητα δεδοµε΄νων»: η επιβεβαι΄ωση ο΄τι τα δεδοµε΄να τα οποι΄α ΄εχουν σταλει΄, ΄εχουν παραληφθει΄ η΄ ΄εχουν
αποθηκευθει΄ ει΄ναι πλη΄ρη και αµετα΄βλητα,
ζ)

΄ ν η΄ των αποθηκευµε΄νων δεδοµε΄νων απο΄ την
«εµπιστευτικο΄τητα δεδοµε΄νων»: η προστασι΄α των επικοινωνιω
υποκλοπη΄ και την ανα΄γνωση απο΄ µη εξουσιοδοτηµε΄να προ΄σωπα,

η)

«κι΄νδυνος»: η εκδη΄λωση της πιθανο΄τητας τα τρωτα΄ σηµει΄α του συστη΄µατος να επηρεα΄σουν την αυθεντικοποι΄ηση, τη διαθεσιµο΄τητα, την αυθεντικο΄τητα, την ακεραιο΄τητα η΄ την εµπιστευτικο΄τητα των δεδοµε΄νων τα
΄ ς και η σοβαρο΄τητα των εν λο΄γω επιπτω
΄ σεων,
οποι΄α αποτελου΄ν αντικει΄µενο επεξεργασι΄ας η΄ µεταδι΄δονται καθω
ως συνε΄πεια της σκο΄πιµης η΄ µη αξιοποι΄ησης των συγκεκριµε΄νων τρωτω΄ν σηµει΄ων,

θ)

«εκτι΄µηση κινδυ΄νου»: η επιστηµονικη΄ διαδικασι΄α η οποι΄α βασι΄ζεται στην τεχνολογι΄α και συνι΄σταται σε τε΄σσερις φα΄σεις: στον εντοπισµο΄ της απειλη΄ς, στο χαρακτηρισµο΄ της απειλη΄ς, στην αξιολο΄γηση της ΄εκθεσης στην
απειλη΄ και στο χαρακτηρισµο΄ του κινδυ΄νου,

ι)

«διαχει΄ριση κινδυ΄νου»: η διαδικασι΄α, διακριτη΄ απο΄ την εκτι΄µηση κινδυ΄νου, κατα΄ την οποι΄α σταθµι΄ζονται οι
εναλλακτικε΄ς πολιτικε΄ς ΄επειτα απο΄ διαβου΄λευση µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, λαµβα΄νεται υπο΄ψη η εκτι΄µηση
του κινδυ΄νου και α΄λλων ευ΄λογων παραγο΄ντων και, εφο΄σον χρειασθει΄, επιλε΄γονται οι κατα΄λληλες λυ΄σεις
προ΄ληψης και ελε΄γχου,

΄ ν»: η ΄δια
ια) «αντι΄ληψη για την ασφα΄λεια δικτυ΄ων και πληροφοριω
ι ΄εννοια µε εκει΄νη που ορι΄ζεται στις κατευθυ΄ ν, και στο
ντη΄ριες γραµµε΄ς του ΟΟΣΑ, της 25ης Ιουλι΄ου 2002, για την ασφα΄λεια δικτυ΄ων και πληροφοριω
ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου, της 18ης Φεβρουαρι΄ου 2003, για την ευρωπαϊκη΄ αντι΄ληψη για την ασφα΄λεια
΄ ν (1).
δικτυ΄ων και πληροφοριω

ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 5
Όργανα του Οργανισµου΄

Ο Οργανισµο΄ς απαρτι΄ζεται απο΄:
α)

το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο,

β)

τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄, και

γ)

τη Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων.

(1) ΕΕ C 48 της 28.2.2003, σ. 1.
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Άρθρο 6
∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο
΄ πους που
1.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο απαρτι΄ζεται απο΄ ΄εναν εκπρο΄σωπο απο΄ κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, τρεις εκπροσω
΄ ς και τρεις εκπροσω
΄ πους που προτει΄νονται απο΄ την Επιτροπη΄ και διορι΄ζονται
διορι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄, καθω
απο΄ το Συµβου΄λιο, χωρι΄ς δικαι΄ωµα ψη΄φου, καθε΄νας απο΄ τους οποι΄ους προε΄ρχεται απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες
οµα΄δες:
α)

΄ ν και των επικοινωνιω
΄ ν,
βιοµηχανικο΄ς κλα΄δος τεχνολογιω΄ν των πληροφοριω

β)

ενω΄σεις καταναλωτω΄ν,

γ)

΄ ν.
΄ µονες σε θε΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
πανεπιστηµιακοι΄ εµπειρογνω

2.
Τα µε΄λη του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου διορι΄ζονται µε βα΄ση τον βαθµο΄ της πει΄ρας και της εξειδι΄κευση΄ς τους
΄ ν. Οι εκπρο΄σωποι µπορου΄ν να αντικαθι΄σταται απο΄ τους αναπληρωσε θε΄µατα ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
τε΄ς, οι οποι΄οι διορι΄ζονται ταυτο΄χρονα.
3.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εκλε΄γει προ΄εδρο και αναπληρωτη΄ προ΄εδρο µεταξυ΄ των µελω΄ν του για θητει΄α
δυο΄µισι ετω΄ν, η οποι΄α µπορει΄ να ανανεωθει΄. Ο αναπληρωτη΄ς προ΄εδρος αντικαθιστα΄ αυτοδικαι΄ως τον προ΄εδρο
εφο΄σον αυτο΄ς αδυνατει΄ να ασκη΄σει τα καθη΄κοντα΄ του/της.
4.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εγκρι΄νει τον εσωτερικο΄ του κανονισµο΄, βα΄σει προ΄τασης της Επιτροπη΄ς. Εκτο΄ς εα΄ν
προβλε΄πεται α΄λλως, το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο αποφασι΄ζει µε την πλειοψηφι΄α των µελω΄ν του που διαθε΄τουν
δικαι΄ωµα ψη΄φου.
Απαιτει΄ται πλειοψηφι΄α δυ΄ο τρι΄των ο΄λων των µελω΄ν που διαθε΄τουν δικαι΄ωµα ψη΄φου, για την ΄εγκριση του εσωτερικου΄ κανονισµου΄ του, των εσωτερικω΄ν κανο΄νων λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄, του προϋπολογισµου΄, του ετη΄σιου
΄ ν, καθω΄ς και για τον διορισµο΄ και την παυ΄ση του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄.
προγρα΄µµατος εργασιω
5.
Οι συνεδρια΄σεις του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου συγκαλου΄νται απο΄ τον προ΄εδρο΄ του. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο συνε΄ρχεται σε τακτικη΄ συνεδρι΄αση δυ΄ο φορε΄ς ετησι΄ως. Συνε΄ρχεται επι΄σης σε ΄εκτακτες συνεδρια΄σεις µε πρω΄ ν του που διαθε΄τουν δικαι΄ωµα ψη΄φου.
τοβουλι΄α του προε΄δρου η΄ κατ’ αι΄τηση τουλα΄χιστον ενο΄ς τρι΄του των µελω
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς συµµετε΄χει στις συνεδρια΄σεις του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου χωρι΄ς δικαι΄ωµα ψη΄φου και
εξασφαλι΄ζει τη γραµµατειακη΄ υποστη΄ριξη.
6.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εγκρι΄νει τους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄ κατο΄πιν προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς. Αυτοι΄ οι εσωτερικοι΄ κανο΄νες λειτουργι΄ας δηµοσιοποιου΄νται.
7.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο ορι΄ζει τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο διασφαλι΄ζει ο΄τι ο Οργανισµο΄ς εργα΄ζεται συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς που ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 12
΄εως 14 και 23. Επι΄σης διασφαλι΄ζει τη συνοχη΄ των εργασιω
΄ ν του Οργανισµου΄ µε τις δραστηριο΄τητες που ανα΄ ς και σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.
λαµβα΄νονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη καθω
8.
Πριν απο΄ την 30η΄ Νοεµβρι΄ου εκα΄στου ΄ετους, το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, αφου΄ προηγουµε΄νως λα΄βει τη
γνω΄µη της Επιτροπη΄ς, εγκρι΄νει το προ΄γραµµα εργασι΄ας του Οργανισµου΄ για το επο΄µενο ΄ετος. Το ∆ιοικητικο΄
Συµβου΄λιο διασφαλι΄ζει ο΄τι το προ΄γραµµα εργασι΄ας συνα΄δει µε την εµβε΄λεια, τους στο΄χους και τα καθη΄κοντα
΄ ς και µε τις νοµοθετικε΄ς και πολιτικε΄ς προτεραιο΄τητες της Κοινο΄τητας στον τοµε΄α της
του Οργανισµου΄ καθω
΄ ν.
ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
9.
Πριν απο΄ την 31η Μαρτι΄ου εκα΄στου ΄ετους, το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εγκρι΄νει τη γενικη΄ ΄εκθεση δραστηριοτη΄των του Οργανισµου΄ για το προηγου΄µενο ΄ετος.
10. Οι δηµοσιονοµικοι΄ κανο΄νες που εφαρµο΄ζονται στον Οργανισµο΄ εγκρι΄νονται απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο
κατο΄πιν διαβου΄λευσης µε την Επιτροπη΄. ∆εν µπορου΄ν να παρεκκλι΄νουν απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ.
2343/2002 της Επιτροπη΄ς, της 19ης Νοεµβρι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄-πλαισι΄ου για
τους κοινοτικου΄ς οργανισµου΄ς του α΄ρθρου 185 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, ο οποι΄ος θεσπι΄ζει το δηµοσιονοµικο΄ κανονισµο΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊ΄ ν Κοινοτη΄των (1), εκτο΄ς εα΄ν η συγκεκριµε΄νη παρε΄κκλιση απαιτει΄ται για τις ειδικε΄ς ανα΄γκες λειτουργι΄ας του
κω
Οργανισµου΄ και κατο΄πιν προηγου΄µενης συναινε΄σεως της Επιτροπη΄ς.
(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
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Άρθρο 7
Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς
1.
Ο Οργανισµο΄ς διοικει΄ται απο΄ τον Εκτελεστικο΄ του ∆ιευθυντη΄, ο οποι΄ος ενεργει΄ ανεξα΄ρτητα κατα΄ την
α΄σκηση των καθηκο΄ντων του.
2.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς διορι΄ζεται απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, βα΄σει καταλο΄γου υποψηφι΄ων τον
οποι΄ο προτει΄νει η Επιτροπη΄ κατο΄πιν γενικου΄ διαγωνισµου΄ και ΄επειτα απο΄ δηµοσι΄ευση προ΄σκλησης για εκδη΄λωση
ενδιαφε΄ροντος στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και αλλου΄. Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς διορι΄ζεται µε βα΄ση τα προσο΄ντα του και τις τεκµηριωµε΄νες διοικητικε΄ς και διαχειριστικε΄ς του ικανο΄τητες καθω΄ς και την
΄ ν. Ο υποψη΄φιος ο οποι΄ος ΄εχει υποεπα΄ρκεια και πει΄ρα του στον τοµε΄α της ασφα΄λειας δικτυ΄ων και πληροφοριω
δειχθει΄ απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, πριν απο΄ το διορισµο΄ του, καλει΄ται αµελλητι΄ να προβει΄ σε δη΄λωση ενω΄πιον
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και να απαντη΄σει στις ερωτη΄σεις που θα του υποβα΄λουν τα µε΄λη του. Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο η΄ το Συµβου΄λιο µπορου΄ν επι΄σης να ζητου΄ν οποτεδη΄ποτε ακρο΄αση µε τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ για οποιοδη΄ποτε θε΄µα που α΄πτεται των δραστηριοτη΄των του Οργανισµου΄. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο µπορει΄
να παυ΄σει τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ απο΄ τα καθη΄κοντα΄ του.
3.

Η θητει΄α του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄ ει΄ναι δια΄ρκειας ΄εως πε΄ντε ετω΄ν.

4.

Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς ει΄ναι υπευ΄θυνος για τα εξη΄ς:

α)

την καθηµερινη΄ διοι΄κηση του Οργανισµου΄,

β)

την εκπο΄νηση προ΄τασης για τα προγρα΄µµατα εργασι΄ας του Οργανισµου΄, κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ και τη Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων,

γ)

την εκτε΄λεση των προγραµµα΄των εργασι΄ας και των αποφα΄σεων που ΄εχουν εγκριθει΄ απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο,

δ)

µε΄ριµνα ω΄στε ο Οργανισµο΄ς να ασκει΄ τα καθη΄κοντα΄ του συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις εκει΄νων που χρησιµοποιου΄ν τις υπηρεσι΄ες του, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την επα΄ρκεια και την καταλληλο΄τητα των παρεχο΄µενων υπηρε΄ ν,
σιω

ε)

΄ ν του Οργανισµου΄ και την εκτε΄την κατα΄ρτιση του σχεδι΄ου κατα΄στασης προβλεπο΄µενων εσο΄δων και δαπανω
λεση του προϋπολογισµου΄ του,

στ) ο΄λα τα θε΄µατα προσωπικου΄,
ζ)

΄ ν µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και τη διασφα΄λιση τακτικου΄ διαλο΄γου µε
την ανα΄πτυξη και διατη΄ρηση επαφω
τις σχετικε΄ς επιτροπε΄ς,

η)

΄ ν µε την επιχειρηµατικη΄ κοινο΄τητα και τις ενω΄σεις των καταναλωτω΄ν, ω΄στε
την ανα΄πτυξη και διατη΄ρηση επαφω
να εξασφαλι΄ζεται τακτικο΄ς δια΄λογος µε τους οικει΄ους ενδιαφερο΄µενους,

θ)

την προεδρι΄α της Μο΄νιµης Επιτροπη΄ς Ενδιαφεροµε΄νων.

5.

Κα΄θε χρο΄νο, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς υποβα΄λλει στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο προς ΄εγκριση:

α)

σχε΄διο γενικη΄ς ΄εκθεσης η οποι΄α καλυ΄πτει ο΄λες τις δραστηριο΄τητες του Οργανισµου΄ κατα΄ το προηγου΄µενο
΄ετος,

β)

σχε΄διο προγρα΄µµατος εργασι΄ας.

6.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς, ΄επειτα απο΄ ΄εγκριση του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου, διαβιβα΄ζει το προ΄γραµµα
εργασι΄ας στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη, και το δηµοσιευ΄ει.
7.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς, ΄επειτα απο΄ ΄εγκριση του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου, διαβιβα΄ζει τη γενικη΄ ΄εκθεση
του Οργανισµου΄ στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄, το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο, την Ευρω΄ ν, και την δηµοσιευ΄ει.
παϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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8.
Εφο΄σον απαιτει΄ται, και εντο΄ς του πλαισι΄ου της εµβε΄λειας, των στο΄χων και των καθηκο΄ντων του Οργανισµου΄, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς µπορει΄ να συστη΄σει, σε συνεννο΄ηση µε τη Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων,
΄ µονες. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο τηρει΄ται πλη΄ρως ενη΄ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας απαρτιζο΄µενες απο΄ εµπειρογνω
µερο. Οι διαδικασι΄ες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη συ΄νθεση, τον διορισµο΄ των εµπειρογνωµο΄νων απο΄ τον Εκτελεστικο΄
∆ιευθυντη΄ και τη λειτουργι΄α ad hoc οµα΄δων εργασι΄ας, προσδιορι΄ζονται στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας
του Οργανισµου΄.
΄ µενες ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας ασχολου΄νται ιδι΄ως µε τεχνικα΄ και επιστηµονικα΄ ζητη΄Όταν συσταθου΄ν, οι συνιστω
µατα.
Τα µε΄λη του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου δεν δυ΄νανται να συµµετε΄χουν στις ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας. Εκπρο΄σωποι
της Επιτροπη΄ς δικαιου΄νται να παρι΄στανται στις συνεδρια΄σεις τους.

Άρθρο 8
Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων
΄ µονες
1.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς συγκροτει΄ Μο΄νιµη Οµα΄δα Ενδιαφεροµε΄νων, απαρτιζο΄µενη απο΄ εµπειρογνω
που εκπροσωπου΄ν τους οικει΄ους ενδιαφερο΄µενους, ο΄πως τον βιοµηχανικο΄ κλα΄δο των τεχνολογιω΄ν της πληροφο΄ ν, ενω΄σεις καταναλωτω΄ν, και πανεπιστηµιακου΄ς εµπειρογνω
΄ µονες σε θε΄µατα ασφα΄λειας
ρι΄ας και των επικοινωνιω
΄ ν.
δικτυ΄ων και πληροφοριω
2.
Οι διαδικασι΄ες ο΄σον αφορα΄ ιδι΄ως τον αριθµο΄, τη συ΄νθεση και το διορισµο΄ των µελω΄ν απο΄ τον Εκτελεστικο΄
΄ ς και τη λειτουργι΄α της Οµα΄δας, καθορι΄ζονται στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του
∆ιευθυντη΄ καθω
Οργανισµου΄ και δηµοσιοποιου΄νται.
3.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς προεδρευ΄ει της Οµα΄δας. Η θητει΄α των µελω΄ν της διαρκει΄ διο΄µισυ ΄ετη. Με΄λη της
Οµα΄δας δεν µπορου΄ν να ει΄ναι µε΄λη του διοικητικου΄ συµβουλι΄ου.
4.
Αντιπρο΄σωποι της Επιτροπη΄ς δικαιου΄νται να παρευρι΄σκονται στις συνεδρια΄σεις και να συµµετε΄χουν στις
εργασι΄ες της Οµα΄δας.
5.
Η Οµα΄δα µπορει΄ να συµβουλευ΄ει τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ κατα΄ την α΄σκηση των καθηκο΄ντων του δυνα΄µει
΄ ς και
του παρο΄ντος κανονισµου΄, κατα΄ την εκπο΄νηση προ΄τασης για το προ΄γραµµα εργασι΄ας του Οργανισµου΄, καθω
για την εξασφα΄λιση επικοινωνι΄ας µε τους οικει΄ους ενδιαφερο΄µενους επι΄ ο΄λων των θεµα΄των που αφορου΄ν το
προ΄γραµµα εργασι΄ας.

ΤΜΗΜΑ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 9
Προ΄γραµµα εργασι΄ας
Ο Οργανισµο΄ς βασι΄ζει τη λειτουργι΄α του στην εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος εργασι΄ας το οποι΄ο εγκρι΄νεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6, παρα΄γραφος 8. Το προ΄γραµµα εργασι΄ας δεν εµποδι΄ζει τον Οργανισµο΄ να αναλαµβα΄νει µη
προγραµµατισµε΄νες δραστηριο΄τητες στο πλαι΄σιο της εµβε΄λειας και των στο΄χων του και εντο΄ς των καθορισθε΄ντων
ορι΄ων του προϋπολογισµου΄.

Άρθρο 10
Αιτη΄σεις προς τον Οργανισµο΄
΄ ν και συνδροµη΄ς που εµπι΄πτουν στην εµβε΄λεια, τους στο΄χους και τα
1.
Οι αιτη΄σεις για παροχη΄ συµβουλω
καθη΄κοντα του Οργανισµου΄ απευθυ΄νονται στον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ και συνοδευ΄ονται απο΄ τεκµηρι΄ωση µε
΄ νει την Επιτροπη΄
την οποι΄α επεξηγει΄ται το θε΄µα περι΄ του οποι΄ου προ΄κειται. Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς ενηµερω
σχετικα΄ µε τις αιτη΄σεις που παραλαµβα΄νει. Σε περι΄πτωση που ο Οργανισµο΄ς αρνηθει΄ µια αι΄τηση, πρε΄πει να το
αιτιολογει΄.
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2.

Οι αιτη΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 µπορου΄ν να υποβα΄λλονται απο΄:

α)

το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο,

β)

την Επιτροπη΄,

γ)

οποιονδη΄ποτε αρµο΄διο φορε΄α, ο οποι΄ος ορι΄ζεται απο΄ κρα΄τος µε΄λος, ο΄πως εθνικη΄ ρυθµιστικη΄ αρχη΄ οριζο΄µενη
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 της οδηγι΄ας 2002/21/ΕΚ.

3.
Τα πρακτικα΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς των παραγρα΄φων 1 και 2, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την υποβολη΄, τον καθορισµο΄
προτεραιοτη΄των, την παρακολου΄θηση, καθω΄ς και την ενηµε΄ρωση του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις
αιτη΄σεις προς τον Οργανισµο΄, θεσπι΄ζονται απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας
του Οργανισµου΄.

Άρθρο 11
∆η΄λωση συµφερο΄ντων
΄ ς και οι υπα΄λληλοι που αποσπω
΄ νται προσωρινα΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη υπο1.
Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς καθω
βα΄λλουν δη΄λωση δεσµευ΄σεων και δη΄λωση συµφερο΄ντων ο΄που καταδεικνυ΄εται ο΄τι δεν εξυπηρετου΄ν οιαδη΄ποτε
α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα συµφε΄ροντα, τα οποι΄α µπορου΄ν ενδεχοµε΄νως να επηρεα΄σουν την ανεξαρτησι΄α τους. Οι εν λο΄γω
΄ σεις υποβα΄λλονται γραπτω΄ς.
δηλω
΄ µονες, οι οποι΄οι συµµετε΄χουν στις ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας, δηλω
΄ νουν σε κα΄θε
2.
Οι εξωτερικοι΄ εµπειρογνω
συνεδρι΄αση οιαδη΄ποτε συµφε΄ροντα τα οποι΄α µπορου΄ν ενδεχοµε΄νως να επηρεα΄σουν την ανεξαρτησι΄α τους σε σχε΄ση
µε τα θε΄µατα της ηµερη΄σιας δια΄ταξης.

Άρθρο 12
∆ιαφα΄νεια
1.
Ο Οργανισµο΄ς διασφαλι΄ζει κατα΄ τη διεξαγωγη΄ των δραστηριοτη΄των του υψηλο΄ επι΄πεδο διαφα΄νειας συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 13 και 14.
΄ στε να παρε΄χονται στο κοινο΄ και σε κα΄θε ενδιαφερο΄µενο µε΄ρος αντικειµενικε΄ς,
2.
Ο Οργανισµο΄ς µεριµνα΄ ω
αξιο΄πιστες και ευ΄κολα προσβα΄σιµες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα αποτελε΄σµατα των εργασιω΄ν του. Ο
΄ σεις περι΄ συµφερο΄ντων που υποβα΄λλονται απο΄ τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ και
Οργανισµο΄ς δηµοσιοποιει΄ τις δηλω
΄ νται προσωρινα΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, καθω
΄ ς επι΄σης και τις δηλω
΄ σεις συµφερο΄ντων
τους υπαλλη΄λους που αποσπω
΄ µονες σε σχε΄ση µε τα θε΄µατα της ηµερη΄σιας δια΄ταξης των συνεδρια΄σεων
που υποβα΄λλονται απο΄ τους εµπειρογνω
των ad hoc οµα΄δων εργασι΄ας.
΄ ντας κατο΄πιν προτα΄σεως του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄, µπορει΄ να επιτρε΄πει
3.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, ενεργω
στα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη να συµµετε΄χουν ως παρατηρητε΄ς σε ορισµε΄νες δραστηριο΄τητες του Οργανισµου΄.
4.
Ο Οργανισµο΄ς θεσπι΄ζει στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του τα πρακτικα΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς των
κανο΄νων διαφα΄νειας που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 και 2.

Άρθρο 13
Εµπιστευτικο΄τητα
1.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 14, ο Οργανισµο΄ς δεν αποκαλυ΄πτει σε τρι΄τους πληροφορι΄ες που επεξεργα΄ζεται η΄ λαµβα΄νει και για τις οποι΄ες ΄εχει ζητηθει΄ η τη΄ρηση εµπιστευτικο΄τητας.
2.
Τα µε΄λη του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς, τα µε΄λη της Μο΄νιµης Οµα΄δας Ενδιαφε΄ µονες που συµµετε΄χουν στις ad hoc οµα΄δες εργασι΄ας καθω
΄ ς και τα µε΄λη του
ροµε΄νων, οι εξωτερικοι΄ εµπειρογνω
΄ νται προσωρινα΄ απο΄ τα κρα΄τη
προσωπικου΄ του Οργανισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των υπαλλη΄λων που αποσπω
µε΄λη, υπο΄κεινται, ακο΄µη και µετα΄ την παυ΄ση των καθηκο΄ντων τους, στις απαιτη΄σεις τη΄ρησης εµπιστευτικο΄τητας,
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 287 της Συνθη΄κης.
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3.
Ο Οργανισµο΄ς θεσπι΄ζει, στους εσωτερικου΄ς κανο΄νες λειτουργι΄ας του, τα πρακτικα΄ µε΄τρα εφαρµογη΄ς των
κανο΄νων περι΄ εµπιστευτικο΄τητας, τα οποι΄α προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 1 και 2.

Άρθρο 14
Προ΄σβαση στα ΄εγγραφα
1.

Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµο΄ζεται στα ΄εγγραφα που ΄εχει στην κατοχη΄ του ο Οργανισµο΄ς.

2.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο θεσπι΄ζει τα µε΄τρα εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντο΄ς ΄εξι
µηνω΄ν απο΄ την ΄δρυση
ι
του Οργανισµου΄.
3.
Οι αποφα΄σεις που λαµβα΄νει ο Οργανισµο΄ς, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 ει΄ναι δυνατο΄ν να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο καταγγελι΄ας στο ∆ιαµεσολαβητη΄ η΄ προσφυγη΄ς ενω΄πιον
΄ ν Κοινοτη΄των, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 195 και 230 της Συνθη΄κης, αντιστοι΄χως.
του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω

ΤΜΗΜΑ 4
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Έγκριση του προϋπολογισµου΄
1.
Τα ΄εσοδα του Οργανισµου΄ προε΄ρχονται απο΄ τη συνεισφορα΄ της Κοινο΄τητας και απο΄ οιαδη΄ποτε συνεισφορα΄
τρι΄των χωρω΄ν οι οποι΄ες συµµετε΄χουν στις εργασι΄ες του Οργανισµου΄, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 24.
2.
Στις δαπα΄νες του Οργανισµου΄ περιλαµβα΄νονται οι δαπα΄νες προσωπικου΄, οι δαπα΄νες διοικητικη΄ς και τεχνικη΄ς
΄ ς και οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ συµβα΄σεις
υποστη΄ριξης, τα ΄εξοδα υποδοµη΄ς και τα λειτουργικα΄ ΄εξοδα καθω
που συνα΄πτονται µε τρι΄τους.
3.
Το αργο΄τερο ΄εως την 1η Μαρτι΄ου εκα΄στου ΄ετους, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς καταρτι΄ζει σχε΄διο κατα΄στασης
΄ ν του Οργανισµου΄ για το επο΄µενο δηµοσιονοµικο΄ ΄ετος και το διαβιβα΄ζει στο
προβλεπο΄µενων εσο΄δων και δαπανω
∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, µαζι΄ µε σχε΄διο πι΄νακα θε΄σεων.
4.

Τα ΄εσοδα και οι δαπα΄νες ει΄ναι ισοσκελισµε΄να.

5.
Κα΄θε ΄ετος, το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο καταρτι΄ζει, βα΄σει σχεδι΄ου κατα΄στασης προβλεπο΄µενων εσο΄δων και
΄ ν του
΄ ν το οποι΄ο εκπονει΄ ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς, την κατα΄σταση προβλεπο΄µενων εσο΄δων και δαπανω
δαπανω
Οργανισµου΄ για το επο΄µενο οικονοµικο΄ ΄ετος.
6.
Η εν λο΄γω κατα΄σταση προβλε΄ψεων, η οποι΄α περιλαµβα΄νει σχε΄διο πι΄νακα θε΄σεων και το προσωρινο΄ προ΄γραµµα εργασι΄ας, διαβιβα΄ζεται απο΄ το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο µε΄χρι τις 31 Μαρτι΄ου το αργο΄τερο, στην Επιτροπη΄
΄ ρες µε τις οποι΄ες η Κοινο΄τητα ΄εχει συνα΄ψει συµφωνι΄ες συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24.
και στις χω
7.
Η κατα΄σταση προβλε΄ψεων διαβιβα΄ζεται απο΄ την Επιτροπη΄ στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο,
που αποκαλου΄νται εφεξη΄ς «αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄», µαζι΄ µε το προσχε΄διο του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
8.
Βα΄σει της εν λο΄γω κατα΄στασης προβλε΄ψεων, η Επιτροπη΄ εγγρα΄φει στο προσχε΄διο του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης τις προβλε΄ψεις που κρι΄νει αναγκαι΄ες για τον πι΄νακα θε΄σεων και το ποσο΄ της
επιδο΄τησης που θα επιβαρυ΄νει το γενικο΄ προϋπολογισµο΄, τα οποι΄α υποβα΄λλει στην αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 272 της Συνθη΄κης.
9.

΄ σεις για την επιδο΄τηση του Οργανισµου΄.
Η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ εγκρι΄νει τις πιστω

Η αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ εγκρι΄νει τον πι΄νακα θε΄σεων του Οργανισµου΄.

7.4.2004

7.4.2004
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10. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εγκρι΄νει τον προϋπολογισµο΄ του Οργανισµου΄. Ο προϋπολογισµο΄ς καθι΄σταται
οριστικο΄ς µετα΄ την οριστικη΄ ΄εγκριση του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης. Οσα΄κις ενδει΄κνυται,
ο προϋπολογισµο΄ς του Οργανισµου΄ προσαρµο΄ζεται αναλο΄γως. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο τον διαβιβα΄ζει αµελλητι΄
στην Επιτροπη΄ και την αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄.
11. Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο κοινοποιει΄ στην αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν,
την προ΄θεση΄ του να υλοποιη΄σει οιοδη΄ποτε προ΄γραµµα το οποι΄ο ενδε΄χεται να ΄εχει σηµαντικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς
επιπτω΄σεις στον προϋπολογισµο΄, και ιδι΄ως κα΄θε σχε΄διο σχετικο΄ µε ιδιοκτησι΄α, ο΄πως ενοικι΄αση η΄ αγορα΄ κτιρι΄ων.
΄ νει σχετικα΄ την Επιτροπη΄.
Ενηµερω
΄ σει
Όταν ΄ενα σκε΄λος της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς ΄εχει κοινοποιη΄σει την προ΄θεση΄ της να διατυπω
γνω΄µη, διαβιβα΄ζει αυτη΄ τη γνω΄µη στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εντο΄ς ΄εξι εβδοµα΄δων απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης του σχεδι΄ου.
Άρθρο 16
Καταπολε΄µηση της απα΄της
1.
Για την καταπολε΄µηση της απα΄της, της διαφθορα΄ς και α΄λλων παρα΄νοµων δραστηριοτη΄των, εφαρµο΄ζονται
΄ ν οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
α΄νευ περιορισµω
Συµβουλι΄ου, της 25ης Μαι΅ου 1999, σχετικα΄ µε τις ΄ερευνες που πραγµατοποιου΄νται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Καταπολε΄µησης της Απα΄της (OLAF) (1).
2.
Ο Οργανισµο΄ς προσχωρει΄ στη ∆ιοργανικη΄ Συµφωνι΄α, της 25ης Μαι΅ου 1999, µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄
Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
µε τις εσωτερικε΄ς ΄ερευνες που πραγµατοποιου΄νται απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Καταπολε΄µησης της Απα΄της
(OLAF) (2) και εκδι΄δει αµελλητι΄ τις ενδεδειγµε΄νες διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται σε ο΄λους τους υπαλλη΄λους του
Οργανισµου΄.
Άρθρο 17
Εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄
1.

Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς εκτελει΄ τον προϋπολογισµο΄ του Οργανισµου΄.

2.
Ο εσωτερικο΄ς ελεγκτη΄ς της Επιτροπη΄ς ασκει΄ τις ΄διες
ι
εξουσι΄ες ΄εναντι του Οργανισµου΄ ο΄πως και ΄εναντι των
΄ ν της Επιτροπη΄ς.
υπηρεσιω
3.
Το αργο΄τερο ΄εως την 1η Μαρτι΄ου µετα΄ τη λη΄ξη κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, ο υπο΄λογος του Οργανισµου΄
διαβιβα΄ζει στον υπο΄λογο της Επιτροπη΄ς τους προσωρινου΄ς λογαριασµου΄ς, µαζι΄ µε την ΄εκθεση για τη δηµοσιονοµικη΄ και χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση του εν λο΄γω οικονοµικου΄ ΄ετους. Ο υπο΄λογος της Επιτροπη΄ς προβαι΄νει
΄ ν των οργα΄νων και των αποκεντρωµε΄νων οργανισµω
΄ ν συ΄µφωνα µε το
στην ενοποι΄ηση των προσωρινω΄ν λογαριασµω
α΄ρθρο 128 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, για τη
θε΄σπιση του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (3), εφεξη΄ς «γενικο΄ς δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς».
4.
Το αργο΄τερο ΄εως τις 31 Μαρτι΄ου µετα΄ τη λη΄ξη κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, ο υπο΄λογος της Επιτροπη΄ς διαβιβα΄ζει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο τους προσωρινου΄ς λογαριασµου΄ς του Οργανισµου΄, µαζι΄ µε την ΄εκθεση για τη
δηµοσιονοµικη΄ και χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση του εν λο΄γω οικονοµικου΄ ΄ετους. Η ΄εκθεση για τη δηµοσιονοµικη΄ και χρηµατοοικονοµικη΄ διαχει΄ριση του εν λο΄γω οικονοµικου΄ ΄ετους διαβιβα΄ζεται επι΄σης στην αρµο΄δια για τον
προϋπολογισµο΄ αρχη΄.
΄ ν λογαριασµω
΄ ν του
5.
Μετα΄ την παραλαβη΄ των παρατηρη΄σεων του Ελεγκτικου΄ Συνεδρι΄ου επι΄ των προσωρινω
Οργανισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 129 του γενικου΄ δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς
καταρτι΄ζει µε δικη΄ του ευθυ΄νη τους οριστικου΄ς λογαριασµου΄ς του Οργανισµου΄ και τους διαβιβα΄ζει στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο για γνωµοδο΄τηση.
6.

΄ ν του Οργανισµου΄.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο εκδι΄δει γνω΄µη επι΄ των οριστικω΄ν λογαριασµω

(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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7.
Το αργο΄τερο ΄εως την 1η Ιουλι΄ου µετα΄ τη λη΄ξη κα΄θε οικονοµικου΄ ΄ετους, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς διαβιβα΄ζει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο τους οριστικου΄ς
λογαριασµου΄ς, µαζι΄ µε τη γνω΄µη του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου.
8.

Οι οριστικοι΄ λογαριασµοι΄ δηµοσιευ΄ονται.

9.
Το αργο΄τερο ΄εως τις 30 Σεπτεµβρι΄ου, ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς διαβιβα΄ζει στο Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο απα΄ντηση επι΄ των παρατηρη΄σεω΄ν του. ∆ιαβιβα΄ζει επι΄σης την εν λο΄γω απα΄ντηση στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο.
10. Ο Εκτελεστικο΄ς ∆ιευθυντη΄ς υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, κατο΄πιν αιτη΄µατος του τελευται΄ου,
κα΄θε πληροφορι΄α που απαιτει΄ται για την οµαλη΄ εφαρµογη΄ της διαδικασι΄ας απαλλαγη΄ς για το συγκεκριµε΄νο
οικονοµικο΄ ΄ετος, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 146, παρα΄γραφος 3 του γενικου΄ δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄.
11. Έπειτα απο΄ συ΄σταση του Συµβουλι΄ου το οποι΄ο αποφασι΄ζει µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο προβαι΄νει ΄εως τις 30 Απριλι΄ου του ΄ετους N+2 σε απαλλαγη΄ του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄ για την εκτε΄λεση του προϋπολογισµου΄ του οικονοµικου΄ ΄ετους Ν.

ΤΜΗΜΑ 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Νοµικο΄ καθεστω΄ς
1.

Ο Οργανισµο΄ς αποτελει΄ κοινοτικο΄ φορε΄α. Έχει νοµικη΄ προσωπικο΄τητα.

2.
Σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος, ο Οργανισµο΄ς διαθε΄τει την ευρυ΄τερη δυνατη΄ νοµικη΄ ικανο΄τητα που παρε΄χεται στα
νοµικα΄ προ΄σωπα βα΄σει του εθνικου΄ δικαι΄ου. Μπορει΄ ιδι΄ως να αποκτα΄ και να διαθε΄τει κινητη΄ και ακι΄νητη περιουσι΄α
και να παρι΄σταται ενω΄πιον δικαστηρι΄ου.
3.

Ο Οργανισµο΄ς εκπροσωπει΄ται απο΄ τον Εκτελεστικο΄ ∆ιευθυντη΄ του.

Άρθρο 19
Προσωπικο΄
1.
Το προσωπικο΄ του Οργανισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νου του Εκτελεστικου΄ ∆ιευθυντη΄ του, υπο΄κειται στους
κανο΄νες και κανονισµου΄ς που ισχυ΄ουν για τους υπαλλη΄λους και το λοιπο΄ προσωπικο΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των.
2.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 6, ο Οργανισµο΄ς ασκει΄ ο΄σον αφορα΄ το προσωπικο΄ του τις εξουσι΄ες που
΄ ς και τις
απονε΄µονται στην αρµο΄δια για τους διορισµου΄ς αρχη΄ απο΄ τον Κανονισµο΄ Υπηρεσιακη΄ς Κατα΄στασης καθω
΄ τος που εφαρµο΄εξουσι΄ες που απονε΄µονται στην αρµο΄δια για τη συ΄ναψη συµβα΄σεων αρχη΄ δυνα΄µει του καθεστω
ζεται στο λοιπο΄ προσωπικο΄.
΄ νται προσωρινα΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, για
Ο Οργανισµο΄ς µπορει΄ επι΄σης να χρησιµοποιει΄ υπαλλη΄λους που αποσπω
χρονικο΄ δια΄στηµα που δεν υπερβαι΄νει τα πε΄ντε ΄ετη.

Άρθρο 20
Προνο΄µια και ασυλι΄ες
΄ ν των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των εφαρµο΄ζεται στον Οργανισµο΄ και το
Το Πρωτο΄κολλο περι΄ προνοµι΄ων και ασυλιω
προσωπικο΄ του.
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Άρθρο 21
Ευθυ΄νη
1.

Η συµβατικη΄ ευθυ΄νη του Οργανισµου΄ διε΄πεται απο΄ το δι΄καιο που εφαρµο΄ζεται στη σχετικη΄ συ΄µβαση.

΄ ν Κοινοτη΄των ει΄ναι αρµο΄διο για την ΄εκδοση αποφα΄σεων δυνα΄µει της ρη΄τρας διαιΤο ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
τησι΄ας που περιλαµβα΄νεται στη συ΄µβαση που συνα΄πτει ο Οργανισµο΄ς.
2.
Σε περι΄πτωση εξωσυµβατικη΄ς ευθυ΄νης, ο Οργανισµο΄ς υποχρεου΄ται να αποκαθιστα΄, συ΄µφωνα µε τις γενικε΄ς
αρχε΄ς που ει΄ναι κοινε΄ς στα δι΄καια των κρατω΄ν µελω΄ν, τις ζηµι΄ες που προξενου΄ν ο ΄διος
ι
η΄ οι υπα΄λληλοι΄ του κατα΄
την α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους.
΄ ν Κοινοτη΄των ει΄ναι αρµο΄διο να εκδικα΄ζει διαφορε΄ς σχετικα΄ µε την αποκατα΄σταση
Το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
των εν λο΄γω ζηµιω΄ν.
3.
Η προσωπικη΄ ευθυ΄νη των υπαλλη΄λων ΄εναντι του Οργανισµου΄ διε΄πεται απο΄ τους σχετικου΄ς ο΄ρους που
ισχυ΄ουν για το προσωπικο΄ του Οργανισµου΄.

Άρθρο 22
Γλω΄σσες
1.
Οι διατα΄ξεις που θεσπι΄ζονται απο΄ τον κανονισµο΄ αριθ. 1 της 15ης Απριλι΄ου 1958 για τον καθορισµο΄ των
΄ ν που πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται στην Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ Κοινο΄τητα (1), ισχυ΄ουν για τον Οργανισµο΄.
γλωσσω
Τα κρα΄τη µε΄λη και οι α΄λλοι φορει΄ς τους οποι΄ους ορι΄ζουν µπορου΄ν να απευθυ΄νονται στον Οργανισµο΄ και να
λαµβα΄νουν απα΄ντηση στην κοινοτικη΄ γλω΄σσα της επιλογη΄ς τους.
2.
Οι µεταφραστικε΄ς υπηρεσι΄ες που απαιτου΄νται για τη λειτουργι΄α του Οργανισµου΄ παρε΄χονται απο΄ το Μεταφραστικο΄ Κε΄ντρο των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (2).

Άρθρο 23
Προστασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα
Κατα΄ την επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων που αφορου΄ν φυσικα΄ προ΄σωπα, ο Οργανισµο΄ς υπο΄κειται στις διατα΄ξεις του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 24
Συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν
1.
Ο Οργανισµο΄ς ει΄ναι ανοικτο΄ς στη συµµετοχη΄ χωρω΄ν που ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνι΄ες µε την Ευρωπαϊκη΄
Κοινο΄τητα, δυνα΄µει των οποι΄ων ΄εχουν υιοθετη΄σει και εφαρµο΄ζουν την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α που
΄ ν κανονισµο΄ς.
καλυ΄πτει ο παρω
΄ ν διατα΄ξεων των εν λο΄γω συµφωνιω
΄ ν, θεσπι΄ζονται ρυθµι΄σεις οι οποι΄ες προσδιορι΄2.
Στο πλαι΄σιο των σχετικω
΄ ρες συµµετε΄χουν στις εργασι΄ες του
ζουν ιδι΄ως τη φυ΄ση, το ευ΄ρος και τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο οι εν λο΄γω χω
Οργανισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τη συµµετοχη΄ στις πρωτοβουλι΄ες που αναλαµβα΄νει ο
Οργανισµο΄ς, τις χρηµατοδοτικε΄ς συνεισφορε΄ς και το προσωπικο΄.
΄ ρησης του 1994.
(1) ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την Πρα΄ξη Προσχω
(2) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συµβουλι΄ου, της 28ης Νοεµβρι΄ου 1994, για τη δηµιουργι΄α Μεταφραστικου΄ Κε΄ντρου
των Οργα΄νων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1). Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13).
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ΤΜΗΜΑ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Ρη΄τρα επανεξε΄τασης
1.
Με΄χρι τις … (*), η Επιτροπη΄, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις γνω΄µες ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων, διεξα΄γει αξιολο΄γηση βα΄σει των ο΄ρων της εντολη΄ς που συµφωνη΄θηκε µε το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο. Η Επιτροπη΄ διενεργει΄ την
αξιολο΄γηση, κυρι΄ως µε σκοπο΄ να καθορι΄σει εα΄ν η δια΄ρκεια λειτουργι΄ας του Οργανισµου΄ θα πρε΄πει να παραταθει΄
πε΄ραν της του χρονικου΄ διαστη΄µατος που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 27.
2.
Κατα΄ την αξιολο΄γηση, εξετα΄ζονται τα αποτελε΄σµατα του Οργανισµου΄ ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση των
΄ ς και οι εργασιακε΄ς πρακτικε΄ς του και σχεδια΄ζονται, εφο΄σον
στο΄χων και την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων του καθω
ει΄ναι αναγκαι΄ο, οι κατα΄λληλες προτα΄σεις.
3.
Το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο λαµβα΄νει ΄εκθεση σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση και υποβα΄λλει στην Επιτροπη΄ συστα΄σεις για ενδεχο΄µενες κατα΄λληλες τροποποιη΄σεις του παρο΄ντος κανονισµου΄. Το΄σο τα πορι΄σµατα της αξιολο΄γησης
ο΄σο και οι συστα΄σεις διαβιβα΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄ στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο και δηµοσιοποιου΄νται.

Άρθρο 26
∆ιοικητικο΄ς ΄ελεγχος
Οι δραστηριο΄τητες του Οργανισµου΄ υπο΄κεινται στην εποπτει΄α του ∆ιαµεσολαβητη΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 195 της Συνθη΄κης.

Άρθρο 27
∆ια΄ρκεια λειτουργι΄ας
Ο Οργανισµο΄ς ιδρυ΄εται στις … (**) για περι΄οδο πε΄ντε ετω΄ν.

Άρθρο 28
Έναρξη ισχυ΄ος
΄ ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εποµε΄νη της δηµοσι΄ευση΄ς του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της ΕυρωπαϊΟ παρω
κη΄ς Ένωσης.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις Βρυξε΄λλες, στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
(*) Τρι΄α ΄ετη µετα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄.
(**) Ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄.

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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P5_TA(2003)0501

Ασφα΄λεια του εφοδιασµου΄ µε προϊο΄ντα πετρελαι΄ου ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προσε΄γγιση των µε΄τρων που αφορου΄ν στην ασφα΄λεια του
εφοδιασµου΄ µε προϊο΄ντα πετρελαι΄ου (COM(2002)488  C5-0448/2002  2002/0219(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2002)488) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α η
Επιτροπη΄ υπε΄βαλε την προ΄ταση στο Κοινοβου΄λιο (C5-0448/2002),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τις
γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς και της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος,
∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν (A5-0297/2003),
1.

απορρι΄πτει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.

καλει΄ την Επιτροπη΄ να αποσυ΄ρει την προ΄ταση΄ της·

3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 249.

P5_TA(2003)0502

Προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση συ΄στασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου (COM(2003)230  C5-0322/2003 
2003/0093(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)230) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 152, παρα΄γραφος 4, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0322/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν (A5-0381/2003),
και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 1
(1) Το α΄ρθρο 152 της Συνθη΄κης προβλε΄πει ο΄τι η δρα΄ση της Κοι΄ νει τις εθνικε΄ς πολιτικε΄ς, αποβλε΄πει στη βελτι΄ωση
νο΄τητας συµπληρω
της δηµο΄σιας υγει΄ας καθω΄ς και στην προ΄ληψη της ανθρω΄πινης
΄ν
ασθε΄νειας σε ο΄λες τις µορφε΄ς της και στην αποτροπη΄ των πηγω
΄ πινη υγει΄α.
κινδυ΄νου για την ανθρω

(1) Το α΄ρθρο 152 της Συνθη΄κης προβλε΄πει ο΄τι η δρα΄ση της Κοι΄ νει τις εθνικε΄ς πολιτικε΄ς, αποβλε΄πει στη βελτι΄ωση
νο΄τητας συµπληρω
΄ ς και στην προ΄ληψη της ανθρω
΄ πινης
της δηµο΄σιας υγει΄ας καθω
ασθε΄νειας σε ο΄λες τις µορφε΄ς της και στην αποτροπη΄ των πηγω΄ν
΄ρθρο 152 ορι΄κινδυ΄νου για την ανθρω΄πινη υγει΄α. Επιπλε΄ον, το α
΄ση αυτη
΄ καλυ
΄πτει την καταπολε΄µηση των
ζει ΄οτι η δρα
΄ λων πληγω
΄ ν της ανθρωπο΄τητας στον τοµε΄α της υγει΄ας,
µεγα
΄ ντας τη διερευ
΄νηση των αιτι΄ων τους, της µετα
΄ δοσης
ευνοω
΄ς τους, καθω
΄ ς και την ενηµε΄ρωση και τη
και της προ΄ληψη
΄ γηση στον τοµε΄α της υγει΄ας.
διαπαιδαγω

Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4
(4) Ο προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος επιτρε΄πει τη δια΄γνωση των καρ΄ ιµο στα΄διο εξα΄πλωσης η΄ ακο΄µα και πριν την εξα΄κι΄νων σε πρω
πλωση. Ορισµε΄νες βλα΄βες µπορου΄ν να θεραπευθου΄ν αποτελεσµατικο΄τερα στην περι΄πτωση αυτη΄ και οι ασθενει΄ς µπορου΄ν να ελπι΄ζουν
σε ΄αση.
ι
Ο βασικο΄ς δει΄κτης αποτελεσµατικο΄τητας του προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου ει΄ναι η µει΄ωση της ειδικη΄ς θνησιµο΄τητας λο΄γω της
νο΄σου η΄ της εµφα΄νισης καρκι΄νου σε προχωρηµε΄νο στα΄διο.

(4) Ο προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος επιτρε΄πει τη δια΄γνωση των καρκι΄νων σε πρω΄ιµο στα΄διο εξα΄πλωσης η΄ πιθανο΄ν και πριν την εξα΄πλωση. Ορισµε΄νες βλα΄βες µπορου΄ν να θεραπευθου΄ν αποτελεσµατικο΄τερα στην περι΄πτωση αυτη΄ και οι ασθενει΄ς µπορου΄ν να ελπι΄ζουν
σε ΄αση.
ι
Ο βασικο΄ς δει΄κτης αποτελεσµατικο΄τητας του προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου ει΄ναι η µει΄ωση της ειδικη΄ς θνησιµο΄τητας λο΄γω της
νο΄σου η΄ της εµφα΄νισης καρκι΄νου σε προχωρηµε΄νο στα΄διο.

Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5α (νε΄α)
΄ ς πολλα
΄ υποσχο
΄µενες εξετα
΄ σεις προσυµ(5α) Στις πιθανω
΄ ελε΄γχου περιλαµβα
΄ νονται η ανα
΄ λυση για προπτωµατικου
΄ τον καρκι΄νο
στατικο΄ ειδικο΄ αντιγο΄νο (PSA) ΄οσον αφορα
΄τη, η µαστογραφι΄α για τη δια
΄γνωση καρκι΄νου
του προστα
΄ για τις γυναι΄κες ηλικι΄ας 40-49 ετω
΄ ν, η ανοσοτου µαστου
΄ δοκιµασι΄α αναζη΄τησης λανθα
΄ νουσας αιµορραγι΄ας
λογικη
΄
(FOBT) για καρκι΄νο του παχε΄ος εντε΄ρου και του ορθου
και η ευε΄λικτη ορθοσκο΄πηση για τον καρκι΄νο του παχε΄ος
΄.
εντε΄ρου και του ορθου
Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 9
(9) Αυτο΄ απαιτει΄ οργα΄νωση µε συ΄στηµα αρχικη΄ς επαφη΄ς και
παρακολου΄θησης και µε την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας σε ο΄λα τα
΄ ς και µε κατα΄λληλες και αποτελεσµατικε΄ς υπηρεσι΄ες
επι΄πεδα καθω
δια΄γνωσης και θεραπει΄ας.

(9) Αυτο΄ απαιτει΄ οργα΄νωση µε συ΄στηµα αρχικη΄ς επαφη΄ς και
παρακολου΄θησης και µε την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας σε ο΄λα τα
΄ ς και µε κατα΄λληλες και αποτελεσµατικε΄ς υπηρεσι΄ες
επι΄πεδα καθω
΄µφωνα µε συγκεδια΄γνωσης, θεραπει΄ας και αποθεραπει΄ας, συ
΄ριες γραµµε΄ς βασισµε΄νες σε αποδεκριµε΄νες κατευθυντη
δειγµε΄να στοιχει΄α.
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Τροπολογι΄α 8
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 10α (νε΄α)
΄ ελε΄γχου του καρκι΄(10α) Τα δι΄κτυα προσυµπτωµατικου
΄ πληρονου διαδραµατι΄ζουν ζωτικο΄ ρο΄λο στην ανταλλαγη
΄ ν και γνω
΄ σεων.
φοριω
Τροπολογι΄α 9
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 13
(13) Η ανα΄λυση αυτη΄ διευκολυ΄νεται εα΄ν η βα΄ση δεδοµε΄νων του
προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου συνδε΄εται µε τα µητρω΄α δεδοµε΄νων
του καρκι΄νου.

(13) Η ανα΄λυση αυτη΄ διευκολυ΄νεται εα΄ν η τρα΄πεζα δεδοµε΄νων
του προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου συνδε΄εται µε τα µητρω΄α δεδοµε΄΄ ο δεδοµε΄νων καρκι΄νου διαδρανων του καρκι΄νου. Το µητρω
΄θηση των επιπτω
΄µατι΄ζει σηµαντικο΄ ρο΄λο στην παρακολου
΄ ελε΄γχου στον πληθυσµο
΄. Θα
σεων του προσυµπτωµατικου
΄νται διαρκω
΄ ς οι αλλαγε΄ς που
πρε΄πει να παρακολουθου
΄ νονται σε σχε΄ση µε τα κρου
΄σµατα, την επιβι΄ωση
σηµειω
και τη θνησιµο΄τητα.

Τροπολογι΄α 10
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 16
(16) Οι δεοντολογικε΄ς, νοµικε΄ς, κοινωνικε΄ς, ιατρικε΄ς, οργανωτικε΄ς
΄
και οικονοµικε΄ς πτυχε΄ς πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη προτου
΄ν αποφα
΄ σεις για την εφαρµογη΄ προγραµµα΄των προσυµληφθου
πτωµατικου΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου.

(16) Οι δεοντολογικε΄ς, πολιτιστικε΄ς, νοµικε΄ς, κοινωνικε΄ς, ιατρικε΄ς, οργανωτικε΄ς και οικονοµικε΄ς πτυχε΄ς πρε΄πει να λαµβα΄νονται
΄νοντας ιδι΄ως υπο
΄ψη τις υπο΄ ΄ενταξη χω
΄ ρες,
υπο΄ψη, λαµβα
΄ στε να διευκολυνθει΄ η εφαρµογη΄ προγραµµα΄των προσυµπτωω
µατικου΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου.

Τροπολογι΄α 11
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 17
(17) Πρε΄πει να διατι΄θενται επαρκει΄ς ανθρω΄πινοι και οικονοµικοι΄
πο΄ροι προκειµε΄νου να εξασφαλι΄ζεται η σωστη΄ οργα΄νωση και ο
΄ελεγχος της ποιο΄τητας.

(17) Πρε΄πει να διατι΄θενται επαρκει΄ς ανθρω΄πινοι και οικονοµικοι΄
πο΄ροι προκειµε΄νου να εξασφαλι΄ζεται η σωστη΄ οργα΄νωση και ο
΄ τη µε΄λη.
΄ελεγχος της ποιο΄τητας για ΄ολα τα κρα

Τροπολογι΄α 12
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 18
(18) Οι δια΄φορες κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες συχνα΄ δεν διαθε΄΄ς
τουν ισο΄τιµη προ΄σβαση στον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο. Συνεπω
πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα για την εξασφα΄λιση ισο΄τιµης προ΄σβασης.

(18) Οι δια΄φορες κοινωνικοοικονοµικε΄ς οµα΄δες συχνα΄ δεν διαθε΄΄ ς,
τουν ισο΄τιµη προ΄σβαση στον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο. Συνεπω
θα πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα για την εξασφα΄λιση ισο΄τιµης προ΄σβασης. Προκειµε΄νου να υπηρετηθει΄ αυτο΄ς ο στο΄χος, θα πρε΄πει
΄ν οι κινητε΄ς εκστρατει΄ες προσυµπτωνα πολλαπλασιασθου
΄ ελε΄γχου.
µατικου

Τροπολογι΄α 13
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 18α (νε΄α)
΄ του προσυµπτωµατικου
΄ ελε΄γχου πρε΄πει
(18α) Η πολιτικη
΄ νει υπο΄ψη τις διαφορετικε΄ς προκλη
΄σεις και ανα
΄να λαµβα
΄ ν και γυναικω
΄ ν. Κατα
΄ συνε΄πεια, και
γκες της υγει΄ας ανδρω
δεδοµε΄νου ΄οτι ο ΄ελεγχος για καρκι΄νο του παχε΄ος εντε΄ρου
΄ αποτελει΄ τον πρω
΄ το τυ
΄πο εξε΄τασης για τους
και του ορθου
΄ νδρες, ει΄ναι εξαιρετικα
΄ σηµαντικη΄ η παρακολου
΄θηση των
α
΄ ν και τα
΄ ν σχετικα
΄ µε τη συµµετοχη
΄ των ανδρω
πληροφοριω
΄ τον ανδρικο΄
αποτελε΄σµατα που προε΄κυψαν ΄οσον αφορα
΄. ∆εδοµε΄νου µα
΄ λιστα ΄οτι ο καρκι΄νος του προπληθυσµο
΄ τη γι΄νεται συχνο΄τερος απο΄ των καρκι΄νο των πνευµο΄νων
στα
΄ των ανδρω
΄ ν, ει΄ναι σηµαντικο΄ να εξακολουθη
΄σει η
µεταξυ
΄ρω απο΄ τα συµπτω
΄ µατα και να τελου
΄ν
ευαισθητοποι΄ηση γυ
΄ συνεχη
΄ αναθεω
΄ ρηση η ΄ερευνα και οι τεχνολογικε΄ς εξευπο
΄ ελε΄γχου του
λι΄ξεις στον τοµε΄α του προσυµπτωµατικου
΄τη.
καρκι΄νου του προστα
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Τροπολογι΄α 14
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 19
(19) Αποτελει΄ δεοντολογικη΄, νοµικη΄ και κοινωνικη΄ προϋπο΄θεση ο
προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου να προσφε΄ρεται σε καλα΄
΄ α΄τοµα µο΄νον εα΄ν ο προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος
ενηµερωµε΄να υγιη
΄εχει αποδειχθει΄ ο΄τι µειω΄νει την ειδικη΄ θνησιµο΄τητα λο΄γω της νο΄σου
η΄ την επι΄πτωση της νο΄σου σε προχωρηµε΄νο στα΄διο, εα΄ν ει΄ναι καλα΄
γνωστα΄ τα οφε΄λη και οι κι΄νδυνοι και εα΄ν η σχε΄ση κο΄στους-αποτελε΄σµατος του προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου ει΄ναι αποδεκτη΄.

(19) Αποτελει΄ δεοντολογικη΄, νοµικη΄ και κοινωνικη΄ προϋπο΄θεση ο
προσυµπτωµατικο΄ς ΄ελεγχος του καρκι΄νου να προσφε΄ρεται σε καλα΄
΄ α΄τοµα µο΄νον εα΄ν ο προσυµπτωµαενηµερωµε΄να ασυµπτωµατικα
΄ νει την ειδικη΄ θνησιµο΄τητα
τικο΄ς ΄ελεγχος ΄εχει αποδειχθει΄ ο΄τι µειω
λο΄γω της νο΄σου η΄ την επι΄πτωση της νο΄σου σε προχωρηµε΄νο στα΄διο, εα΄ν ει΄ναι καλα΄ γνωστα΄ τα οφε΄λη και οι κι΄νδυνοι και εα΄ν η
σχε΄ση κο΄στους-αποτελε΄σµατος του προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου
ει΄ναι αποδεκτη΄.

Τροπολογι΄α 16
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 24α (νε΄α)
΄ συνεργασι΄α στα δι΄κτυα διευκολυ
΄νει
(24α) Η ευρωπαϊκη
΄ς ποιο΄τητας προσυµπτωµατικο
΄ ΄ελεγχο του καρκι΄τον υψηλη
΄ριες γραµµε΄ς ευρωπαϊκη
΄ς
νου παρε΄χοντας κατευθυντη
΄ µε την ορθη
΄ πρακτικη΄ και ειδικε΄ς
εµβε΄λειας σχετικα
΄ σεις για την εφαρµογη
΄ των εθνικω
΄ ν προγραµµα
΄των
συστα
ελε΄γχου του καρκι΄νου.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Τροπολογι΄α 17
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο α)
α)

να παρε΄χουν αξιο΄πιστο προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου
µε΄σω µιας συστηµατικη΄ς προσε΄γγισης του πληθυσµου΄ µε εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας σε ο΄λα τα επι΄πεδα. Οι δοκιµασι΄ες προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου που αναφε΄ρονται στο
παρα΄ρτηµα πληρου΄ν τις προϋποθε΄σεις αυτε΄ς·

α)

να παρε΄χουν αξιο΄πιστο προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου
µε΄σω µιας συστηµατικη΄ς προσε΄γγισης του πληθυσµου΄ µε εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας και ισο΄τιµης προ΄σβασης σε ο΄λα τα
επι΄πεδα. Οι δοκιµασι΄ες προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου του καρ΄ ρα στο παρα΄ρτηµα πληρου΄ν τις
κι΄νου που αναφε΄ρονται τω
προϋποθε΄σεις αυτε΄ς·

Τροπολογι΄α 18
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο β)
β)

να εφαρµο΄σουν προγρα΄µµατα προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου
συ΄µφωνα µε τις ευρωπαϊκε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την
ορθη΄ πρακτικη΄ και να διευκολυ΄νουν την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη
ορθη΄ς πρακτικη΄ς στα προγρα΄µµατα υψηλη΄ς ποιο΄τητας προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου σε εθνικο΄ επι΄πεδο·

β)

να εφαρµο΄σουν προγρα΄µµατα προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου
συ΄µφωνα µε τις ευρωπαϊκε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την
ορθη΄ πρακτικη΄ και να διευκολυ΄νουν την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη
ορθη΄ς πρακτικη΄ς στα προγρα΄µµατα υψηλη΄ς ποιο΄τητας προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου σε εθνικο΄ επι΄πεδο, συµ΄ς
περιλαµβανοµε΄νης της διευκο΄λυνσης της εισαγωγη
΄ ν·
νε΄ων τεχνολογιω

Τροπολογι΄α 19
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο δ)
δ)

να εξασφαλι΄σουν ο΄τι προβλε΄πονται οι κατα΄λληλες συµπληρωµατικε΄ς διαγνωστικε΄ς διαδικασι΄ες και θεραπευτικη΄ αγωγη΄ για
ο΄σους λαµβα΄νουν θετικα΄ αποτελε΄σµατα απο΄ τον προσυµπτωµατικο΄ ΄ελεγχο·

δ)

να εξασφαλι΄σουν ο΄τι προβλε΄πονται οι κατα΄λληλες συµπληρωµατικε΄ς διαγνωστικε΄ς διαδικασι΄ες και θεραπευτικη΄ αγωγη΄,
΄ υποστη
΄ριξη και αποθεραπευτικη
΄ αρωγη
΄
ψυχολογικη
΄µφωνα µε συγκεκριµε΄νες κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς
συ
βασισµε΄νες σε αποδεδειγµε΄να στοιχει΄α, για ο΄σους λαµβα΄νουν θετικα΄ αποτελε΄σµατα απο΄ τον προσυµπτωµατικο΄
΄ελεγχο·

Τροπολογι΄α 20
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο δα) (νε΄ο)
΄ λληλες εξεδα) να εξασφαλι΄σουν ΄οτι προβλε΄πονται οι κατα
΄σεις για ΄ολους τους εργαζοµε΄νους που εκτι΄θενται σε
τα
΄νες και καρκινογο΄νες ουσι΄ες·
µεταλλαξιογο
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Τροπολογι΄α 21
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο στα) (νε΄ο)
΄νουν την ανταλλαγη
΄ εµπειριω
΄ ν µεταξυ
΄
στα) να διευκολυ
΄ ν µελω
΄ ν µε΄σω των ευρωπαϊκω
΄ ν δικτυ
΄ων·
των κρατω
Τροπολογι΄α 22
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο ζ)
ζ)

να θεσπι΄σουν συ΄στηµα συστηµατικη΄ς προ΄σκλησης και παρακολου΄θησης και εξασφα΄λισης της ποιο΄τητας σε ο΄λα τα επι΄πεδα
σε συνδυασµο΄ µε την παροχη΄ των κατα΄λληλων και αποτελε΄ ν υπηρεσιω
΄ ν δια΄γνωσης και θεραπει΄ας·
σµατικω

ζ)

να θεσπι΄σουν συ΄στηµα συστηµατικη΄ς προ΄σκλησης και παρακολου΄θησης και εξασφα΄λισης της ποιο΄τητας σε ο΄λα τα επι΄πεδα
σε συνδυασµο΄ µε την παροχη΄ των κατα΄λληλων και αποτελε΄ ν υπηρεσιω
΄ ν δια΄γνωσης, θεραπει΄ας και αποθερασµατικω
΄µφωνα µε συγκεκριµε΄νες κατευθυντη
΄ριες
πει΄ας, συ
γραµµε΄ς βασισµε΄νες σε αποδεδειγµε΄να στοιχει΄α·

Τροπολογι΄α 23
Σηµει΄ο 1, στοιχει΄ο ζα) (νε΄ο)
ζα) να θεσπι΄σουν προ΄τυπο ενιαι΄ας επι΄σκεψης για «προσυµ΄ ν φα
΄ σεων» του πληθυσµου
΄
πτωµατικο΄ ΄ελεγχο πολλαπλω
΄ ν που προβλε΄πει
που βρι΄σκεται στην κατηγορι΄α ηλικιω
΄σα συ
΄σταση·
η παρου
Τροπολογι΄α 24
Σηµει΄ο 2, στοιχει΄ο αα) (νε΄ο)
΄
αα) να ενθαρρυ΄νουν και να στηρι΄ξουν την ευρωπαϊκη
΄ερευνα για νε΄ες µεθο΄δους προσυµπτωµατικου
΄ ελε΄γχου
΄ την ανα
΄ πτυξη νε΄ων η
΄ τη
και αποθεραπει΄ας, µε σκοπο
΄ριων γραµµω
΄ν
βελτι΄ωση των υφισταµε΄νων κατευθυντη
που βασι΄ζονται σε αποδεδειγµε΄να στοιχει΄α·
Τροπολογι΄α 25
Σηµει΄ο 2, στοιχει΄ο δα) (νε΄ο)
΄σουν το νοµικο΄ πλαι΄σιο, βα
΄ σει του οποι΄ου
δα) να δηµιουργη
΄ν δυνατε΄ς οι απαιτου
΄µενες συνδε΄σεις
θα καταστου
΄ των βα
΄ σεων δεδοµε΄νων για τα µητρω
΄ α προµεταξυ
΄ ελε΄γχου, δεδοµε΄νων καρκι΄νου και θνησυµπτωµατικου
΄µφωνα µε την οδηγι΄α 95/46/ΕΚ και την
σιµο΄τητας συ
΄ς ζωη
΄ς·
εθνικη΄ νοµοθεσι΄α περι΄ ιδιωτικη
Τροπολογι΄α 26
Σηµει΄ο 3, στοιχει΄ο γα) (νε΄ο)
΄ν τακτικα
΄ τα κρου
΄σµατα, την επιγα) να παρακολουθου
΄µφωνα µε τα προ΄τυπα
βι΄ωση και τη θνησιµο΄τητα συ
΄ δικτυ
΄ου µητρω
΄ ων δεδοµε΄νων καρκι΄του ευρωπαϊκου
νου, προκειµε΄νου να καταδειχθει΄ η προτεραιο΄τητα
΄ ν σε σχε΄ση µε α
΄λλες·
συγκεκριµε΄νων δοκιµω
Τροπολογι΄α 27
Σηµει΄ο 5, στοιχει΄ο αα) (νε΄ο)
΄ σουν το δικαι΄ωµα α
΄ δειας για ΄οσους
αα) να κατοχυρω
΄ σουν απο΄ την εργασι΄α τους προοφει΄λουν να απουσια
΄ν σε προσυµπτωµατικο
΄ ΄ελεγχο·
κειµε΄νου να υποβληθου
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Τροπολογι΄α 28
Σηµει΄ο 6, στοιχει΄ο β)
β)

να διεξα΄γουν δοκιµε΄ς επιπλε΄ον απο΄ τις δοκιµε΄ς για τις ειδικε΄ς παραµε΄τρους προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου και τη θνησιµο΄τητα, για τις επακο΄λουθες διαδικασι΄ες θεραπει΄ας, τα κλινικα΄ πορι΄σµατα, τις παρενε΄ργειες, τη νοσηρο΄τητα και την
ποιο΄τητα ζωη΄ς·

β)

να διεξα΄γουν ΄ερευνες επιπλε΄ον των δοκιµω΄ν που βασι΄ζονται στις ειδικε΄ς παραµε΄τρους προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου
και τη θνησιµο΄τητα, για τα κλινικα΄ πορι΄σµατα, τις παρενε΄ργειες, τη νοσηρο΄τητα και την ποιο΄τητα ζωη΄ς·

Τροπολογι΄α 29
Σηµει΄ο 6, στοιχει΄ο δα) (νε΄ο)
΄ουν περισσο΄τερους πο΄ρους στην ΄ερευνα για
δα) να επενδυ
΄που εξετα
΄ σεις, περιλαµβανοµε΄νων των γονιδιωνε΄ου τυ
΄ ν εξετα
΄ σεων, και για τον ΄ελεγχο προηγµε΄νων
µατικω
΄ ν µε΄σων·
τεχνολογικω
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τροπολογι΄α 30
Σηµει΄ο 2
2.

Να ενθαρρυ΄νει τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τον προσυµπτωτην ανταλλαγη΄ ορθω΄ν πρακτικω
µατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου µε σκοπο΄ την ανα΄πτυξη νε΄ων
µεθο΄δων προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου η΄ τη βελτι΄ωση των υφιστα΄µενων µεθο΄δων.

2.

΄ ν και
Να ενθαρρυ΄νει τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τον προσυµπτωτην ανταλλαγη΄ ορθω΄ν πρακτικω
µατικο΄ ΄ελεγχο του καρκι΄νου, για την οποι΄α σηµαντικο΄
ρο΄λο διαδραµατι΄ζουν τα δι΄κτυα δεδοµε΄νων προσυµ΄ ελε΄γχου του καρκι΄νου, µε σκοπο΄ την ανα΄πτωµατικου
πτυξη νε΄ων µεθο΄δων προσυµπτωµατικου΄ ελε΄γχου η΄ τη βελτι΄ωση των υφισταµε΄νων.

Τροπολογι΄α 31
Σηµει΄ο 2α (νε΄ο)
΄σει ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες οι οποι΄ες
2α. Να προωθη
΄ λουν στην αυξηµε΄νη ευαισθηπροορι΄ζονται να συµβα
΄ των
τοποι΄ηση και κατανο΄ηση εκ µε΄ρους του κοινου
΄ των και των κινδυ
΄νων του προσυµπτωµαπλεονεκτηµα
΄ ελε΄γχου για την ΄εγκαιρη δια
΄ γνωση του καρκι΄τικου
νου.
Τροπολογι΄α 32
Σηµει΄ο 2β (νε΄ο)
΄ τη µε΄λη να υποστηρι΄ζουν την
2β. Να ενθαρρυ΄νει τα κρα
΄ ΄ερευνα στον τοµε΄α του προσυµπτωµατικου
΄
ευρωπαϊκη
ελε΄γχου του καρκι΄νου, συµπεριλαµβανοµε΄νου του
΄ νε΄ων κατευθυντηρι΄ων γραµµω
΄ ν για την
καθορισµου
΄ στα νε΄α στοιχει΄α των υφισταµε΄νων
προσαρµογη
΄ ν για τον προσυµπτωµατικο
΄
κατευθυντηρι΄ων γραµµω
΄ελεγχο του καρκι΄νου.
Τροπολογι΄α 33
Παρα΄ρτηµα Ια (νε΄ο)
΄ρτηµα Ια
Παρα
΄ρες δοκιµασι΄ες προσυµπτωµατικου
΄ ελε΄γχου οι
Οι ελπιδοφο
΄νται επι΄ του παρο΄ντος µε δοκιµε΄ς ελε΄γχου
οποι΄ες αξιολογου
΄ς, θα µπορου
΄σαν δυνητικα
΄ να µειω
΄ σουν τη
τυχαι΄ας επιλογη
θνησιµο΄τητα απο΄ καρκι΄νο. Οι ευρωπαι΄οι ειδικοι΄ θα πρε΄πει
΄ν τα στοιχει΄α και να τα προσαρµο΄ζουν συνενα αξιολογου
΄ ς στις νε΄ες εξελι΄ξεις, προκειµε΄νου οι µε΄θοδοι που προτει΄χω
νονται να στηρι΄ζονται σε αποδεδειγµε΄να στοιχει΄α, να προ-
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

΄ριες γραµµε΄ς και να ενηµερω
΄σαρµο΄ζονται οι κατευθυντη
νονται οι πολι΄τες, οι υγειονοµικε΄ς αρχε΄ς και ΄ολοι οι ενδια΄µατα, τους κινδυ
΄νους και τα
φερο΄µενοι για τα πλεονεκτη
΄εξοδα. Οι δοκιµασι΄ες αυτε΄ς περιλαµβα
΄ νουν:


΄ ΄ελεγχο γυναικω
΄ ν ηλικι΄ας 40 ΄εως
τον προσυµπτωµατικο
΄ ν µε µαστογραφι΄α για καρκι΄νο του µαστου
΄,
49 ετω



΄ δοκιµασι΄α αναζη
΄τησης
την βελτιωµε΄νη ανοσολογικη
΄ νουσας αιµορραγι΄ας (FOBT) για καρκι΄νο του
λανθα
΄,
παχε΄ος εντε΄ρου και του ορθου



΄καµπτη κολονοσκο
΄πηση η
΄ ειδικη
΄ εξε΄ταση του
την ευ
΄ς για τον καρκι΄νο του παχε΄ος εντε΄ρου
ορθοσιγµοειδου
΄,
και του ορθου



΄ κινδυ
΄νου απο΄ ιο΄
τη δοκιµασι΄α για µο΄λυνση υψηλου
΄ πινων θηλωµα
΄ των (HPV),
των ανθρω



βελτιωµε΄νες µε΄θοδοι για την προετοιµασι΄α (εξε΄ταση
΄ ση τα υγρα
΄) η
΄ την ερµηνει΄α
τραχηλικη΄ς βλε΄ννας µε βα
΄ ν δειγµα
΄ των,
των κολπικω



την εξε΄ταση µε προστατικο΄ ειδικο΄ αντιγο΄νο (PSA) για
΄τη.
καρκι΄νο του προστα

΄λις αποδειχθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα των µεθο΄δων προΜο
΄ ελε΄γχου, η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατισυµπτωµατικου
΄ σεων η
΄ των εναλλακτικο΄τητας των τροποποιηµε΄νων εξετα
΄ ν µεθο΄δων µπορει΄ να βασι΄ζεται σε α
΄λλες επιδηµιολογικα
΄
κω
΄ στασης, εφο΄σον ΄εχει αποελεγµε΄νες παραµε΄τρους υποκατα
΄ διαγνωστικη
΄ αξι΄α αυτω
΄ ν των παραδειχθει΄ η προληπτικη
µε΄τρων.

P5_TA(2003)0503

΄ ρισης και καταγραφη΄ς των αιγοπροβα΄των *
Συ΄στηµα αναγνω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβου΄ ριση και την καταγραφη΄ των αιγοπροβα΄των
λι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση ενο΄ς συστη΄µατος για την αναγνω
και για την τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 3508/92 (COM(2002)729  C5-0027/2003 
2002/0297(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2002)729) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0027/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου (A5-0386/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει ουσιαστικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4
(4) Το 1998, η Επιτροπη΄ α΄ρχισε να εφαρµο΄ζει ΄ενα ευρει΄ας κλι΄µα΄ ριση των ζω΄ων (IDEA),
κας προ΄γραµµα για την ηλεκτρονικη΄ αναγνω
και η τελικη΄ της ΄εκθεση ολοκληρω΄θηκε στις 30 Απριλι΄ου 2002.
΄
Το προ΄γραµµα αυτο΄ ΄εδειξε ο΄τι µπορει΄ να επιτευχθει΄ σηµαντικη
΄ των αναγνω
΄ ρισης των αιγοπροβα΄των
βελτι΄ωση των συστηµα
΄ ν συσκευω
΄ ν για αυτα΄ τα ζω΄α, µε την
µε τη χρη΄ση ηλεκτρονικω
προϋπο΄θεση ο΄τι πληρου΄νται ορισµε΄νοι ο΄ροι σχετικα΄ µε τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα.

(4) Το 1998 η Επιτροπη΄ α΄ρχισε να εφαρµο΄ζει ΄ενα ευρει΄ας κλι΄µα΄ ριση των ζω΄ων (IDEA),
κας προ΄γραµµα για την ηλεκτρονικη΄ αναγνω
και η τελικη΄ της ΄εκθεση υποβλη΄θηκε στις 30 Απριλι΄ου 2002. Το
προ΄γραµµα αυτο΄ ΄εδειξε ο΄τι µπορει΄ να επιτευχθει΄ αξιο΄πιστη κατα΄ και αναγνω
΄ ριση των αιγοπροβα΄των µε τη χρη΄ση ηλεγραφη
΄ ν συσκευω
΄ ν για αυτα΄ τα ζω΄α, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι πληκτρονικω
ρου΄νται ορισµε΄νοι ο΄ροι σχετικα΄ µε τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα.

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4α (νε΄α)
΄ θα πρε΄πει να καταβα
΄ λει κα
΄θε δυνατη
΄
(4α) Η Επιτροπη
΄θεια για ευρει΄α διαβου
΄λευση µε ΄ολους τους πιθαπροσπα
΄ς κατασκευαστε΄ς, προκειµε΄νου να αναπτυ
΄ξει, ως θε΄µα
νου
΄ απο΄ α
΄ ποψης κο΄στους και
προτεραιο΄τητας, ΄ενα αποδοτικο
΄ ρισης.
πρακτικο΄ µε΄σο ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5
΄ ρισης των αιγοπροβα΄(5) Η τεχνολογι΄α της ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
των ΄εχει εξελιχθει΄ σε σηµει΄ο που να µπορει΄ να εφαρµοστει΄. Εν
αναµονη΄ των εξελι΄ξεων των µε΄τρων εκτε΄λεσης που απαιτου΄νται για
΄µατος ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
΄την κατα΄λληλη εισαγωγη΄ του συστη
΄ κλι΄µακα, ΄ενα αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα αναρισης σε κοινοτικη
΄ν
γνω΄ρισης και καταγραφη΄ς που να επιτρε΄πει να ληφθου
΄ς
υπο΄ψη οι µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις στον τοµε΄α της εφαρµογη
΄ ρισης σε κοινοτικη
΄ κλι΄µακα, πρε΄της ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
΄ δυνατη
΄ την ατοµικη΄ αναγνω
΄ ριση των ζω΄ων και
πει να καθιστα
της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α γεννη΄θηκαν.

΄ ρισης των αιγοπροβα΄(5) Η τεχνολογι΄α της ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
των ΄εχει εξελιχθει΄ σε σηµει΄ο που να µπορει΄ να δοκιµασθει΄ σε
΄µατα παραγωγη
΄ς προβα
΄πρακτικο΄ επι΄πεδο σε ΄ολα τα συστη
΄ τη µε΄λη. Εν αναµονη΄ των εξελι΄ξεων των
των σε ΄ολα τα κρα
µε΄τρων εκτε΄λεσης που απαιτου΄νται για την κατα΄λληλη και αποδο΄, απο΄ α
΄ ποψης κο΄στους, εισαγωγη΄ συστηµα
΄ των ηλεκτρονιτικη
΄σια βα
΄ ση, θα πρε΄πει να εισαχθει΄
΄ ρισης σε εθελου
κη΄ς αναγνω
΄ενα αποτελεσµατικο΄ συ΄στηµα αναγνω
΄ ρισης και καταγραφη΄ς βασι΄χιστες προδιαγραφε΄ς το οποι΄ο
σµε΄νο σε εναρµονισµε΄νες ελα
΄ ριση των ζω΄ων και της εκµετα΄λθα επιτρε΄πει την ατοµικη΄ αναγνω
λευσης στην οποι΄α γεννη΄θηκαν.

Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5α (νε΄α)
΄ ν της Επιτροπη
΄ς θα πρε΄πει
(5α) Το Κοινο΄ Κε΄ντρο Ερευνω
΄ σχει λεπτοµερει΄ς τεχνικε΄ς κατευθυντη
΄ριες γραµνα παρα
΄ς και διαδικασι΄ες που να εφαρµο΄ζονται: στα
µε΄ς, ορισµου
΄ χαρακτηριστικα
΄ των συσκευω
΄ ν αναγνω
΄ ρισης και
τεχνικα
΄ ν· στα κριτη΄ρια
αποκωδικοποι΄ησης· στις διαδικασι΄ες δοκιµω
΄ς και στο υπο΄δειγµα πιστοποι΄ησης για τα εγκεκριαποδοχη
΄ρια δοκιµω
΄ ν· στην απο΄κτηση κατα
΄λληλων
µε΄να εργαστη
΄ ν αναγνω
΄ ρισης και αποκωδικοποι΄ησης· στην εφαρσυσκευω
΄, την αποκωδικοποι΄ηση και την ανα
΄ κτηση των
µογη
΄ ν αναγνω
΄ ρισης, στην κωδικοποι΄ηση των συσκευω
΄ν
συσκευω
΄ ρισης· στο κοινο΄ γλωσσα
΄ ριο, το λεξικο΄ των δεδοµε΄αναγνω
νων και τις προδιαγραφε΄ς επικοινωνι΄ας.
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Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5β (νε΄α)
΄ς του νε΄ου συστη
΄(5β) Το συνολικο΄ κο΄στος της εφαρµογη
΄ς αναγνω
΄ ρισης θα επιβαρυ
΄νει εν µε΄ρει
µατος ηλεκτρονικη
΄ των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη
΄των,
τον γενικο΄ προϋπολογισµο
΄ λειας και ελε΄γχου
δεδοµε΄νου ΄οτι προ΄κειται για µε΄τρο ασφα
΄ σεις σε ολο
΄κληρη την αλυτων τροφι΄µων που ΄εχει επιπτω
΄ς, ενω
΄ οι παραγωγοι΄ θα πρε΄πει να θε΄σουν
σι΄δα παραγωγη
΄ το εν λο΄γω συ
΄στηµα και να αναλα
΄ βουν τη
σε εφαρµογη
΄ του.
διαχει΄ριση
Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6
(6) Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις στον τοµε΄α της
΄ ρισης των αιγοπροβα΄των και ιδι΄ως, η πει΄ρα
ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
που αποκτη΄θηκε στον τοµε΄α, η Επιτροπη΄ πρε΄πει να υποβα΄λει στο
Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε τη δυνατη΄ εφαρµογη΄ του συστη΄µα΄ ρισης σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα.
τος ηλεκτρονικη΄ς αναγνω

(6) Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις στον τοµε΄α της
΄ ρισης των αιγοπροβα΄των και ιδι΄ως, η πει΄ρα
ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
που αποκτη΄θηκε σχετικα΄, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να υποβα΄λει στο
΄λιο και το Συµβου΄λιο ΄εκθεση για την
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄ θηκε απο΄ το Κοινο΄ Κε΄ντρο Ερευνω
΄ν
προ΄οδο που σηµειω
΄ τη µε΄λη σχετικα΄ µε τη δυνατη΄ εφαρµογη΄ του µελκαι τα κρα
΄ συστη΄µατος ηλεκτρονικη΄ς αναγνω
΄ ρισης σε κοινοτικη΄ κλι΄λοντικου
µακα.

Τροπολογι΄α 7
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7
΄ Επιτροπη
΄ Έρευνας της Επιτροπη
΄ς προβλε΄πει
(7) Η Κοινη
΄ριες γραµµε΄ς, ορισµου
΄ς
λεπτοµερει΄ς τεχνικε΄ς κατευθυντη
΄
και διαδικασι΄ες που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται στα τεχνικα
΄ των συσκευω
΄ ν αναγνω
΄ ρισης και αποκωδιχαρακτηριστικα
΄ ν, στα κριτη
΄ρια αποδοκοποι΄ησης, στις διαδικασι΄ες δοκιµω
΄ς και στο υπο
΄δειγµα πιστοποι΄ησης για τα εγκεκριµε΄να
χη
΄ρια δοκιµω
΄ ν, στην απο΄κτηση κατα
΄λληλων
εργαστη
΄ ν αναγνω
΄ ρισης και αποκωδικοποι΄ησης, στην εφαρσυσκευω
΄, στην αποκωδικοποι΄ηση και στην ανα
΄ κτηση των
µογη
΄ ν αναγνω
΄ ρισης, στην κωδικοποι΄ηση των συσκευω
΄ν
συσκευω
΄ ρισης, στο κοινο΄ γλωσσα
΄ριο, στο λεξικο΄ των δεδοαναγνω
µε΄νων και στις προδιαγραφε΄ς επικοινωνι΄ας.

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 8
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 10
΄ θε κρα
΄τος µε΄λος, πρε΄πει να δηµιουργηθει΄ ΄ενα
(10) Σε κα
΄ ο που να περιλαµβα
΄ νει ενηµερωµε΄νο κατα
΄κεντρικο΄ µητρω
΄σεων στις οποι΄ες υπα
΄ ρχουν ζω
΄α
λογο ΄ολων των εκµεταλλευ
΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ και οι οποι΄ες
που καλυ
΄τεια
΄ του, ΄οπου αναφε΄ρονται τα
βρι΄σκονται στην επικρα
΄ ων που κρατου
΄νται στην εκµετα
΄ λει΄δη, ο αριθµο΄ς των ζω
΄τοχοι΄ τους καθω
΄ ς και το ει΄δος παραγωγη
΄ς.
λευση και οι κα

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 9
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 11
(11) Με σκοπο΄ τον ταχυ΄ και ακριβη΄ εντοπισµο΄ των ζω΄ων, κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να δηµιουργη΄σει µι΄α ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων στην οποι΄α θα ει΄ναι καταχωρηµε΄νες ο΄λες οι εκµεταλλευ΄σεις
που βρι΄σκονται στο ΄εδαφο΄ς του και οι µετακινη΄σεις των ζω΄ων.

(11) Με σκοπο΄ τον ταχυ΄ και ακριβη΄ εντοπισµο΄ των ζω΄ων, κα΄θε
κρα΄τος µε΄λος θα πρε΄πει να δηµιουργη΄σει µι΄α ηλεκτρονικη΄ βα΄ση
δεδοµε΄νων στην οποι΄α θα ει΄ναι καταχωρηµε΄νες ο΄λες οι εκµεταλλευ΄σεις που βρι΄σκονται στο ΄εδαφο΄ς του και οι µετακινη΄σεις των ζω΄ων.
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΄σεις ΄οσον αφορα
΄ τα στοιχει΄α που θα καταθε΄τει ο
Οι απαιτη
΄ θε κα
΄ τοχος στη βα
΄ση δεδοµε΄νων θα πρε΄πει να καθορι΄ζοκα
΄ ση δεδοµε΄νων θα πρε΄πει
νται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Η βα
επι΄σης να περιε΄χει ενηµερωµε΄νες πληροφορι΄ες ΄ολων των
΄σεων που ευρι΄σκονται στην εκα
΄ στοτε επικρα
΄εκµεταλλευ
΄νται ζω
΄ α που καλυ
΄πτονται απο΄
τεια και στις οποι΄ες κρατου
΄ θα πρε΄πει να διευκρινι΄ζει τα
τον παρο΄ντα κανονισµο΄, ενω
΄ ων, τους κατο΄χους τους και τον
ει΄δη και τον αριθµο΄ των ζω
΄πο παραγωγη
΄ς.
τυ
Τροπολογι΄α 10
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 11α (νε΄α)
΄ θε κρα
΄ τος µε΄λος ει΄ναι σε θε΄ση να
(11α) Έως ΄οτου κα
΄ ση δεδοµε΄νων, θα πρε΄πει να
θεσπι΄σει µι΄α ηλεκτρονικη΄ βα
΄ ο που να περιλαµβα
΄ νει ενηδηµιουργηθει΄ κεντρικο΄ µητρω
΄ λογο ΄ολων των εκµεταλλευ
΄σεων που ευρι΄µερωµε΄νο κατα
΄στοτε επικρα
΄ τεια και στις οποι΄ες κρασκονται στην εκα
΄νται ζω
΄ α που καλυ
΄πτονται απο΄ τον παρο΄ντα
του
΄ θα πρε΄πει να διευκρινι΄ζει τα ει΄δη και τον
κανονισµο΄, ενω
΄ ων, τους κατο΄χους τους και τον τυ
΄πο παρααριθµο΄ των ζω
΄ς.
γωγη
Τροπολογι΄α 11
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 13
(13) Τα προ΄σωπα που εµπλε΄κονται στο εµπο΄ριο των ζω΄ων πρε΄πει
΄ ν τους και η αρµο΄δια αρχη΄
να τηρου΄ν αρχει΄α των συναλλαγω
΄ κατο΄πιν αιτη
΄µατο΄ς της.
πρε΄πει να ΄εχει προ΄σβαση σε αυτα

(13) Τα προ΄σωπα που εµπλε΄κονται στο εµπο΄ριο των ζω΄ων θα
΄ ν τους και να τα καταπρε΄πει να τηρου΄ν αρχει΄α των συναλλαγω
΄ ση δεδοµε΄νων η
΄ το κεντρικο΄ µητρω
΄ ο.
θε΄τουν στη βα

Τροπολογι΄α 13
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 17α (νε΄α)
΄των ει΄ναι
(17α) ∆εδοµε΄νου ΄οτι ο τοµε΄ας των αιγοπροβα
τοµε΄ας εντατικη΄ς κτηνοτροφι΄ας και απασχολει΄ ειδικευµε΄νο
προσωπικο΄ που διε΄ρχεται επιταχυνο΄µενη διαδικασι΄α
΄ρανσης και παρα
΄γει πολυ
΄ χαµηλο΄ εισο΄δηµα, η αυ
΄ξηση
γη
΄νει τους παραγωτου κο΄στους που θα ΄επρεπε να επιβαρυ
΄ς θα µπορου
΄σε να αυξη
΄σει τον ρυθµο΄ εγκατα
΄λειψης
γου
΄ς. Για τον λο΄γο αυτο΄ θα η
΄ταν
της δραστηριο΄τητας αυτη
΄ βει η Ευρωπαϊκη
΄ Ένωση το συ
΄νολο των
σκο΄πιµο να αναλα
΄ ν εφαρµογη
΄ς του συστη
΄µατος αναγνω
΄ ρισης των
δαπανω
΄ ων.
ζω
Τροπολογι΄α 14
Άρθρο 2, στοιχει΄ο γ)
γ)

«κα΄τοχος»: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που ει΄ναι, ΄εστω και
προσωρινα΄, υπευ΄θυνο για ζω΄α·

γ)

«κα΄τοχος»: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, εξαιρουµε΄νων
των µεταφορε΄ων, που ει΄ναι, ΄εστω και προσωρινα΄, υπευ΄θυνο
για ζω΄α·

Τροπολογι΄α 15
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο δ)
δ)

΄ενα κεντρικο΄ µητρω΄ο·

δ)

΄ ση δεδοµε΄νων η
΄ ΄ενα κεντρικο΄ µητρω΄ο·
µια ηλεκτρονικη΄ βα
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Τροπολογι΄α 16
Άρθρο 3, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο ε)
ε)

΄ ση δεδοµε΄νων.
µι΄α ηλεκτρονικη΄ βα

΄ φεται
∆ιαγρα
Τροπολογι΄α 17
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1

1.
Όλα τα ζω΄α µιας εκµετα΄λλευσης που γεννη΄θηκαν µετα΄ απο΄
την 1η Ιουλι΄ου 2003 η΄ προορι΄ζονται για ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο
µετα΄ απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2003 πρε΄πει να αναγνωριστου΄ν συ΄µφωνα µε το µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος, εντο΄ς περιο΄δου που θα
καθοριστει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, απο΄ τη γε΄ννηση του ζω΄ου και,
΄ σει, προτου΄ το ζω΄ο εξε΄λθει απο΄ την εκµετα΄λλευση
εν πα΄ση περιπτω
στην οποι΄α γεννη΄θηκε. Η περι΄οδος αυτη΄ δεν δυ΄ναται να υπερβαι΄νει
΄να.
τον ΄ενα µη

1. Όλα τα ζω΄α µιας εκµετα΄λλευσης που γεννη΄θηκαν µετα΄ την
1η Ιουλι΄ου 2005 η΄ προορι΄ζονται για ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο
µετα΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005 πρε΄πει να αναγνωριστου΄ν συ΄µφωνα µε
το µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος, εντο΄ς περιο΄δου που θα καθοριστει΄
απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, απο΄ τη γε΄ννηση του ζω΄ου και, εν πα΄ση περιπτω΄σει, προτου΄ το ζω΄ο εξε΄λθει απο΄ την εκµετα΄λλευση στην οποι΄α
γεννη΄θηκε. Η περι΄οδος αυτη΄ δεν δυ΄ναται να υπερβαι΄νει τους ΄εξι
΄νες.
µη

Με΄σω παρε΄κκλισης, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να παρατει΄νουν αυτη΄
΄νες για τα ζω΄α που κρατου΄νται µε ο΄ρους
την περι΄οδο για ΄εξι µη
εκτατικη΄ς κτηνοτροφι΄ας και ελευ΄θερης βοσκη΄ς. Τα σχετικα΄ κρα΄τη
΄ νουν την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε τη χορηγηθει΄σα παρε΄κµε΄λη ενηµερω
κλιση. Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, µπορου΄ν να θεσπι΄σουν κανο΄νες
εφαρµογη΄ς συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
13, παρα΄γραφος 2.

Με΄σω παρε΄κκλισης, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να παρατει΄νουν αυτη΄
΄νες για τα ζω΄α που κρατου΄νται µε
την περι΄οδο για εννε΄α µη
ο΄ρους εκτατικη΄ς κτηνοτροφι΄ας και ελευ΄θερης βοσκη΄ς. Τα σχετικα΄
΄ νουν την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε τη χορηγηθει΄σα
κρα΄τη µε΄λη ενηµερω
παρε΄κκλιση. Εφο΄σον ει΄ναι αναγκαι΄ο, µπορου΄ν να θεσπι΄σουν κανο΄νες
εφαρµογη΄ς συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
13, παρα΄γραφος 2.

Τροπολογι΄α 18
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 3, πρω΄το εδα΄φιο
΄ ρα µετα΄ απο΄ την
3.
Κα΄θε ζω΄ο που εισα΄γεται απο΄ µι΄α τρι΄τη χω
1η Ιουλι΄ου 2003 και το οποι΄ο ΄εχει υποβληθει΄ στους ελε΄γχους
που προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α αριθ. 91/496/ΕΟΚ και παραµε΄νει εντο΄ς κοινοτικου΄ εδα΄φους πρε΄πει να αναγνωριστει΄ συ΄µφωνα µε
το µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος στην εκµετα΄λλευση προορισµου΄,
εντο΄ς περιο΄δου που θα καθοριστει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, η οποι΄α
δεν υπερβαι΄νει τις 14 ηµε΄ρες απο΄ τη στιγµη΄ που ΄εχει υποβληθει΄
΄ σει, πριν
στους προαναφερθε΄ντες ελε΄γχους και, εν πα΄ση περιπτω
΄ ρηση΄ του απο΄ την εκµετα΄λλευση.
απο΄ την αναχω

΄ ρα µετα΄ την
3. Κα΄θε ζω΄ο που εισα΄γεται απο΄ µι΄α τρι΄τη χω
1η Ιουλι΄ου 2005 και το οποι΄ο ΄εχει υποβληθει΄ στους ελε΄γχους
που προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α 91/496/ΕΟΚ και παραµε΄νει
εντο΄ς κοινοτικου΄ εδα΄φους πρε΄πει να αναγνωριστει΄ συ΄µφωνα µε το
µε΄ρος Α του παραρτη΄µατος στην εκµετα΄λλευση προορισµου΄, εντο΄ς
περιο΄δου που θα καθοριστει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, η οποι΄α δεν
υπερβαι΄νει τις 14 ηµε΄ρες απο΄ τη στιγµη΄ που ΄εχει υποβληθει΄ στους
΄ σει, πριν απο΄ την
προαναφερθε΄ντες ελε΄γχους και, εν πα΄ση περιπτω
΄ ρηση΄ του απο΄ την εκµετα΄λλευση.
αναχω

Τροπολογι΄α 19
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 5
΄ ρισης δεν δυ΄νανται να αφαιρεθου΄ν η΄ να αντι5.
Τα µε΄σα αναγνω
κατασταθου΄ν χωρι΄ς την α΄δεια της αρµο΄διας αρχη΄ς. Όταν ΄ενα µε΄σο
΄ ρισης ΄εχει γι΄νει δυσανα΄γνωστο η΄ ΄εχει απολεσθει΄ αντικαθι΄στααναγνω
ται απο΄ ΄ενα α΄λλο µε τον ΄διο
ι
κωδικο΄ συ΄µφωνα µε το παρο΄ν
α΄ρθρο. Εκτο΄ς απο΄ τον κωδικο΄ και χωριστα΄ απα αυτο΄ν, το µε΄σο
΄ ρισης αντικατα΄στασης µπορει΄ να φε΄ρει ΄ενα σηµα΄δι µε τον
αναγνω
αριθµο΄ αντικατα΄στασης.

΄ ρισης δεν δυ΄νανται να αφαιρεθου΄ν η΄ να αντι5. Τα µε΄σα αναγνω
κατασταθου΄ν χωρι΄ς την α΄δεια της αρµο΄διας αρχη΄ς. Όταν ΄ενα µε΄σο
΄ ρισης ΄εχει γι΄νει δυσανα΄γνωστο η΄ ΄εχει απολεσθει΄ αντικαθι΄στααναγνω
ται απο΄ ΄ενα α΄λλο συ΄µφωνα µε το παρο΄ν α΄ρθρο. Εκτο΄ς απο΄ τον
΄ ρισης αντικατα΄στακωδικο΄ και χωριστα΄ απα αυτο΄ν, το µε΄σο αναγνω
σης µπορει΄ να φε΄ρει ΄ενα σηµα΄δι µε τον αριθµο΄ αντικατα΄στασης.

Τροπολογι΄α 20
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 6α (νε΄α)
΄λαξη των διατα
΄ξεων αυτου
΄ του
6α. Με την επιφυ
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν να εγκρι΄νουν τη χρη
΄ση
΄ ρθρου, τα κρα
α
΄ς ση
΄µανσης των ζω
΄ ων. Η συµπληρωµατικη
΄
συµπληρωµατικη
΄µανση µπορει΄ να εφαρµο΄ζεται επι΄ προσωρινη
΄ς η
΄ επι΄
ση
΄ σης. Η χρη΄ση συµπληρωµατικη
΄ς ση
΄µανσης γνωµονι΄µου βα
΄ και στις αρµο΄διες αρχε΄ς των
στοποιει΄ται στην Επιτροπη
΄ ν µελω
΄ ν.
κρατω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 21
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 7α (νε΄α)
΄ του κανονισµου
΄, η Επιτροπη
΄
7α. Πριν απο΄ την εφαρµογη
΄ βει εκτενε΄ς προ΄γραµµα ελε΄γχων και επιτο΄πρε΄πει να αναλα
΄ ν για κοπα
΄ δια το΄σο στις πεδινε΄ς ΄οσο και στις
πιων δοκιµω
΄σει τα αποτελε΄σµατα
ορεινε΄ς περιοχε΄ς και να δηµοσιευ
΄ ν των δοκιµω
΄ ν προτου
΄ προχωρη
΄σει στην εφαρµογη
΄.
αυτω

Τροπολογι΄α 22
Άρθρο 5, παρα΄γραφος 1
1.
Κα΄θε κα΄τοχος ζω΄ων τηρει΄ ενηµερωµε΄νο µητρω΄ο συ΄µφωνα µε
το µε΄ρος Β του παραρτη΄µατος.

1. Κα΄θε κα΄τοχος ζω΄ων τηρει΄ ενηµερωµε΄νο µητρω΄ο και παρε΄χει
πληροφορι΄ες στις αρµο΄διες αρχε΄ς συ΄µφωνα µε το µε΄ρος Β του
παραρτη΄µατος.

Τροπολογι΄α 23
Άρθρο 6, παρα΄γραφος 1
1.
Απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2003, ε΄να ζω΄ο πρε΄πει να συνοδευ΄εται
σε κα΄θε µετακι΄νηση΄ του απο΄ ΄ενα ΄εγγραφο µετακι΄νησης που εκδι΄δε΄ νεται απο΄ τον κα΄τοχο συ΄µται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ και συµπληρω
φωνα µε το µε΄ρος Γ του παραρτη΄µατος

1. Το αργο΄τερο την 1η Ιουλι΄ου 2005 τα ζω΄α πρε΄πει να
συνοδευ΄ονται, σε κα΄θε µετακι΄νηση΄ τους, απο΄ ΄ενα ΄εγγραφο µετακι΄΄ νεται απο΄
νησης που εκδι΄δεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ και συµπληρω
τον κα΄τοχο συ΄µφωνα µε το µε΄ρος Γ του παραρτη΄µατος

Τροπολογι΄α 24
Άρθρο 6, παρα΄γραφος 2
2.
Ο κα΄τοχος πρε΄πει να τηρει΄ στην εκµετα΄λλευση προορισµου΄
το ΄εγγραφο µετακι΄νησης για ελα΄χιστη περι΄οδο που πρε΄πει να καθοριστει΄ απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, αλλα΄ η οποι΄α δεν ει΄ναι δυνατο΄ να
ει΄ναι βραχυ΄τερη των τριω΄ν ετω΄ν.

2. Ο κα΄τοχος πρε΄πει να τηρει΄ στην εκµετα΄λλευση προορισµου΄
το ΄εγγραφο µετακι΄νησης για ελα΄χιστη περι΄οδο που πρε΄πει να καθοριστει΄ απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, αλλα΄ η οποι΄α δεν ει΄ναι δυνατο΄ να
΄ τοχος υποβα
΄ λλει στις
ει΄ναι βραχυ΄τερη των τριω΄ν ετω΄ν. Ο κα
΄ φου η
΄ ηλεκτρονικο΄
αρµο΄διες αρχε΄ς αντι΄γραφο του εγγρα
΄ ων. Οι αρµο΄διες αρχε΄ς
αρχει΄ο της µετακι΄νησης των ζω
΄ν τις µετακινη΄σεις, ΄οπως αναφε΄ρεται στην
καταχωρου
΄ γραφο 1, στην ηλεκτρονικη
΄ βα
΄ ση δεδοµε΄νων η
΄ το
παρα
΄ ο που δηµιουργη
΄θηκε συ
΄µφωνα µε το
κεντρικο΄ µητρω
΄ ρθρο 8.
α

Τροπολογι΄α 25
Άρθρο 7
Άρθρο 7
΄ τη µε΄λη διασφαλι΄ζουν ΄οτι η αρµο΄δια αρχη
΄ τηρει΄
Τα κρα
΄ενα κεντρικο΄ µητρω
΄ ο ΄ολων των εκµεταλλευ
΄σεων που ευρι΄΄ τεια
΄ τους και στις οποι΄ες κρατου
΄νται
σκονται στην επικρα
΄ α.
ζω
΄ ο αυτο΄ περιλαµβα
΄ νει τον κωδικο΄ αναγνω
΄ ρισης
Το µητρω
΄ λλευσης και διευκρινι΄ζει τα ει΄δη και τον αριθµο΄
της εκµετα
΄ ων που κρατου
΄νται σε αυτη
΄ν, τους κατο΄χους τους
των ζω
΄πο παραγωγη
΄ς. Τα δεδοµε΄να σχετικα
΄ µε τον
και τον τυ
΄ ων ενηµερω
΄ νονται σε τακτα
΄ διαστη
΄µατα.
αριθµο΄ των ζω
΄σεις παραµε΄νουν εγγεγραµµε΄νες στο
Οι εκµεταλλευ
΄ ο µε΄χρις ΄οτου παρε΄λθουν τρι΄α διαδοχικα
΄
κεντρικο΄ µητρω
΄ετη κατα
΄ τα οποι΄α δεν υπη
΄ρξαν ζω
΄ α στην εκµετα
΄ λλευση.

΄ φεται
∆ιαγρα
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Τροπολογι΄α 26
Άρθρο 8, παρα΄γραφος 1α (νε΄α)
Έως ΄οτου κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ει΄ναι σε θε΄ση να δηµιουργη΄σει
ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων, τα κρα΄τη µε΄λη εξασφαλι΄ζουν
΄οτι η αρµο΄δια αρχη΄ διαθε΄τει ΄ενα κεντρικο΄ µητρω
΄ ο ΄ολων των
εκµεταλλευ΄σεων που βρι΄σκονται στην επικρα΄τεια΄ τους και στις
΄ α. Το µητρω
΄ ο αυτο΄ περιλαµβα΄νει τον
οποι΄ες κρατου΄νται ζω
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης και διευκρινι΄ζει τα
κωδικο΄ αναγνω
΄ ων που κρατου΄νται σε αυτη΄ν, τους
ει΄δη και τον αριθµο΄ των ζω
κατο΄χους τους και τον τυ΄πο παραγωγη΄ς. Τα δεδοµε΄να τα σχε΄ ων ενηµερω
΄ νονται σε τακτα΄ διαστη΄τικα΄ µε τον αριθµο΄ των ζω
µατα. Οι εκµεταλλευ΄σεις παραµε΄νουν εγγεγραµµε΄νες στο
΄ ο η΄ στην ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων µε΄χρις
κεντρικο΄ µητρω
΄οτου παρε΄λθουν τρι΄α διαδοχικα΄ ΄ετη χωρι΄ς να υπα΄ρξουν ζω
΄α
στην εκµετα΄λλευση.
Τροπολογι΄α 27
Άρθρο 9
1. Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 13
παρα΄γραφος 2, θα θεσπιστου΄ν περαιτε΄ρω κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς και διαδικασι΄ες για την εφαρµογη΄ της ηλεκτρονικη΄ς
΄ ρισης.
αναγνω

1. Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006, η Επιτροπη΄ υποβα΄λει νε΄α νοµοθετικη΄ προ΄ταση ενο΄ψει της γενικη΄ς εισαγωγη΄ς της
΄ ρισης την 1η Ιουλι΄ου 2007.
ηλεκτρονικη΄ς αναγνω

2.
Οι αποφα΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 πρε΄πει να θεσπιστου΄ν για να εφαρµοστει΄ η γενικη΄ ηλεκτρονικη΄
΄ ριση ΄εως την 1η Ιουλι΄ου 2006. Εα΄ν ει΄ναι αναγκαι΄ο, η
αναγνω
Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει στο Συµβου΄λιο, ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου
2005, ΄εκθεση σχετικα΄ µε την πει΄ρα που αποκτη΄θηκε, ο΄σον αφορα΄ την
εφαρµογη΄ της ηλεκτρονικη΄ς αναγνω΄ρισης, συνοδευο΄µενη απο΄ κατα΄λληλες προτα΄σεις οι οποι΄ες τροποποιου΄ν, εφο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο,
την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α πρε΄πει να εφαρµοστει΄ η γενικη΄
΄ ριση.
ηλεκτρονικη΄ αναγνω

΄ ριση
2. Προκειµε΄νου να εφαρµοσθει΄ η ηλεκτρονικη΄ αναγνω
σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο, το αργο΄τερο στις 31 Ιουλι΄ου
2006, ΄εκθεση σχετικα΄ µε την πει΄ρα που αποκτη΄θηκε ο΄σον αφορα΄ την
εφαρµογη΄ της ηλεκτρονικη΄ς αναγνω΄ρισης.

2α. Η ΄εκθεση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 περιλαµβα΄νει πλη΄ρη ανα΄λυση κο΄στους-οφε΄λους του συστη΄µατος που
΄ ν επιπτω
΄προτει΄νεται, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οικονοµικω
΄ σεων στην ορθη΄ µεταχει΄ριση των ζω
΄ ων. Η
σεων και των επιπτω
΄εκθεση παραθε΄τει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και τις διαδικα΄ ς και προσι΄ες για τη γενικη΄ εφαρµογη΄ του συστη΄µατος, καθω
τα΄σεις για οιαδη΄ποτε οικονοµικη΄ συνδροµη΄ της ΕΕ.
Τροπολογι΄α 28
Άρθρο 12, παρα΄γραφος 2
2. Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τους κανο΄νες σχετικα΄ µε τις κυρω΄σεις
που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται σε περι΄πτωση παρα΄βασης του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εγγυηθου΄ν την
εφαρµογη΄ τους. Οι προβλεπο΄µενες κυρω΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες προς τη σοβαρο΄τητα της παρα΄βασης και αποτρεπτικε΄ς.

2. Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τους κανο΄νες σχετικα΄ µε τις κυρω΄σεις
που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται σε περι΄πτωση παρα΄βασης του παρο΄ντος
κανονισµου΄. Οι εν λο΄γω εθνικοι΄ κανο΄νες πρε΄πει να υποβα΄λλονται
΄ στε οι διαφοπρος ΄εγκριση στην Επιτροπη΄, η οποι΄α φροντι΄ζει ω
΄ τα σχετικα΄ µε τις κυρω
΄ σεις, να µην
ρε΄ς στα εθνικα΄ καθεστω
διαταρα΄σσουν τη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Επιπλε΄ον,
τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εγγυηθου΄ν την
εφαρµογη΄ τους. Οι προβλεπο΄µενες κυρω΄σεις πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες προς τη σοβαρο΄τητα της παρα΄βασης και αποτρεπτικε΄ς.

Τροπολογι΄α 29
Άρθρο 14α (νε΄ο)
Άρθρο 14α
΄ν
Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει εντο΄ς προθεσµι΄ας το πολυ΄ ΄εξη µηνω
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄, προ΄ταση για
την χρηµατοδο΄τηση απο΄ τον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρω΄ ν Κοινοτη΄των της καθιε΄ρωσης της ατοµικη΄ς αναγνω
΄ ρισης
παϊκω
των αιγοπροβα΄των.
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Τροπολογι΄α 30
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 1
1. Τα ζω΄α αναγνωρι΄ζονται απο΄ ΄ενα ενω΄τιο εγκεκριµε΄νο απο΄ την
΄ θε αυτι΄. Τα κρα΄τη µε΄λη
αρµο΄δια αρχη΄ που τοποθετει΄ται σε κα
΄ σταση του δευ
΄τερου
µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν την αντικατα
΄ ρισης εγκεκριµε΄νη
ενωτι΄ου απο΄ µι΄α ηλεκτρονικη΄ συσκευη΄ αναγνω
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ και που ανταποκρι΄νεται στα τεχνικα΄ χαρακτηριστικα΄ που απαριθµου΄νται στο σηµει΄ο 5. Απο΄ την ηµεροµη΄ ρθρο 9 παρα
΄γραφος 2, η αντικανι΄α που αναφε΄ρεται στο α
΄ σταση του δευ
΄τερου ενωτι΄ου απο΄ µι΄α ηλεκτρονικη΄
τα
΄ αναγνω
΄ ρισης ει΄ναι υποχρεωτικη
΄. Και τα δυ
΄ο ενω
΄συσκευη
΄ το ΄ενα ενω΄τιο και η ηλεκτρονικη΄ συσκευη΄ αναγνω
΄ ρισης που
τια η
ει΄ναι εγκεκριµε΄να απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ φε΄ρουν τον ΄διο
ι
µονα΄ ρισης ο οποι΄ος καθιστα΄ δυνατη΄ την αναγνω
΄δικο΄ κωδικο΄ αναγνω
ριση κα΄θε ζω΄ου ατοµικα΄ καθω΄ς και της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α
γεννη΄θηκε.

΄ δερµατοστιξι΄α
1. Τα ζω΄α αναγνωρι΄ζονται απο΄ ΄ενα ενω΄τιο η
εγκεκριµε΄να απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ τα οποι΄α τοποθετου΄νται σε
΄ενα η
΄ και στα δυ
΄ο αυτια
΄ . Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιτρε΄΄ση ηλεκτρονικη΄ς συσκευη΄ς αναγνω
΄ ρισης εγκεκριµε΄ψουν την χρη
νης απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ και που ανταποκρι΄νεται στα τεχνικα΄
΄ ο τοποχαρακτηριστικα΄ που απαριθµου΄νται στο σηµει΄ο 5. Στο ζω
΄χιστον ΄ενα ενω
΄ τιο που µπορει΄ επι΄σης να
θετει΄ται τουλα
΄ αναγνω
΄ ρισης. Το
περιε΄χει και την ηλεκτρονικη΄ συσκευη
΄ η ηλεκτρονικη΄ συσκευη΄ αναγνω
΄ ρισης που ει΄ναι εγκεκριενω΄τιο η
΄ ρισης ο
µε΄να απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ φε΄ρουν ενιαι΄ο κωδικο΄ αναγνω
΄ ριση κα΄θε ζω΄ου ατοµικα΄, καθω΄ς
οποι΄ος καθιστα΄ δυνατη΄ την αναγνω
και της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α αυτο΄ γεννη΄θηκε.

Τροπολογι΄α 31
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 2
΄ τια τοποθετου
΄νται σε ΄ενα σηµει΄ο που ει΄ναι
2. Τα ενω
΄ σεως.
ορατο΄ εξ αποστα

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 32
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 3, εισαγωγη΄ και πρω΄τη περι΄πτωση
΄ τια και η ηλεκτρονικη΄ συσκευη
΄ αναγνω
΄ ρισης
3. Τα ενω
΄ νουν ε΄ναν κωδικο΄ που επιτρε΄πει να αναγνωρι΄ζεται
περιλαµβα
΄ ο λογο
΄τυπος της αρµο΄διας
τουλα΄χιστον το ΄ονοµα, ο κωδικο΄ς η
αρχη΄ς η΄ της κεντρικη΄ς αρµο΄διας αρχη΄ς του κρα΄τους µε΄λους η
΄ αναοποι΄α χορη΄γησε το ενω΄τιο και την ηλεκτρονικη΄ συσκευη
΄ ρισης και τους ακο΄λουθους χαρακτη΄ρες:
γνω


΄ τες θε΄σεις προσδιορι΄ζουν το κρα΄τος µε΄λος της εκµετα΄λοι πρω
΄ τη φορα΄ το ζω΄ο.
λευσης στην οποι΄α αναγνωρι΄στηκε για πρω
΄ αυτο΄, πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται ο κωδιΓια το σκοπο
΄ ρας που αποτελει΄ται απο΄ δυ
΄ο η
΄ τρι΄α ψηφι΄α
κο΄ς της χω
΄µφωνα µε το ISO 3166·
συ

΄ τιο περιλαµβα
΄νει κωδικο΄ που επιτρε΄πει την ανα3. Το ενω
΄ ριση τουλα΄χιστον του ονο΄µατος, του κωδικου
΄ η
΄ του
γνω
΄τυπου της αρµο΄διας αρχη΄ς η΄ της κεντρικη΄ς αρµο΄διας αρχη΄ς
λογο
του κρα΄τους µε΄λους η οποι΄α χορη΄γησε το ενω΄τιο και πρε΄πει να
΄νει τους ακο΄λουθους χαρακτη΄ρες:
περιλαµβα


οι πρω΄τες θε΄σεις προσδιορι΄ζουν το κρα΄τος µε΄λος της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α αναγνωρι΄στηκε για πρω΄τη φορα΄ το ζω΄ο. Ο
΄ συσκευη
΄
κωδικο΄ς που εµφαι΄νεται στην ηλεκτρονικη
΄ ρισης πρε΄πει να ει΄ναι συ
΄µφωνος µε το ΙSΟ
αναγνω
11784·

Τροπολογι΄α 33
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 3α (νε΄ο)
΄ σταση που αναφε΄ρεται στο α
΄ ρθρο 4, παρα
΄3α. Στην κατα
΄τη µε΄λη δυ
΄νανται να εγκρι΄νουν τη χρη΄ση
γραφος 5, τα κρα
΄ς ετικε΄τας αντικατα
΄ στασης. Οι ετικε΄τες αντικατα
΄ειδικη
΄ χιστον τον αριθµο΄ αναστασης θα πρε΄πει να φε΄ρουν τουλα
΄ ρισης της εκµετα
΄λλευσης στην οποι΄α κρατει΄ται το ζω
΄ ο.
γνω
Τροπολογι΄α 34
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 4
΄ τια πρε΄πει να ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄ ευ΄καµπτο
4.
Τα ενω
πλαστικο΄ υλικο΄, να µην ει΄ναι παραποιη΄σιµα και να ει΄ναι ευανα΄γνωστα καθο΄λη τη δια΄ρκεια της ζωη΄ς του ζω΄ου και σχεδιασµε΄να κατα΄
΄ στε να παραµε΄νουν επι΄ του ζω΄ου χωρι΄ς να του ει΄ναι επιτρο΄πο ω
΄ τια δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επαναχρησιµοποιηθου΄ν
βλαβη΄. Τα ενω
και αποτελου΄νται απο΄ δυ΄ο µε΄ρη, ΄ενα αρσενικο΄ και ΄ενα θηλυκο΄,
και κα΄θε µε΄ρος πρε΄πει να περιλαµβα΄νει µο΄νον εγγραφε΄ς µη δυνα΄µενες να αφαιρεθου΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3.

΄ τιο πρε΄πει να ει΄ναι κατασκευασµε΄νο απο΄ µε΄ταλλο η
΄
4. Το ενω
απο΄ ευ΄καµπτο πλαστικο΄ υλικο΄, να µην ει΄ναι παραποιη΄σιµο και να
ει΄ναι ευανα΄γνωστο καθο΄λη τη δια΄ρκεια της ζωη΄ς του ζω΄ου και
΄ στε να παραµε΄νει επι΄ του ζω΄ου χωρι΄ς
σχεδιασµε΄νο κατα΄ τρο΄πο ω
΄ τιο δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να επανανα του ει΄ναι επιβλαβε΄ς. Το ενω
χρησιµοποιηθει΄ και αποτελει΄ται ει΄τε απο΄ ΄ενα, ει΄τε απο΄ δυ΄ο µε΄ρη,
΄ενα αρσενικο΄ και ΄ενα θηλυκο΄, και κα΄θε µε΄ρος πρε΄πει να περιλαµβα΄νει µο΄νον εγγραφε΄ς µη δυνα΄µενες να αφαιρεθου΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 3.

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 35
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Α, σηµει΄ο 6
΄σο, για τα ζω
΄ α που προορι΄ζονται για σφαγη
΄ πριν
6. Ωστο
΄ ν, η αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να
απο΄ την ηλικι΄α των ΄εξι µηνω
΄ ρισης:
επιτρε΄ψει την ακο΄λουθη µε΄θοδο αναγνω


΄ α αναγνωρι΄ζονται απο΄ ενω
΄ τιο που ΄εχει εγκριθει΄
τα ζω
΄ και τοποθετει΄ται σε κα
΄ θε αυτι΄.
απο΄ την αρµο΄δια αρχη
΄ τια φε΄ρουν την ΄δια
΄ενδειξη·
΄ο ενω
ι
Τα δυ



΄ τια πρε΄πει να ει΄ναι κατασκευασµε΄να απο΄
τα ενω
΄καµπτο πλαστικο΄ υλικο΄ να µην ει΄ναι παραποιη
΄σιµα,
ευ
΄γνωστα και σχεδιασµε΄να κατα
΄ τρο΄πον
να ει΄ναι ευανα
΄ στε να παραµε΄νουν επι΄ του ζω
΄ ου χωρι΄ς να του ει΄ναι
ω
΄. Τα ενω
΄ τια δεν ει΄ναι δυνατο΄ να επαναχρησιεπιβλαβη
΄νται και πρε΄πει να περιλαµβα
΄νουν µο΄νον
µοποιου
΄ µενες να αφαιρεθου
΄ν.
εγγραφε΄ς µη δυνα



΄ τια πρε΄πει να περιλαµβα
΄ νουν τουλα
΄ χιστον τον
Τα ενω
΄ ρας που αποτελει΄ται απο΄ δυ
΄ο γρα
΄ µµατα,
κωδικο΄ της χω
΄ ρισης της εκµετα
΄ λλευσης γε΄ννησης
τον κωδικο΄ αναγνω
΄να γε΄ννησης.
και το µη

6. Όλα τα ζω΄α που προορι΄ζονται για ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο η΄
΄ ρες πρε΄πει να αναγνωρι΄ζονται συ΄µφωνα µε
εξα΄γονται σε τρι΄τες χω
τις παραγρα΄φους 1 ΄εως 4.

΄ τη µε΄λη που χρησιµοποιου
΄ν την ανωτε΄ρω µε΄θοδο
Τα κρα
΄ νουν την Επιτροπη
΄ και τα κρα
΄ τη µε΄λη στο πλαι΄σιο
ενηµερω
΄ς που αναφε΄ρεται στο α
΄ρθρο 13 (1).
της επιτροπη
΄ν τα ζω΄α που αναγνωρι΄ζονται συ
΄µφωνα µε την παρου
΄σα
Εα
΄ γραφο κρατου
΄νται πε΄ραν της ηλικι΄ας των ΄εξι µηνω
΄ν η
΄
παρα
προορι΄ζονται για ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο η΄ εξα΄γονται σε τρι΄τες
΄ ρες πρε΄πει να αναγνωρι΄ζονται συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 1
χω
΄εως 4.
Τροπολογι΄α 36
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα B, σηµει΄ο 2
2.

Για κα΄θε ζω΄ο, τα ακο΄λουθα ενηµερωµε΄να στοιχει΄α:

΄ παρτι΄δα ζω
΄ ων τα ακο΄λουθα ενηµερωµε΄να
2. Για κα΄θε ζω΄ο η
στοιχει΄α:
΄ α:
α) για µεµονωµε΄να ζω



΄ ρισης του ζω΄ου,
τον κωδικο΄ αναγνω

΄ ρισης του ζω΄ου,
 τον κωδικο΄ αναγνω



την ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης,

 την ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης,



το φυ΄λο,

 το φυ΄λο,



τη φυλη΄ και τον γονο΄τυπο, αν ει΄ναι γνωστο΄ς,

 τη φυλη΄ και τον γονο΄τυπο, αν ει΄ναι γνωστο΄ς,



΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄, η΄, σε
τον κωδικο΄ αναγνω
περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον κωδικο΄
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
αναγνω

΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄,
 τον κωδικο΄ αναγνω
η΄, σε περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
κωδικο΄ αναγνω



το µη΄να θανα΄του του ζω΄ου στην εκµετα΄λλευση,

 το µη΄να θανα΄του του ζω΄ου στην εκµετα΄λλευση,



΄ ρισης αντικατα ενω΄τια και τις ηλεκτρονικε΄ς συσκευε΄ς αναγνω
τα΄στασης,

΄ ρισης
 τα ενω΄τια και τις ηλεκτρονικε΄ς συσκευε΄ς αναγνω
αντικατα΄στασης,



σε περι΄πτωση που τα ζω΄α εξε΄ρχονται απο΄ την εκµετα΄λλευση,
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α µετατον κωδικο΄ αναγνω
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α εξο΄δου,
φε΄ρθηκε το ζω΄ο καθω

 σε περι΄πτωση που τα ζω΄α εξε΄ρχονται απο΄ την εκµετα΄λ΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης στην
λευση, τον κωδικο΄ αναγνω
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α
οποι΄α µεταφε΄ρθηκε το ζω΄ο καθω
εξο΄δου,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 σε περι΄πτωση ζω΄ων που εισε΄ρχονται στην εκµετα΄λλευση,
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης απο΄ την
τον κωδικο΄ αναγνω
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α
οποι΄α µεταφε΄ρθηκε το ζω΄ο καθω
α΄φιξης.

σε περι΄πτωση ζω΄ων που εισε΄ρχονται στην εκµετα΄λλευση, τον
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης απο΄ την οποι΄α µετακωδικο΄ αναγνω
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α α΄φιξης.
φε΄ρθηκε το ζω΄ο καθω
΄
η

΄ θε παρτι΄δα ζω
΄ ων:
β) για κα
΄ ρισης της εκµετα
΄ λλευσης απο΄
 τον κωδικο΄ αναγνω
την οποι΄α µετακινει΄ται η παρτι΄δα,
΄ ων στην παρτι΄δα,
 τον αριθµο΄ των ζω
΄ ων που µετακινου
΄νται απο΄ την
 σε περι΄πτωση ζω
΄ λλευση, τον κωδικο΄ αναγνω
΄ ρισης η
΄ τη διευ
΄εκµετα
΄ λλευσης στην οποι΄α µεταφε΄ρθυνση της εκµετα
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α αναχω
΄θηκε η παρτι΄δα, καθω
΄, σε περι΄πτωση ζω
΄ ων που µετακινου
΄νται
ρησης, η
΄ ρισης του σφασε σφαγει΄ο, τον κωδικο΄ αναγνω
γει΄ου,
΄ ων που φθα
΄νουν στην εκµετα
΄ λ σε περι΄πτωση ζω
΄ ρισης η
΄ τη διευ
΄θυνση
λευση, τον κωδικο΄ αναγνω
΄ λλευσης απο΄ την οποι΄α µεταφε΄ρθηκε η
της εκµετα
΄ ς και την ηµεροµηνι΄α α
΄φιξης,
παρτι΄δα, καθω
΄ ρησης,
 την ηµεροµηνι΄α αναχω
΄ µε τα µε΄σα µεταφορα
΄ ς και τον
 τα στοιχει΄α σχετικα
µεταφορε΄α.

΄ α που αναγνωρι΄ζονται συ
΄µφωνα µε το
Ωστο΄σο, για τα ζω
µε΄ρος A, σηµει΄ο 6, οι πληροφορι΄ες που προβλε΄πονται στο
΄ θε παρτι΄δα ζω
΄ ων µε την ΄δια
παρο΄ν σηµει΄ο 2 για κα
ι
ανα΄ ριση πρε΄πει να περιλαµβα
΄ νουν τον αριθµο΄ των ζω
΄ ων.
γνω

Τροπολογι΄α 37
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Γ, σηµει΄ο 1
1. Το ΄εγγραφο µετακι΄νησης που εκδι΄δεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα:


΄ς·
το ΄ονοµα της εκδι΄δουσας αρχη



΄φου µετακι΄νησης·
την ηµεροµηνι΄α ΄εκδοσης του εγγρα



΄ ρισης της εκµετα
΄ λλευσης·
τον κωδικο΄ αναγνω



΄θυνση του κατο΄χου.
το ΄ονοµα και τη διευ

1. Το ΄εγγραφο µετακι΄νησης που εκδι΄δεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
΄σας αρχη΄ς.
περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον το ΄ονοµα της χορηγου

Τροπολογι΄α 41
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα Γ, σηµει΄ο 2
2. Εκτο΄ς απο΄ τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στο
σηµει΄ο 1, το ΄εγγραφο µετακι΄νησης πρε΄πει να περιλαµβα΄νει του-

2. Το ΄εγγραφο µετακι΄νησης που εκδι΄δεται απο΄ την αρµο΄δια
΄ επιτρε΄πει στους κατο΄χους να καταγρα
΄ φουν ει΄τε τις
αρχη
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΄ νονται απο΄
λα΄χιστον τα ακο΄λουθα στοιχει΄α που πρε΄πει να συµπληρω
τον κα΄τοχο των ζω΄ων που προ΄κειται να µετακινηθου΄ν απο΄ την εκµετα΄λλευση:

΄ ων ει΄τε τις κινη΄σεις ζω
΄ ων σε παρκινη΄σεις µεµονωµε΄νων ζω
τι΄δες και περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα στοιχει΄α που
΄ νονται απο΄ τον κα΄τοχο των ζω΄ων που προ΄κειται
πρε΄πει να συµπληρω
να µετακινηθου΄ν απο΄ την εκµετα΄λλευση:

α)

΄ θε ζω
΄ ο:
Για κα



την ηµεροµηνι΄α,



΄ ρισης της εκµετα
΄λλευσης,
τον κωδικο΄ αναγνω



΄ νυµο και διευ
΄θυνση του κατο΄χου
ονοµατεπω

α)

΄ ων:
΄ κινη΄σεων µεµονωµε΄νων ζω
Για καταγραφη



΄ ρισης,
τον κωδικο΄ αναγνω

΄ ρισης,
 τον κωδικο΄ αναγνω



την ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης,

 την ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης,



το φυ΄λλο,

 το φυ΄λλο,



τη φυλη΄ και τον γονο΄τυπο, αν ει΄ναι γνωστο΄ς,

 τη φυλη΄ και τον γονο΄τυπο, αν ει΄ναι γνωστο΄ς,



΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄
τον κωδικο΄ αναγνω
η΄, σε περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
κωδικο΄ αναγνω

΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄
 τον κωδικο΄ αναγνω
η΄, σε περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
κωδικο΄ αναγνω



΄ ρησης,
την ηµεροµηνι΄α αναχω

΄ ρησης,
 την ηµεροµηνι΄α αναχω



τα δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τα µε΄σα µεταφορα΄ς και τον µεταφορε΄α.

 τα δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τα µε΄σα µεταφορα΄ς και τον µεταφορε΄α.
΄
η

β)

΄ του κατο΄χου.
Την υπογραφη

β)

΄ κινη΄σεων ζω
΄ ων σε παρτι΄δες:
Για καταγραφη
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης απο΄ την
 τον κωδικο΄ αναγνω
οποι΄α προε΄ρχεται η παρτι΄δα,
 τον αριθµο΄ των ζω΄ων,
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄,
 τον κωδικο΄ αναγνω
η΄, σε περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
κωδικο΄ αναγνω
΄ ρησης,
 την ηµεροµηνι΄α αναχω
 τα δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τα µε΄σα µεταφορα΄ς και τον µεταφορε΄α.

΄τοις, για ζω
΄ α που αναγνωρι΄ζονται συ
΄µφωνα µε το
Εντου
µε΄ρος Α, σηµει΄ο 6, το ΄εγγραφο µετακι΄νησης πρε΄πει να
΄ νει τουλα
΄ χιστον τους ακο΄λουθους τοµει΄ς που
περιλαµβα
΄ν απο΄ τον κα
΄ τοχο των ζω
΄ ων που
πρε΄πει να συµπληρωθου
΄ν απο΄ την εκµετα
΄ λλευση:
προ΄κειται να µετακινηθου
΄ θε αποστολη
΄ ζω
΄ ων:
α) Για κα


΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης στην οποι΄α
τον κωδικο΄ αναγνω
γεννη΄θηκαν,



την ηµεροµηνι΄α γε΄ννησης,



τον αριθµο΄ των ζω΄ων,



΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης προορισµου΄
τον κωδικο΄ αναγνω
η΄, σε περι΄πτωση ζω΄ων που µετακινου΄νται σε σφαγει΄ο, τον
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
κωδικο΄ αναγνω

΄ φονται απο΄ τον
Τα ΄εγγραφα µετακι΄νησης πρε΄πει να υπογρα
΄ τοχο που ει΄ναι αρµο΄διος για τη µετακι΄νηση ει΄τε µεµονωκα
΄ ων ει΄τε παρτι΄δων ζω
΄ ων.
µε΄νων ζω
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΄ ρησης,
την ηµεροµηνι΄α αναχω



τα δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τα µε΄σα µεταφορα΄ς και τον µεταφορε΄α.

΄ του κατο΄χου.
β) Την υπογραφη
Τροπολογι΄α 39
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα ∆, σηµει΄ο 1, εισαγωγη΄
1. Απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2004, η ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων
πρε΄πει να περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα στοιχει΄α για
κα΄θε εκµετα΄λλευση:

1. Απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005, η ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων
πρε΄πει να περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα στοιχει΄α για
κα΄θε εκµετα΄λλευση:

Τροπολογι΄α 40
Παρα΄ρτηµα, τµη΄µα ∆, σηµει΄ο 2
2. Απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005, στην ηλεκτρονικη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων
΄ ρηση για κα΄θε χωριστη΄ µετακι΄νηση
πρε΄πει να υπα΄ρχει µι΄α καταχω
΄ ρηση πρε΄πει να περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα
των ζω΄ων. Η καταχω
ακο΄λουθα:

2. Το αργο΄τερο απο΄ την 1η Ιουλι΄ου 2005, στην ηλεκτρονικη΄
΄ ρηση για κα΄θε χωριβα΄ση δεδοµε΄νων πρε΄πει να υπα΄ρχει µι΄α καταχω
΄ ρηση πρε΄πει να περιλαµβα΄νει
στη΄ µετακι΄νηση των ζω΄ων. Η καταχω
τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα:



τον αριθµο΄ των ζω΄ων που µετακινου΄νται,



τον αριθµο΄ των ζω΄ων που µετακινου΄νται,



΄ ρησης,
΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης αναχω
τον κωδικο΄ αναγνω



΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης αναχω
΄ ρησης,
τον κωδικο΄ αναγνω



΄ ρησης,
την ηµεροµηνι΄α αναχω



΄ ρησης,
την ηµεροµηνι΄α αναχω



΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης α΄φιξης,
τον κωδικο΄ αναγνω



΄, εφο΄΄ ρισης της εκµετα΄λλευσης α΄φιξης η
τον κωδικο΄ αναγνω
΄ α µεταφε΄ρονται σε σφαγει΄ο, τον κωδικο΄ ανασον τα ζω
΄ ρισης του σφαγει΄ου,
γνω



την ηµεροµηνι΄α α΄φιξης.



την ηµεροµηνι΄α α΄φιξης.

P5_TA(2003)0504

Εφοδιασµο΄ς µε πετρε΄λαιο και προϊο΄ντα πετρελαι΄ου *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
΄ ν 68/414/ΕΟΚ και 98/93/ΕΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ υποχρεω
΄ σεως
που αφορα΄ την κατα΄ργηση των οδηγιω
διατηρη΄σεως ενο΄ς ελαχι΄στου επιπε΄δου αποθεµα΄των αργου΄ πετρελαι΄ου η΄/και προϊο΄ντων πετρελαι΄ου απο΄
΄ ς και της οδηγι΄ας 73/238/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ µε΄τρων προορισµε΄τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΟΚ, καθω
΄ σεις των δυσχερειω
΄ ν εφοδιασµου΄ µε πετρε΄λαιο και προϊο΄ντα πετρελαι΄ου
νων να αµβλυ΄νουν τις επιπτω
(COM(2002)488  C5-0489/2002  2002/0221(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2002)488) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 100 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0489/2002),
(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 279.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τη
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Οικονοµικη΄ς και Νοµισµατικη΄ς Πολιτικη΄ς (A5-0293/2003),
1.

απορρι΄πτει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·

2.

καλει΄ την Επιτροπη΄ να αποσυ΄ρει την προ΄ταση΄ της·

3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TA(2003)0505

Μεταφορε΄ς αποβλη΄των ***I
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των (COM(2003)379 
C5-0365/2003  2003/0139(COD))
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)379) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0365/2003),
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς για την προτει ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
νο΄µενη νοµικη΄ βα΄ση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 και 63 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0391/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να του υποβα΄λει εκ νε΄ου την προ΄ταση, αν προτι΄θεται να της επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς
τροποποιη΄σεις η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
3.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TC1-COD(2003)0139
΄ τη ανα΄γνωση στις 19 Νοεµβρι΄ου 2003 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. …/2003 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
΄ ρθρο 175, παρα΄γραφος 1,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και ιδι΄ως το α
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
(1) ΕΕ C …
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ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς (1),
΄ ν (2),
ε΄χοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (3),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

Στο΄χος του κανονισµου΄ ει΄ναι η προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και, εποµε΄νως, η νοµικη΄ βα΄ση ει΄ναι το α΄ρθρο
΄κης.
175, παρα΄γραφος 1, της Συνθη

(2)

Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλι΄ου της 1ης Φεβρουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε την παρα΄ ς και κατα΄
κολου΄θηση και τον ΄ελεγχο των µεταφορω΄ν αποβλη΄των στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας, καθω
την ει΄σοδο και ΄εξοδο΄ τους (4), ΄εχει η΄δη τροποποιηθει΄ σηµαντικα΄ αρκετε΄ς φορε΄ς και χρεια΄ζεται περαιτε΄ρω
τροποποι΄ηση. Χρεια΄ζεται, ιδι΄ως, να ενσωµατωθει΄ στον εν λο΄γω κανονισµο΄ το περιεχο΄µενο της απο΄φασης
94/774/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Νοεµβρι΄ου 1994 σχετικα΄ µε το τυποποιηµε΄νο ΄εγγραφο παρακολου΄θησης που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλι΄ου (5) και της απο΄φασης
΄ σεις ανα1999/412/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 3ης Ιουνι΄ου 1999 σχετικα΄ µε ερωτηµατολο΄γιο για τις υποχρεω
φορα΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν δυνα΄µει του α΄ρθρου 41 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του
Συµβουλι΄ου (6). Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 πρε΄πει, εποµε΄νως, να αντικατασταθει΄ για λο΄γους σαφη΄νειας.

(3)

Η απο΄φαση 93/98/ΕΟΚ (7) αφορου΄σε τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος της Κοινο΄τητας, της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας της 22ας Μαρτι΄ου 1989 για τον ΄ελεγχο της διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης επικι΄νδυνων αποβλη΄των και
της δια΄θεση΄ς τους, στην οποι΄α η Κοινο΄τητα ει΄ναι συµβαλλο΄µενο µε΄ρος απο΄ το 1994. Με την προσαρµογη΄
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, το Συµβου΄λιο θε΄σπισε κανο΄νες για τον περιορισµο΄ και τον ΄ελεγχο των
΄ ν, µε σκοπο΄, µεταξυ΄ α΄λλων, να καταστει΄ το υπα΄ρχον κοινοτικο΄ συ΄στηµα παρακολου΄θησης
εν λο΄γω µεταφορω
΄ ν αποβλη΄των συ΄µφωνο µε τις απαιτη΄σεις της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
και ελε΄γχου των µεταφορω

(4)

΄ µε την επανεξε΄ταση της κοινοτικη
΄ς
΄φισµα
΄ του, της 14ης Νοεµβρι΄ου 1996, σχετικα
Με το ψη
΄ς διαχει΄ρισης των αποβλη
΄των (8) το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο ζητου
΄σε να επιβεβαιστρατηγικη
΄χρηση η
΄ ανακυ΄κλωση συνιστου
΄ν προϊο΄ντα
ωθει΄ ΄οτι «τα απο΄βλητα που προορι΄ζονται για επανα
΄, η ελευ
΄θερη διακι΄νηση των οποι΄ων επιτρε΄πεται µο΄νο µε σκοπο
΄ να
µε ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα
΄ επεξεργασι΄ας µε την οποι΄α επιτυγχα
΄ νεται η καλυ
΄τερη προστασι΄α του
εφαρµοστει΄ η µορφη
΄ λλοντος» καθω
΄ ς και να αποφευχθει΄ «ο τουρισµο΄ς των αποβλη
΄των».
περιβα

(5)

΄φισµα
΄ του, της 24ης Φεβρουαρι΄ου 1997, σχετικα
΄ µε µια κοινη
΄ στρατηγικη
΄ διαχει΄ρισης
Στο ψη
΄λιο εξε΄φρασε την ανησυχι΄α του «για τις µει΄ζονες ενδοκοινοτικε΄ς
΄των (9), το Συµβου
των αποβλη
΄των προς αποτε΄φρωση, µε η
΄ χωρι΄ς ανα
΄κτηση ενε΄ργειας», ενθαρρυ΄νοντας
µεταφορε΄ς αποβλη
΄ τη µε΄λη να προσφυ
΄γουν σε ΄ενα ευρυ
΄ φα
΄ σµα µε΄σων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οικο«τα κρα
΄ ν, ανα
΄λογα µε την περι΄πτωση, µε σκοπο
΄ την επι΄τευξη των στο
΄χων της πολιτικη
΄ς τους
νοµικω
για τα απο΄βλητα».

(6)

Η απο΄φαση 97/640/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1997 (10) αφορου΄σε την εξ ονο΄µατος της
Κοινο΄τητας ΄εγκριση µιας τροποποι΄ησης της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, που καθορι΄στηκε στην απο΄φαση ΙΙΙ/1
της συνδια΄σκεψης των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν. Με την τροποποι΄ηση αυτη΄, απαγορευ΄τηκε κα΄θε εξαγωγη΄
΄ ρες που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα VII
επικι΄νδυνων αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση, απο΄ χω
΄ ρες οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα αυτο΄, ο΄πως επι΄σης απαγορευ΄τηκε,
της Συ΄µβασης προς χω
απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1998, κα΄θε εξαγωγη΄ επικι΄νδυνων αποβλη΄των που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) της Συ΄µβασης και προορι΄ζονται για ανα΄κτηση. Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 τροποποιη΄θηκε αναλο΄γως, απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 120/97 του Συµβουλι΄ου (11).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ΕΕ C …
ΕΕ C …
Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 2003.
ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισµο΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).
ΕΕ L 310 της 3.12.1994, σ. 70.
ΕΕ L 156 της 23.6.1999, σ. 37.
ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 1.
ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 241.
ΕΕ C 76 της 11.3.1997, σ. 1.
ΕΕ L 272 της 4.10.1997, σ. 45.
ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14.

7.4.2004

7.4.2004
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(7)

Η Κοινο΄τητα δεν ΄εχει υπογρα΄ψει ακο΄µη το Πρωτο΄κολλο της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας σχετικα΄ µε την ευθυ΄νη
και την αποζηµι΄ωση, ο΄πως περιλαµβα΄νεται στην απο΄φαση V/29 της συνδια΄σκεψης των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν.

(8)

Εν ο΄ψει του γεγονο΄τος ο΄τι η Κοινο΄τητα ΄εχει εγκρι΄νει την απο΄φαση του Συµβουλι΄ου του ΟΟΣΑ
C(2001)107 της 14ης Ιουνι΄ου 2001, που τροποποιει΄ την απο΄φαση του ΟΟΣΑ C(1992)39 final για τον
΄ελεγχο της διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης αποβλη΄των προοριζοµε΄νων για εργασι΄ες ανα΄κτησης, ω΄στε να εναρµονιστου΄ν οι κατα΄λογοι και ορισµε΄νες α΄λλες απαιτη΄σεις µε τη Συ΄µβαση της Βασιλει΄ας, ει΄ναι αναγκαι΄ο να
ενσωµατωθει΄ το περιεχο΄µενο της εν λο΄γω απο΄φασης στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.

(9)

Η Κοινο΄τητα ΄εχει υπογρα΄ψει τη Συ΄µβαση της Στοκχο΄λµης της 22ας Μαι΅ου 2001 για τους ΄εµµονους
οργανικου΄ς ρυ΄πους.

΄ ν αποβλη΄των
(10) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να οργανωθει΄ και να ρυθµιστει΄ η παρακολου΄θηση και ο ΄ελεγχος των µεταφορω
ου΄τως ω΄στε να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη διατη΄ρησης, προστασι΄ας και βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας του
περιβα΄λλοντος και της ανθρω΄πινης υγει΄ας και να επιδιωχθει΄ περισσο΄τερο ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κανονισµου΄
σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα.
΄µβαση της Βασιλει΄ας προβαι΄νει σε δια
΄ κριση
΄ ρχει κατα
΄ νουν ΄οτι η Συ
(11) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα
΄ των απαγορευ
΄σεων η
΄ των ελε΄γχων των διαµεθοριακω
΄ ν διακινη΄σεων µε βα
΄ ση την επιµεταξυ
΄των και ΄οχι τον προορισµο΄ τους για ανα
΄ κτηση η
΄ τελικη
΄ δια
΄ θεση.
κινδυνο΄τητα των αποβλη
΄ ρχει κατα
΄ νουν το δικαι΄ωµα του κα
΄ θε συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους της
(12) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα
΄µβασης της Βασιλει΄ας, συ
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 4, παρα
΄ γραφος 1, να απαγορευ
΄ει την εισαΣυ
΄ επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των η
΄ αποβλη
΄των που απαριθµου
΄νται στο παρα
΄ρτηµα ΙΙ της Συ
΄µβαγωγη
σης της Βασιλει΄ας.
΄ ταξη του α
΄ρθρου 4, παρα
΄ γραφος 9, στοιχει΄ο α),
΄ ρχει κατα
΄ νουν η δια
(13) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα
΄µβασης της Βασιλει΄ας κατα
΄ το οποι΄ο οι διασυνοριακε΄ς κινη΄σεις επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των
της Συ
΄των που απαριθµου
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ της ιδι΄ας, επιτρε΄πονται µο΄νον εφο΄σον το
και αποβλη
΄τος εξαγωγη
΄ς δεν διαθε΄τει την τεχνικη΄ ικανο΄τητα και τις αναγκαι΄ες εγκαταστα
΄σεις η
΄ τους
κρα
΄λους χω
΄ ρους για τη διαχει΄ριση των εν λο΄γω αποβλη
΄των κατα
΄ οικολογικω
΄ ς ορθο΄ και
καταλλη
αποτελεσµατικο΄ τρο΄πο.
΄σεις του α΄ρθρου 4, παρα
΄γραφος 2, στοιχει΄α α), β)
(14) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να υπα΄ρχουν κατα΄ νουν οι απαιτη
΄ κεται η µει΄ωση στο ελα΄χιστο της δηµιουργι΄ας
και δ) της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας ο΄τι πρε΄πει να επιδιω
΄νων αποβλη
΄των απο΄ κα
΄ θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, ΄οτι πρε΄πει να υπα
΄ ρχουν ΄οσο το δυναεπικινδυ
΄ λληλες εγκαταστα
΄ σεις επεξεργασι΄ας για τη σωστη
΄ απο΄ περιβαλλοντικη
΄
το΄ν περισσο΄τερες κατα
΄ποψη διαχει΄ριση των επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των και ΄οτι πρε΄πει να επιδιω
΄ κεται η µει΄ωση στο
α
΄χιστο των διασυνοριακω
΄ ν κινη΄σεων επικι΄νδυνων αποβλη΄των, σε συνα΄ρτηση µε τη δια΄θεση των εν λο΄γω
ελα
αποβλη΄των κατα΄ αποτελεσµατικο΄ και οικολογικω΄ς ορθο΄ τρο΄πο.
΄ ν, αναγνωρι΄ζοντας ο΄τι υπα΄ρχουν α΄λλες κοινοτικε΄ς
(15) Χρεια΄ζεται να αποφευ΄γεται η επανα΄ληψη των διαδικασιω
νοµοθετικε΄ς πρα΄ξεις οι οποι΄ες η΄δη ρυθµι΄ζουν το θε΄µα των αποβλη΄των ζωικη΄ς προε΄λευσης, και ιδι΄ως ο
΄ ν κανο΄νων σχετικα΄ µε τα ζωικα΄
κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (1) για τον καθορισµο΄ υγειονοµικω
υποπροϊο΄ντα που δεν προορι΄ζονται για κατανα΄λωση απο΄ τον α΄νθρωπο και ο κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ.
999/2001 (2) για τη θε΄σπιση κανο΄νων προ΄ληψης, καταπολε΄µησης και εξα΄λειψης ορισµε΄νων µεταδοτικω΄ν
΄ ν, που η΄δη περιε΄χουν ισοδυ΄ναµες διατα΄ξεις που καλυ΄πτουν στο συ΄νολο΄ τους
σπογγωδω΄ν εγκεφαλοπαθειω
την αποστολη΄, τη διοχε΄τευση και τη µετακι΄νηση (συλλογη΄, µεταφορα΄, χειρισµο΄, επεξεργασι΄α και χρη΄ση η΄
δια΄θεση, τη΄ρηση µητρω΄ων, συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα και ιχνηλασιµο΄τητα) των ζωικω΄ν υποπροϊο΄ντων, εντο΄ς της
΄ ς και προς και απο΄ την Κοινο΄τητα, ω
΄ στε να αποτρε΄πονται οι κι΄νδυνοι για την υγει΄α των
Κοινο΄τητας, καθω
ζω΄ων η΄ των ανθρω΄πων και για το περιβα΄λλον.
(16) Πρε΄πει επι΄σης να ληφθει΄ υπο΄ψη η απαι΄τηση της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ (3), βα΄σει της οποι΄ας τα κρα΄τη µε΄λη
οφει΄λουν να δηµιουργη΄σουν ολοκληρωµε΄νο και κατα΄λληλο δι΄κτυο εγκαταστα΄σεων δια΄θεσης των αποβλη΄των, το οποι΄ο να επιτρε΄πει στην Κοινο΄τητα ως συ΄νολο να καταστει΄ αυτα΄ρκης στον τοµε΄α της δια΄θεσης των
αποβλη΄των και στα κρα΄τη µε΄λη να τει΄νουν χωριστα΄ προς τον στο΄χο αυτο΄ν, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των
΄ ν συνθηκω
΄ ν η΄ της ανα΄γκης ειδικω
΄ ν εγκαταστα΄σεων για ορισµε΄νες κατηγορι΄ες αποβλη΄των.
γεωγραφικω
(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισµο΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. Κανονισµο΄ς, ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1915/2003 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 29).
(3) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγι΄α, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του
Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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(17) Πρε΄πει επι΄σης να ληφθει΄ υπο΄ψη η απαι΄τηση της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ να συντα΄ξουν τα κρα΄τη µε΄λη σχε΄δια
διαχει΄ρισης των αποβλη΄των, καθω΄ς και η δυνατο΄τητα που προσφε΄ρεται, βα΄σει της εν λο΄γω οδηγι΄ας, στα
κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εµποδι΄σουν µεταφορε΄ς αποβλη΄των οι οποι΄ες αντιβαι΄νουν
΄ σουν αναλο΄γως την Επιτροπη΄ και τα υπο΄προς αυτα΄ τα σχε΄δια διαχει΄ρισης, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα ενηµερω
λοιπα κρα΄τη µε΄λη.
΄µατα της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ ΄επαψαν να ει΄ναι ΄ενα σαφε΄ς συ
΄νολο κανο΄νων εφαρ(18) Τα παραρτη
΄ τη µε΄λη, εξ αιτι΄ας των προ΄σφατων αποφα
΄ σεων του ∆ικαστηρι΄ου των
µοστε΄ων απο΄ τα κρα
΄ Επιτροπη
΄
΄ ν Κοινοτη
΄των στις υποθε΄σεις C-228/00 (1) και C-458/00 (2). Η Ευρωπαϊκη
Ευρωπαϊκω
΄
΄
΄µατα αυτα
΄ κατα
΄ τρο΄πον ω
΄ στε τα κρα
΄τη µε΄λη να µπορου
΄ν
πρεπει να τροποποιησει τα παραρτη
να αναφε΄ρονται σε σαφει΄ς και ΄εγκυρους κανο΄νες.
(19) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ και την υπο΄λοιπη κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των, η διαχει΄ριση των µεταφορω΄ν εντο΄ς της Κοινο΄τητας και των εισαγωγω΄ν στα
΄ ρα, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς
κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νει χω
΄ ρα προορισµου΄, χωρι΄ς να τι΄θεται σε κι΄νδυνο η ανθρω΄πινη υγει΄α και
δια΄θεσης η΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης στη χω
χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να βλα΄ψουν το περιβα΄λλον. Όσον αφορα΄
τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Κοινο΄τητα, ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι η διαχει΄ριση των αποβλη΄των λαµβα΄νει
΄ ρα κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης
χω
΄ ρα προορισµου΄.
της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στην τρι΄τη χω
΄ ν αποβλη΄των εντο΄ς ενο΄ς και του ιδι΄ου κρα΄τους
(20) Αν και η παρακολου΄θηση και ο ΄ελεγχος των µεταφορω
΄ ρα αυτη΄, τα εθνικα΄ συστη΄µατα που αφορου΄ν τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των πρε΄πει
µε΄λους εναπο΄κεινται στη χω
να ει΄ναι συ΄µφωνα µε τις ελα΄χιστες απαιτη΄σεις, ω΄στε να εξασφαλι΄ζεται υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος και της ανθρω΄πινης υγει΄ας.
΄ ν επικι΄νδυνων αποβλη΄των, ει΄ναι σκο΄πιµο να εξασφαλι΄ζεται βε΄λτιστη παρακο(21) Στην περι΄πτωση των µεταφορω
λου΄θηση και ΄ελεγχος, µε την απαι΄τηση να δι΄δεται προηγου΄µενη γραπτη΄ συγκατα΄θεση για τις µεταφορε΄ς
αυτε΄ς. Η εν λο΄γω διαδικασι΄α πρε΄πει, µε τη σειρα΄ της, να προϋποθε΄τει προηγου΄µενη κοινοποι΄ηση, η οποι΄α
επιτρε΄πει στις αρµο΄διες αρχε΄ς να ει΄ναι δεο΄ντως ενηµερωµε΄νες ω΄στε να ει΄ναι σε θε΄ση να λα΄βουν κα΄θε απαραι΄τητο µε΄τρο για την προστασι΄α της ανθρω΄πινης υγει΄ας και του περιβα΄λλοντος. Πρε΄πει επι΄σης να επιτρε΄πει
στις αρχε΄ς αυτε΄ς να προβα΄λλουν αιτιολογηµε΄νες αντιρρη΄σεις για τις εν λο΄γω µεταφορε΄ς.
(22) Στην περι΄πτωση των µεταφορω΄ν µη επικι΄νδυνων αποβλη΄των, ει΄ναι σκο΄πιµο να εξασφαλι΄ζεται ελα΄χιστο επι΄πεδο παρακολου΄θησης και ελε΄γχου, µε την απαι΄τηση να συνοδευ΄ονται οι µεταφορε΄ς αυτε΄ς απο΄ ορισµε΄νες
πληροφορι΄ες.
(23) Εν ο΄ψει της ανα΄γκης για ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ και για την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς
΄ νονται οι κοινοποιη΄σεις µε΄σω
αγορα΄ς, ει΄ναι αναγκαι΄α, για λο΄γους αποδοτικο΄τητας, η απαι΄τηση να διεκπεραιω
της αρµο΄διας αρχη΄ς αποστολη΄ς.
΄ ν εγγυη΄σεων η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα΄λειας.
(24) Ει΄ναι επι΄σης σηµαντικο΄ να αποσαφηνιστει΄ το συ΄στηµα χρηµατικω
(25) Χρεια΄ζεται να παρε΄χονται διαδικαστικε΄ς διασφαλι΄σεις στον κοινοποιου΄ντα, το΄σο για λο΄γους ασφα΄λειας
δικαι΄ου, ο΄σο και για να εξασφαλιστει΄ η ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κανονισµου΄ και η ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.
΄ ν αποβλη΄των προς δια΄θεση, πρε΄πει να ει΄ναι δυνατο΄ν να εφαρµο΄ζουν τα κρα΄τη
(26) Στην περι΄πτωση των µεταφορω
µε΄λη τις αρχε΄ς της εγγυ΄τητας, της προτεραιο΄τητας ανα΄κτησης και της αυτα΄ρκειας σε κοινοτικο΄ και εθνικο΄
΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να λα
΄ βουν τα αναγκαι΄α
επι΄πεδο, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ. Τα κρα
΄ λειψης, της απο΄ρριψης και της ανεξε΄λεγκτης δια
΄θεσης
µε΄τρα για την απαγο΄ρευση της εγκατα
΄των. Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει επι΄σης να µπορου΄ν να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι εγκαταστα΄σεις διαχει΄των αποβλη
ρισης αποβλη΄των, που καλυ΄πτονται απο΄ την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ολοκληρωµε΄νη προ΄ληψη και ΄ελεγχο της ρυ΄πανσης (3), εφαρµο΄ζουν βε΄λτιστες διαθε΄σιµες
΄ ρα συ΄µτεχνικε΄ς, ο΄πως ορι΄ζονται στην εν λο΄γω οδηγι΄α, και ο΄τι η επεξεργασι΄α των αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
΄ ς δεσµευτικα΄ προ΄τυπα περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας σχετικα΄ µε εργασι΄ες δια΄θεσης, που
φωνα µε νοµικω
καθορι΄ζονται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.
(1) (2003) ECR I-1439.
(2) (2003) ECR I-1553.
(3) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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΄ ν αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση, τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να
(27) Στην περι΄πτωση των µεταφορω
µπορου΄ν να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι εγκαταστα΄σεις διαχει΄ρισης αποβλη΄των, που καλυ΄πτονται απο΄ την οδηγι΄α
96/61/ΕΚ, εφαρµο΄ζουν βε΄λτιστες διαθε΄σιµες τεχνικε΄ς, ο΄πως ορι΄ζονται στην εν λο΄γω οδηγι΄α. Τα κρα΄τη µε΄λη
΄ κτηση δικαιολογει΄ται βα
΄ σει περιβαλλοντικω
΄ν
πρε΄πει επι΄σης να µπορου΄ν να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η ανα
΄ ρα συ΄µφωνα µε νοµικω
΄ ς δεσµευτικα΄ προ΄τυπα
παραµε΄τρων, ΄οτι η επεξεργασι΄α των αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας σχετικα΄ µε εργασι΄ες ανα΄κτησης, που καθορι΄ζονται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α,
΄ ρα συ΄µφωνα µε σχε΄δια διαχει΄ρισης των αποβλη΄των, που
και ο΄τι η επεξεργασι΄α των αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ µε σκοπο΄ να εξασφαλι΄ζεται η εφαρµογη΄ νοµικω΄ς
΄ ν υποχρεω
΄ σεων ανα΄κτησης η΄ ανακυ΄κλωσης, που καθορι΄ζονται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.
δεσµευτικω
΄ ν απαιτη΄σεων για την επεξεργασι΄α και τις εγκαταστα΄σεις αποβλη΄των σε επι΄πεδο ΕΕ
(28) Η ΄ελλειψη υποχρεωτικω
υπονοµευ΄ει τη δηµιουργι΄α υψηλου΄ επιπε΄δου περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα και
΄ σεις στην εδραι΄ωση µιας οικονοµικα΄ βιω
΄ σιµης εσωτερικη΄ς αγορα΄ς για την ανακυ΄κλωση.
προκαλει΄ στρεβλω
Ει΄ναι θε΄µα επει΄γοντος χαρακτη΄ρα να καλυφθει΄ η ΄ελλειψη αυτη΄ και να επιδιωχθει΄ η καθιε΄ρωση ισο΄τιµων ο΄ρων
ανταγωνισµου΄ ο΄σον αφορα΄ την ανακυ΄κλωση.
΄ στε τα απο΄βλητα, επικι΄νδυνα καθω
΄ ς και µη επικι΄νδυνα, απο΄ µεταφορα΄
(29) Πρε΄πει να προβλε΄πεται υποχρε΄ωση ω
΄ ρα αποστολη΄ς η΄ να διατι΄θενται
που δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν να επιστρε΄φονται στη χω
΄ νται µε εναλλακτικο΄ τρο΄πο.
η΄ να ανακτω
(30) Πρε΄πει επι΄σης να καταστει΄ υποχρεωτικο΄, σε περι΄πτωση παρα΄νοµης µεταφορα΄ς, το οποι΄ο σηµαι΄νει µεταφορα΄
κατα΄ παρα΄βαση του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ του διεθνου΄ς η΄ κοινοτικου΄ δικαι΄ου, το προ΄σωπο, στις ενε΄ργειες
του οποι΄ου οφει΄λεται η υπο΄ψη µεταφορα΄, να παι΄ρνει πι΄σω τα εν λο΄γω απο΄βλητα η΄ να προβαι΄νει σε εναλλακτικε΄ς ρυθµι΄σεις για τη δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση΄ τους· και εα΄ν δεν γι΄νει αυτο΄, πρε΄πει να επεµβαι΄νουν οι ΄διες
ι
οι
αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς η΄ προορισµου΄, αναλο΄γως.
(31) Χρεια΄ζεται να αποσαφηνιστει΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της απαγο΄ρευσης, που επιβα΄λλεται συ΄µφωνα µε τη Συ΄µ΄ ν χωρω
΄ ν, των εξαγωγω΄ν απο΄
βαση της Βασιλει΄ας προκειµε΄νου να προστατευ΄εται το περιβα΄λλον των σχετικω
΄ ρα, πλην των χωρω΄ν της
την Κοινο΄τητα οποιωνδη΄ποτε αποβλη΄των που προορι΄ζονται για δια΄θεση σε τρι΄τη χω
ΕΖΕΣ.
(32) Χρεια΄ζεται ακο΄µη να αποσαφηνιστει΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της απαγο΄ρευσης, που επι΄σης επιβα΄λλεται συ΄µ΄ ν χωρω
΄ ν, των
φωνα µε τη Συ΄µβαση της Βασιλει΄ας προκειµε΄νου να προστατευ΄εται το περιβα΄λλον των σχετικω
΄ ρα στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄εξαγωγω΄ν επικι΄νδυνων αποβλη΄των που προορι΄ζονται για ανα΄κτηση σε χω
φαση του ΟΟΣΑ. Χρεια΄ζεται, ιδι΄ως, να αποσαφηνιστει΄ ο κατα΄λογος επικι΄νδυνων αποβλη΄των για τα οποι΄α
ισχυ΄ει η απαγο΄ρευση και να εξασφαλιστει΄ ο΄τι συµπεριλαµβα΄νει και τα απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο
παρα΄ρτηµα ΙΙ της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, και συγκεκριµε΄να, απο΄βλητα που συλλε΄γονται κατοικι΄ες και
΄ ν απορριµµα΄των.
κατα΄λοιπα απο΄ την καυ΄ση οικιακω
(33) Πρε΄πει να διατηρηθου΄ν ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις για εξαγωγε΄ς µη επικι΄νδυνων αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄΄ ρες στις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ και να υπα΄ρχει προ΄βλεψη για περαιτε΄ρω
κτηση σε χω
΄µβασης της Βασιλει΄ας θα πρε΄ευθυγρα΄µµιση΄ τους σε µεταγενε΄στερη ηµεροµηνι΄α. Στο πλαι΄σιο της Συ
΄ και απλη
΄ διαδικασι΄α για τη ρυ
΄θµιση σε διεθνε΄ς
πει να υποστηριχθει΄ και να εγκριθει΄ αυστηρη
΄ ς µη επικι΄νδυνων αποβλη
΄των.
επι΄πεδο και για την ελαχιστοποι΄ηση της µεταφορα
(34) Πρε΄πει να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η διαχει΄ριση των µη απαγορευµε΄νων εξαγωγω΄ν απο΄ την Κοινο΄τητα λαµβα΄νει
΄ ρα κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης
χω
΄ σταση υποδοχη
΄ς πρε΄πει να
΄ ρα προορισµου΄. Η εγκατα
της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στην τρι΄τη χω
΄µφωνα µε προ΄τυπα επαγγελµατικη
΄ς υγει΄ας και προστασι΄ας του περιβα
΄ λλοντος
λειτουργει΄ συ
΄ναµα µε τα προ΄τυπα της ΕΕ. Πρε΄πει να καταρτιστει΄ κατα΄λογος µη δεσµευτικω
΄ν
που ει΄ναι ισοδυ
΄γηση σχετικα
΄ µε την περιβαλ΄ ν, ΄οπου θα µπορει΄ να αναζητει΄ται καθοδη
κατευθυντηρι΄ων γραµµω
΄ ς ορθη
΄ διαχει΄ριση.
λοντικω
΄ ρα εξαγωγη΄ς ει΄ναι
(35) Πρε΄πει να επιτρε΄πονται εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα αποβλη΄των προς δια΄θεση, εφο΄σον η χω
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· πρε΄πει να επιτρε΄πονται εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα απο΄ ρα εξαγωγη΄ς ει΄ναι χω
΄ ρα στην οποι΄α ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ η΄
βλη΄των προς ανα΄κτηση, εφο΄σον η χω
΄ σεις, ωστο΄σο, οι εισαγωγε΄ς
ει΄ναι συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· στις α΄λλες περιπτω
΄ ρα εξαγωγη΄ς δεσµευ΄εται απο΄ διµερη΄ η΄ πολυµερη΄ συµφωνι΄α η΄ διακαπρε΄πει να επιτρε΄πονται µο΄νον εα΄ν η χω
νονισµο΄ συµβατο΄ µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και συ΄µφωνο µε το α΄ρθρο 11 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
΄ ν αποβλη΄των ει΄ναι αποφασι(36) Η αποτελεσµατικη΄ διεθνη΄ς συνεργασι΄α ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο των µεταφορω
΄ ν µεταφορω
΄ ν επικι΄νδυνων αποβλη΄των.
στικη΄ς σηµασι΄ας για να εξασφαλιστει΄ ο ΄ελεγχος των διασυνοριακω
΄ ν, ο επιµερισµο΄ς αρµοδιοτη΄των και οι προσπα΄θειες συ΄µπραξης
Πρε΄πει να προαχθει΄ η ανταλλαγη΄ πληροφοριω
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µεταξυ΄ της Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της και των τρι΄των χωρω΄ν, µε σκοπο΄ την εξασφα΄λιση ορθη΄ς
διαχει΄ρισης των αποβλη΄των. Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της θα παρε΄χουν ΄εγκαιρη και κατα΄λληλη
΄ ρες και σε χω
΄ ρες µε µεταβατικη΄ οικονοµι΄α, ω΄στε να τις βοηθη΄σουν,
τεχνικη΄ βοη΄θεια σε αναπτυσσο΄µενες χω
΄ ν τους, να αναπτυ΄ξουν και να ενισχυ΄σουν τη θεσµικη΄ και µη
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των ιδιαιτε΄ρων αναγκω
θεσµικη΄ τους ικανο΄τητα ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση των αποβλη΄των, την παρακολου΄θηση και τον ΄ελεγχο των
΄ ν ουσιω΄ν, καθω
΄ ς και την προ΄ληψη των παρα΄νοµων µεταφορω
΄ ν.
εισαγωγω΄ν αποβλη΄των και χηµικω
΄ ν κανονισµο΄ς πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζει τους κανο΄νες σχετικα΄ µε τις εξαγωγε΄ς σε Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες
(37) Ο παρω
και Εδα΄φη και τις εισαγωγε΄ς απο΄ αυτα΄, που θεσπι΄ζονται στην απο΄φαση 2001/822/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της
΄ ν µε την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄27ης Νοεµβρι΄ου 2001 για τη συ΄νδεση των Υπερπο΄ντιων Χωρω΄ν και Εδαφω
τητα (1).
΄ ρα χωρι΄ς να τι΄θεται σε
(38) Πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι η διαχει΄ριση των εισαγωγω΄ν στην Κοινο΄τητα λαµβα΄νει χω
κι΄νδυνο η ανθρω΄πινη υγει΄α και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να βλα΄ψουν
το περιβα΄λλον, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς
΄ ρα προορισµου΄.
δια΄θεσης η΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης στη χω
΄ν κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζεται πο΄τε
(39) Ει΄ναι σηµαντικο΄ να καθοριστου
΄ενα σκα
΄ φος η
΄ ΄ενα ΄οχηµα καθι΄σταται απο΄βλητο συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 1, στοιχει΄ο α), της οδη΄ νεται η παρα
΄ καµψη των σκοπω
΄ ν του κανονισµου
΄
γι΄ας 75/442/ΕΟΚ προκειµε΄νου να προλαµβα
΄.
αυτου
(40) Τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να παρε΄χουν στην Επιτροπη΄ πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος
κανονισµου΄, το΄σο µε΄σω των εκθε΄σεων που υποβα΄λλονται στη Γραµµατει΄α της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, ο΄σο
και βα΄σει χωριστου΄ ερωτηµατολογι΄ου.
(41) Τα παραρτη΄µατα του παρο΄ντος κανονισµου΄ εγκρι΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 18 της
οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
(42) Τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν συ΄µφωνα µε την
απο΄φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιουνι΄ου 1999 για τον καθορισµο΄ των ο΄ρων α΄σκησης
΄ ν αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην Επιτροπη΄ (2).
των εκτελεστικω
(43) ∆εδοµε΄νου ο΄τι ο στο΄χος της προβλεπο΄µενης δρα΄σης, δηλαδη΄ η εξασφα΄λιση της προστασι΄ας του περιβα΄λ΄ ς απο΄ τα κρα΄τη
λοντος ο΄ταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των, ει΄ναι αδυ΄νατον να επιτευχθει΄ επαρκω
΄ ς, λο΄γω των διαστα΄σεων και των αποτελεσµα΄των της δρα΄σης, να επιτευχθει΄ καλυ΄µε΄λη και δυ΄ναται συνεπω
τερα σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να θεσπι΄σει µε΄τρα συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄΄ νεται στο α΄ρθρο 5 της Συνθη΄κης. Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της αναλογικο΄τητας ο΄πως
τητας ο΄πως διατυπω
διατυπω΄νεται στο εν λο΄γω α΄ρθρο, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν υπερβαι΄νει τα αναγκαι΄α ο΄ρια για την επι΄τευξη
του στο΄χου αυτου΄,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
΄ ν κανονισµο΄ς θεσπι΄ζει διαδικασι΄ες και καθεστω
΄ τα ελε΄γχου για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των, ανα΄λογα
1.
Ο παρω
µε την προε΄λευση, τον προορισµο΄ και το δροµολο΄γιο της µεταφορα΄ς, τον τυ΄πο των µεταφεροµε΄νων αποβλη΄των
και τον τυ΄πο επεξεργασι΄ας στον οποι΄ο προ΄κειται να υποβληθου΄ν τα απο΄βλητα στον προορισµο΄ τους.
2.

΄ ν κανονισµο΄ς εφαρµο΄ζεται στις µεταφορε΄ς αποβλη΄των:
Ο παρω

α)

µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν, εντο΄ς της Κοινο΄τητας η΄ µε διαµετακο΄µιση µε΄σω τρι΄των χωρω΄ν·

β)

΄ ρες·
τα οποι΄α εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα απο΄ τρι΄τες χω

(1) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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γ)

΄ ρες·
τα οποι΄α εξα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα σε τρι΄τες χω

δ)

΄ ρα σε α΄λλη.
τα οποι΄α διαµετακοµι΄ζονται µε΄σω της Κοινο΄τητας, κατα΄ τη διαδροµη΄ απο΄ µια τρι΄τη χω

3.

Εξαιρου΄νται απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ τα ακο΄λουθα:

α)

οι εκφορτω΄σεις στην ξηρα΄ αποβλη΄των που δηµιουργου΄νται απο΄ την κανονικη΄ λειτουργι΄α των πλοι΄ων και των
΄ ν ανοικτη΄ς θαλα΄σσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των λυµα΄των και των καταλοι΄πων, εφο΄σον τα απο΄βλητα
εξεδρω
αυτα΄ υπο΄κεινται στις απαιτη΄σεις της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για την προ΄ληψη της ρυ΄πανσης απο΄ πλοι΄α, του
΄ν
1973, ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε το σχετικο΄ Πρωτο΄κολλο του 1978 (Marpol 73/78), η΄ α΄λλων δεσµευτικω
΄ ν πρα΄ξεων
διεθνω

β)

΄ ν της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας ο΄σο βρι΄σκονται
οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που δηµιουργου΄νται επι΄ των αεροσκαφω
στον αε΄ρα, κατα΄ τη δια΄ρκεια της πτη΄σης και ΄εως την προσγει΄ωση

γ)

΄ ν αποβλη΄των που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2 της οδηγι΄ας 92/3/Ευρατο΄µ του Συµβουοι µεταφορε΄ς ραδιενεργω
λι΄ου της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1992 (1)

δ)

οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που καλυ΄πτονται απο΄ το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ εφο΄σον οι εν λο΄γω µεταφορε΄ς καλυ΄πτονται η΄δη απο΄ α΄λλη σχετικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, που
περιε΄χει παρο΄µοιες διατα΄ξεις

ε)

οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των απο΄ την Ανταρκτικη΄ προς την Κοινο΄τητα και συ΄µφωνα µε τις απαιτη΄σεις του
Πρωτοκο΄λλου στη Συνθη΄κη της Ανταρκτικη΄ς για την περιβαλλοντικη΄ προστασι΄α

΄ µεση µεταφορα
΄ των αποβλη
΄των που παρα
΄ γονται στα πλαι΄σια µιας εξωτερικη΄ς επιχει΄ρησης
στ) η α
΄µεων κρα
΄τους µε΄λους, απο΄
που πραγµατοποιει΄ σε διεθνε΄ς πλαι΄σιο ΄ενα µε΄ρος των ενο΄πλων δυνα
΄τος µε΄λος.
τον συγκεκριµε΄νο το΄πο προς το ενεχο΄µενο κρα
4.
Για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των απο΄ την Ανταρκτικη΄, οι οποι΄ες διε΄ρχονται µε΄σω της Κοινο΄τητας, εφαρµο΄ζονται τα ακο΄λουθα:
΄ ρες εκτο΄ς της Κοινο΄τητας υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις των
Οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των απο΄ την Ανταρκτικη΄ σε χω
α΄ρθρων 18 και 20.
5.

Για τα απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα III εφαρµο΄ζονται τα ακο΄λουθα:

Οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ και προορι΄ζονται για ανα΄κτηση υπο΄κεινται µο΄νον
΄ γραφος 2, 22, 23, 24, 25, 28 και 32,
στις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 3 παρα΄γραφοι 2 και 3, 17, 19, 20, 21 παρα
33 παρα΄γραφος 2, 36, 37, 38, 41 και 48.
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ
΄ος του παρο΄ντος κανονισµου
΄, η Επιτροπη
΄ καθορι΄ζει
6.
Εντο΄ς 18 µηνω
΄ριες γραµµε΄ς προκειµε΄νου να προσδιορι΄ζεται πο΄τε ΄ενα πλοι΄ο η
΄ ΄ενα ΄οχηµα καθι΄σταται
κατευθυντη
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 1, στοιχει΄ο α), της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, συ
΄µφωνα µε τη διαδικααπο΄βλητο συ
΄ ρθρου 18 της οδηγι΄ας αυτη
΄ς, ΄οπως ισχυ
΄ει κατο΄πιν τροποποιη
΄σεως.
σι΄α του α

Άρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, νοου΄νται ως:
1.

απο΄βλητα, τα απο΄βλητα ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·

2.

επικι΄νδυνα απο΄βλητα, τα απο΄βλητα ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ
του Συµβουλι΄ου της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1991 (2)·

3.

µει΄γµα αποβλη΄των, απο΄βλητο που προε΄ρχεται απο΄ σκο΄πιµη η΄ µη σκο΄πιµη ανα΄µειξη δυ΄ο η΄ περισσοτε΄ρων
΄ ν αποβλη΄των, και για το οποι΄ο µει΄γµα δεν υπα΄ρχει ενιαι΄α καταχω
΄ ριση. Μια ενιαι΄α µεταφορα΄
διαφορετικω
αποβλη΄των, αποτελου΄µενη απο΄ δυ΄ο η΄ περισσο΄τερα απο΄βλητα, ο΄που το κα΄θε απο΄βλητο ει΄ναι διαχωρισµε΄νο,
δεν συνιστα΄ µει΄γµα αποβλη΄των·

(1) ΕΕ L 35 της 12.2.1992, σ. 24.
(2) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994,
σ. 28).
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4.

΄ θεση
δια΄θεση, η τελικη΄ εργασι΄α ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο ε) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ· η δια
΄πτει την ανα
΄ µειξη, την επανασυσκευασι΄α, τη µεταφο΄ρτωση, την αποθη
΄κευση και
δεν καλυ
΄λλες εργασι΄ες που δεν θεωρου
΄νται ως τελικη΄ δια
΄ θεση·
α

5.

΄ εργασι΄α ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ· η ανα
΄ανα΄κτηση, η τελικη
΄πτει την ανα
΄ µειξη, την επανασυσκευασι΄α, τη µεταφο΄ρτωση, την αποθη
΄κευση
κτηση δεν καλυ
΄ λλες εργασι΄ες που δεν θεωρου
΄νται ως τελικη
΄ ανα
΄κτηση·
και α

6.

΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση, η λη΄ψη ο΄λων των εφικτω
΄ ν µε΄τρων ω
΄ στε να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι η διαχει΄ριση
περιβαλλοντικω
΄ ρα κατα΄ τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα προστατευ΄εται η ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιτων αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
΄ ν επιπτω΄σεων που ενδε΄χεται να προκυ΄ψουν απο΄ τα εν λο΄γω απο΄βλητα·
βα΄λλον ΄εναντι δυσµενω

7.

΄ ν:
ο κοινοποιω
i)

΄ ς που προε΄ρχεται απο΄ κρα
΄ τος µε΄λος, ο κοινοποιω
΄ ν ει΄ναι κα
΄ θε
σε περι΄πτωση µεταφορα
΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α της εν λο΄γω χω
΄ ρας, το οποι΄ο προτι΄θεται να
φυσικο΄ η
΄σει µεταφορα
΄ αποβλη
΄των η
΄ προτι΄θεται να αναθε΄σει µεταφορα
΄ αποβλη
΄των και το
διενεργη
΄ τους
οποι΄ο ΄εχει την υποχρε΄ωση κοινοποι΄ησης, συγκεκριµε΄να δε ΄ενα απο΄ τα προ΄σωπα η
΄νται κατωτε΄ρω και συ
΄µφωνα µε την ιερα
΄ρχηση που καθορι΄ζεται σε
φορει΄ς που απαριθµου
΄ την απαρι΄θµηση:
αυτη
΄γαγε τα απο΄βλητα· η
΄
α) το προ΄σωπο του οποι΄ου η δραστηριο΄τητα παρη
΄ δεια και πραγµατοποιει΄ προεπεξεργασι΄α, ανα
΄ µειξη η
΄α
΄ λλες
β) το προ΄σωπο που διαθε΄τει α
΄ λλουν τη φυ
΄ση η
΄ τη συ
΄νθεση των αποβλη
΄των πριν απο΄ τη µεταεργασι΄ες που µεταβα
΄· η
΄
φορα
΄ς ο οποι΄ος, απο΄ δια
΄ φορες µικρε΄ς ποσο
΄τητες της ιδι΄ας κατη΄χος φορε΄ας συλλογη
γ) ο αδειου
΄των συγκεντρωµε΄νων απο΄ µια ποικιλι΄α πηγω
΄ ν, ΄εχει συγκροτη
΄σει το φοργορι΄ας αποβλη
΄·
τι΄ο προς µεταφορα
΄ γνωστα,
δ) σε περι΄πτωση που τα προ΄σωπα που ορι΄ζονται στα στοιχει΄α α), β) και γ) ει΄ναι α
΄ µη διαθε΄σιµα µε α
΄λλον τρο΄πο, ο αδειου
΄χος φορε΄ας συλλογη
΄ς η
΄ ο κατααφερε΄γγυα η
΄ βος η
΄ µεσι΄της·
χωρισµε΄νος εργολα
΄ γνωστο, αφερε΄γγυο
ε) σε περι΄πτωση που το προ΄σωπο που ορι΄ζεται στο στοιχει΄ο δ) ει΄ναι α
΄ τοχος·
΄ µη διαθε΄σιµο µε α
΄ λλον τρο΄πο, ο κα
η

΄ς στην Κοινο΄τητα η
΄ διαµετακο΄µισης µε΄σω της Κοινο΄τητας αποβλη
΄ii) σε περι΄πτωση εισαγωγη
΄λθαν απο΄ το εσωτερικο΄ ενο΄ς κρα
΄τους µε΄λους, κα
΄ θε φυσικο΄ η
΄ νοµικο΄ προ΄των που δεν προη
΄ ρας προε΄λευσης, το οποι΄ο προτι΄θεται να διενερσωπο, υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α της εν λο΄γω χω
΄σει µεταφορα
΄ αποβλη
΄των η
΄ προτι΄θεται να αναθε΄σει, η
΄ ΄εχει αναθε΄σει, µεταφορα
΄
γη
΄των:
αποβλη
΄ ρας εξαγωγη
΄ς· η
΄, εα
΄ ν δεν ορι΄ζεται,
α) το προ΄σωπο που ορι΄ζεται απο΄ τη νοµοθεσι΄α της χω
΄η
΄ τον νο΄µιµο ΄ελεγχο των αποβλη
΄των η
΄ που ει΄χε την εν
β) το προ΄σωπο που ΄εχει την κατοχη
΄η
΄ τον νο΄µιµο ΄ελεγχο κατα
΄ τη στιγµη
΄ που ΄ελαβε χω
΄ ρα η εξαγωγη
΄ (ο κα
΄ τολο΄γω κατοχη
χος)·
8.

παραγωγο΄ς, κα΄θε προ΄σωπο του οποι΄ου η δραστηριο΄τητα παρα΄γει απο΄βλητα (αρχικο΄ς παραγωγο΄ς) η΄/και κα΄θε
προ΄σωπο που πραγµατοποιει΄ προεπεξεργασι΄α, ανα΄µειξη η΄ α΄λλες εργασι΄ες που καταλη΄γουν σε µεταβολη΄ της
φυ΄σης η΄ της συ΄νθεσης των αποβλη΄των αυτω΄ν (νε΄ος παραγωγο΄ς) και ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο β)
της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·

9.

κα΄τοχος, ο παραγωγο΄ς των αποβλη΄των η΄ το φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο που ΄εχει στην κατοχη΄ του τα απο΄βλητα και ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο γ) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·

10. φορε΄ας συλλογη΄ς, κα΄θε προ΄σωπο το οποι΄ο πραγµατοποιει΄ περισυλλογη΄, διαλογη΄ η΄/και ανα΄µειξη αποβλη΄των
µε σκοπο΄ τη µεταφορα΄ τους και ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 στοιχει΄ο ζ) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·
11. παραλη΄πτης, το προ΄σωπο η΄ η επιχει΄ρηση, προς το οποι΄ο η΄ την οποι΄α µεταφε΄ρονται τα απο΄βλητα για ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση·
12. αρµο΄δια αρχη΄:
i)

στην περι΄πτωση κρατω΄ν µελω΄ν, ο φορε΄ας που ορι΄ζεται απο΄ το σχετικο΄ κρα΄τος µε΄λος, συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 56· η΄

ii)

στην περι΄πτωση µη κρα΄τους µε΄λους που ει΄ναι συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, ο
΄ ρα αυτη΄ ως αρµο΄δια αρχη΄ για τους σκοπου΄ς της εν λο΄γω συ΄µβασης,
φορε΄ας που ορι΄ζεται απο΄ τη χω
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5 της Συ΄µβασης· η΄

7.4.2004

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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΄ ρας που δεν εµπι΄πτει στις διατα΄ξεις του σηµει΄ου (i) η΄ (ii) ανωτε΄ρω, ο
iii) στην περι΄πτωση οποιασδη΄ποτε χω
΄ ρα η΄ περιφε΄ρεια η΄, εα΄ν δεν ΄εχει οριστει΄
φορε΄ας που ΄εχει οριστει΄ ως αρµο΄δια αρχη΄ απο΄ τη σχετικη΄ χω
΄ ρας η΄ της περιφε΄ρειας, αναλο΄γως, που ΄εχει δικαιοδοσι΄α για τις
αρµο΄δια αρχη΄, η ρυθµιστικη΄ αρχη΄ της χω
διασυνοριακε΄ς µεταφορε΄ς αποβλη΄των προς ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση η΄ διαµετακο΄µιση, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση·
13. αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς, η αρµο΄δια αρχη΄ για την περιοχη΄ απο΄ την οποι΄α προβλε΄πεται να εκκινη΄σει η΄ εκκινει΄
η µεταφορα΄·
14. αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, η αρµο΄δια αρχη΄ για την περιοχη΄ προς την οποι΄α προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται η µεταφορα΄, η΄ στην οποι΄α πραγµατοποιει΄ται η φο΄ρτωση των αποβλη΄των πριν
΄ ρας·
απο΄ τη δια΄θεση η΄ την ανα΄κτηση σε περιοχη΄ εκτο΄ς της εθνικη΄ς δικαιοδοσι΄ας οποιασδη΄ποτε χω
΄ ρα µε΄σω της οποι΄ας προβλε΄πεται να πραγµατο15. αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης, η αρµο΄δια αρχη΄ για τη χω
ποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται η µεταφορα΄·
΄ ρα αποστολη΄ς,κα΄θε χω
΄ ρα απο΄ την οποι΄α προβλε΄πεται να εκκινη΄σει η΄ εκκινει΄ µεταφορα΄ αποβλη΄των· στην
16. χω
΄ ν, η χω
΄ ρα αποστολη
΄ς µπορει΄ επι΄σης να περιλαµβα
΄ νει τα κρα
΄τη των
περι΄πτωση αχρη΄στων σκαφω
΄τη της σηµαι΄ας και/η
΄ τα κρα
΄ τη στη δικαιοδοσι΄α των οποι΄ων υπα
΄ γεται ο ιδιολιµε΄νων, τα κρα
΄της η
΄ ο κα
΄τοχος·
κτη
΄ ρα προορισµου΄, κα΄θε χω
΄ ρα προς την οποι΄α προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται µετα17. χω
΄ ρας, η΄ µε σκοπο΄ τη φο΄ρτωση πριν απο΄ τη δια΄θεση η΄
φορα΄ αποβλη΄των για δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση εντο΄ς της χω
΄ ρας·
την ανα΄κτηση σε περιοχη΄ εκτο΄ς της εθνικη΄ς δικαιοδοσι΄ας οποιασδη΄ποτε χω
΄ τειας η
΄ των
΄ ρα διαµετακο΄µισης, κα΄θε χω
΄ ρα, πλην της χω
΄ ρας αποστολη΄ς η΄ προορισµου΄, µε΄σω της επικρα
18. χω
΄ ν υδα
΄των της οποι΄ας προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των·
χωρικω
΄ ρες και εδα΄φη, ο΄πως απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα Ι Α
19. Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες και Εδα΄φη, οι 20 υπερπο΄ντιες χω
της απο΄φασης 2001/822/ΕΚ·
20. τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 161 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλι΄ου (1)·
21. τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 793 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπη΄ς (2)·
22. τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο στο οποι΄ο πρε΄πει να προσκοµι΄ζονται τα απο΄βλητα που εισε΄ρχονται στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 38 παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·
23. Κοινο΄τητα, το ΄εδαφος της Κοινο΄τητας·
24. εισαγωγη΄, κα΄θε ει΄σοδος αποβλη΄των στο ΄εδαφος της Κοινο΄τητας·
25. διασυνοριακη΄ µεταφορα΄:
΄ ρας και α΄λλης χω
΄ ρας· η΄
κα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ µιας χω


΄ ρας και Υπερπο΄ντιων Χωρω΄ν και Εδαφω
΄ ν η΄ α΄λλων περιοχω
΄ ν,
κα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ µιας χω
΄ ρας· η΄
υπο΄ την προστασι΄α της εν λο΄γω χω



΄ ρας και οποιασδη΄ποτε χερσαι΄ας περιοχη΄ς η οποι΄α δεν αποτεκα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ µιας χω
΄ ρας κατα΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο· η΄
λει΄ µε΄ρος ουδεµια΄ς χω



΄ ρας και των περιοχω
΄ ν της Ανταρκτικη΄ς· η΄
κα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ µιας χω



΄ ρα η οποι΄α προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται
κα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των απο΄ µια χω
µε΄σω οποιασδη΄ποτε απο΄ τις περιοχε΄ς που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω· η΄



΄ ρας η οποι΄α προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοκα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των εντο΄ς µιας χω
ποιει΄ται µε΄σω οποιασδη΄ποτε α΄λλης περιοχη΄ς απο΄ τις περιοχε΄ς που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω· η΄



κα΄θε µεταφορα΄ αποβλη΄των η οποι΄α προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ η΄ πραγµατοποιει΄ται σε γεωγραφικη΄
΄ ρας, προς µια χω
΄ ρα.
περιοχη΄ εκτο΄ς της δικαιοδοσι΄ας οποιασδη΄ποτε χω

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2700/2003 του
Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισµο΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 (ΕΕ L 187
της 26.7.2003, σ. 16).
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 3
Γενικο΄ διαδικαστικο΄ πλαι΄σιο
1.
Οι µεταφορε΄ς των ακο΄λουθων αποβλη΄των υπο΄κεινται στη διαδικασι΄α προηγου΄µενης γραπτη΄ς κοινοποι΄ησης
και συγκατα΄θεσης, ο΄πως ορι΄ζεται στις διατα΄ξεις του παρο΄ντος τι΄τλου:
(α) Εα΄ν προορι΄ζονται για εργασι΄ες δια΄θεσης:
i)

ο΄λα τα απο΄βλητα

(β) Εα΄ν προορι΄ζονται για εργασι΄ες ανα΄κτησης:
i)

απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα IV·

ii)

απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα IV A·

΄ ριση ου΄τε στο παρα΄ρτηµα III, IV, ου΄τε IV A·
iii) απο΄βλητα που δεν ει΄ναι ταξινοµηµε΄να σε µι΄α ενιαι΄α καταχω
΄ ριση ου΄τε στο παρα΄ρτηµα III, IV,
iv) µει΄γµατα αποβλη΄των που δεν ει΄ναι ταξινοµηµε΄να σε µι΄α ενιαι΄α καταχω
ου΄τε IV A·
΄ µικτα αστικα
΄ απο΄βλητα απο΄ ιδιωτικα
΄ νοικοκυρια
΄ (καταχω
΄ ριση 20 03 01 του µε΄ρους 2
v) ανα
του Παραρτη΄µατος V).
2.
Οι µεταφορε΄ς των ακο΄λουθων αποβλη΄των που προορι΄ζονται για ανα΄κτηση υπο΄κεινται στη γενικη΄ απαι΄τηση
΄ κοινοποι΄ηση προς τις αρµο΄διες αρχε΄ς και να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληρονα προηγει΄ται γραπτη
φορι΄ες, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 17 του κεφαλαι΄ου 3 του παρο΄ντος τι΄τλου:
Απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα III.
3.

Σε ΄εκτακτες περιπτω΄σεις, εφαρµο΄ζονται τα εξη΄ς:

Για απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ, εφαρµο΄ζονται οι σχετικε΄ς διατα΄ξεις ως εα΄ν να απαριθµου΄νταν στο παρα΄ρτηµα ΙV, εα΄ν εµφανι΄ζουν κα΄ποιο απο΄ τα επικι΄νδυνα χαρακτηριστικα΄ που απαριθµου΄νται στο
παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ.
Τα εν λο΄γω απο΄βλητα προσδιορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ. Τα απο΄βλητα αυτα΄ απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα IV A και V.
΄ για πειραµατικου
΄ς σκο4.
Οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που προορι΄ζονται ρητα΄ για εργαστηριακη΄ ανα΄λυση η
΄ς, ει΄τε για να εκτιµηθου΄ν τα φυσικα΄ η΄ χηµικα΄ χαρακτηριστικα΄ τους, ει΄τε για να προσδιοριστει΄ η καταλληλο΄που
τητα΄ τους για εργασι΄ες ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης, και τα οποι΄α δεν υπερβαι΄νουν τα 25 kg, δεν υπο΄κεινται στη
διαδικασι΄α της προηγου΄µενης γραπτη΄ς κοινοποι΄ησης και συγκατα΄θεσης, ο΄πως περιγρα΄φεται στην παρα΄γραφο 1.
Αντ’ αυτη΄ς, εφαρµο΄ζονται οι διαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις των α΄ρθρων 17 και 18, µε την τροποποι΄ηση, ο΄µως, ο΄τι
πρε΄πει να παρε΄χονται µο΄νον οι πληροφορι΄ες που απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α α) ΄εως δ)
και στ).
Η ποσο΄τητα των εν λο΄γω εξαιρουµε΄νων αποβλη΄των, ο΄ταν προορι΄ζονται ρητα΄ για εργαστηριακη΄ ανα΄λυση, καθορι΄ζεται ανα΄λογα µε την ελα΄χιστη ποσο΄τητα που ευ΄λογα απαιτει΄ται για την κατα΄λληλη εκτε΄λεση των αναλυ΄σεων σε
κα΄θε συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση, αλλα΄ δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει τα 25 kg.
5.
Οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που αποτελου΄νται, περιε΄χουν η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ τις χηµικε΄ς ουσι΄ες οι οποι΄ες
απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα Α, Β και Γ της Συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης της 22ας Μαι΅ου 2001 για τους
΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους (POP), ο΄πως τροποποιη΄θηκε (στο εξη΄ς «η Συ΄µβαση της Στοκχο΄λµης»), και απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα VII, υπο΄κεινται στις ΄διες
ι
διατα΄ξεις ο΄πως και οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των που προορι΄ζονται
για δια΄θεση.

7.4.2004

7.4.2004
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Οι οριακε΄ς τιµε΄ς για τις χηµικε΄ς ουσι΄ες που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα VII καθορι΄ζονται ΄εως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
΄ αποβλη
΄των που προορι΄ζονται για ανα
΄ µειξη, επανασυσκευασι΄α, µεταφο΄ρτωση,
6.
Η µεταφορα
΄κευση η
΄α
΄ λλες εργασι΄ες που δεν θεωρου
΄νται ως τελικη
΄ δια
΄ θεση η
΄ τελικη΄ ανα
΄ κτηση δεν επιαποθη
τρε΄πεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Άρθρο 4
∆ιαδικασι΄α προηγου΄µενης γραπτη΄ς κοινοποι΄ησης και συγκατα΄θεσης
΄ ν προτι΄θεται να µεταφε΄ρει απο΄βλητα, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, στοι1.
Όταν ο κοινοποιω
χει΄α α) η΄ β), απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄/και να τα διαµετακοµι΄σει µε΄σω ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
΄ ν, διαβιβα΄ζει προηγου΄µενη γραπτη΄ κοινοποι΄ηση στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς και µε΄σω
α΄λλων κρατω΄ν µελω
΄ς.
αυτη
2.

΄ µπορει΄ να αρχι΄σει αφου΄ ο κοινοποιω
΄ ν λα΄βει:
Η µεταφορα

(α) γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς·
(β) γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄· και
(γ) γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης η΄ αφου΄ παρε΄λθει η προθεσµι΄α των 30 ηµερω΄ν
για την αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης, ο΄πως αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 1, και µπορει΄ να υποτεθει΄ ο΄τι ΄εχει δοθει΄ σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση.
3.
Η µεταφορα΄ µπορει΄ να αρχι΄σει µο΄νον εντο΄ς του χρονικου΄ διαστη΄µατος κατα΄ το οποι΄ο ισχυ΄ουν οι εγκρι΄σεις
΄ ν σχετικα΄ µε µια κοινοποι΄ηση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 παρα΄γραφοι 4 και 5, και πρε΄πει
ο΄λων των αρµοδι΄ων αρχω
να λη΄ξει εντο΄ς του ιδι΄ου χρονικου΄ διαστη΄µατος.
΄ ς σηµαι΄νει ΄οτι ΄εχουν τελικα
΄ διατεθει΄ η
΄ ανακτηθει΄ στη χω
΄ ρα εισαγωγη
΄ς τα
Πε΄ρας της µεταφορα
΄ απο΄βλητα.
σχετικα
4.
Κα΄θε µεταφορα΄ συνοδευ΄εται απο΄ αντι΄γραφο των εγγρα΄φων κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς, συµπεριλαµβανο΄ ν των σχετικω
΄ ν αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν.
µε΄νων αντιγρα΄φων των αδειω
Άρθρο 5
Απαιτη΄σεις κοινοποι΄ησης
Όταν διαβιβα΄ζεται κοινοποι΄ηση, πρε΄πει να πληρου΄νται οι ακο΄λουθες απαιτη΄σεις:
1.

Έγγραφα κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς:

Η κοινοποι΄ηση πραγµατοποιει΄ται µε τα εξη΄ς ΄εγγραφα:
(α) το ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης του παραρτη΄µατος Ι Α· και
(β) το ΄εγγραφο µεταφορα΄ς του παραρτη΄µατος Ι Β.
΄ ν συµπληρω
΄ νει το ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης και το ΄εγγραφο µεταφορα΄ς.
Κατα΄ την κοινοποι΄ηση, ο κοινοποιω
Το ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης και το ΄εγγραφο µεταφορα΄ς παρε΄χονται στον κοινοποιου΄ντα απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
΄ εκδι΄δονται βα
΄ σει ειδικω
΄ ν κανονισµω
΄ ν που θεσπι΄ζουν τα κρα
΄ τη µε΄λη αποστολη
΄ς.
αποστολη΄ς η
2.

Πληροφορι΄ες και ΄εγγραφα στα ΄εγγραφα κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς:

΄ ν παρε΄χει η΄ επισυνα΄πτει, στο ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης και στο ΄εγγραφο µεταφορα΄ς, πληροφορι΄ες και
Ο κοινοποιω
΄εγγραφα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ µε΄ρος 1 και 2, αντιστοι΄χως.
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Η κοινοποι΄ηση θεωρει΄ται κατα΄λληλα συµπληρωµε΄νη εφο΄σον ΄εχουν συµπληρωθει΄ το ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης και το
΄εγγραφο µεταφορα΄ς και ΄εχουν παρασχεθει΄ απο΄ τον κοινοποιου΄ντα οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ µε΄ρος 1 και 2.
3.

Συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες και ΄εγγραφα:

΄ς, διαµετακο΄µισης, προορισµου
΄) τη στιγµη
΄ που λαµβα
΄ νει
Αν µια απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς (αποστολη
΄ συµπληρωµε΄νη κοινοποι΄ηση ζητει΄ περαιτε΄ρω πληροφορι΄ες, ο κοινοποιω
΄ ν παρε΄χει συµπληρωορθα
µατικε΄ς πληροφορι΄ες και τεκµηρι΄ωση.
΄σεις για συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες πρε΄πει να διατυπω
΄ νονται απο΄ τις αρχε΄ς µε΄σα σε 5
Οι αιτη
΄ σιµες ηµε΄ρες ΄επειτα απο΄ ει΄τε την αποστολη
΄ του κατα
΄λληλα συµπληρωµε΄νου εντυ
΄που (προκειεργα
΄ αποστολη
΄ς) ει΄τε τη λη
΄ψη του (προκειµε΄νου για την αρχη΄ διαµετακο΄µισης η
΄
µε΄νου για την αρχη
΄).
προορισµου
΄ ν πληροφοριω
΄ ν και εγγρα΄φων που ενδε΄χεται να ζητηθου΄ν παρατι΄θεται στο
Κατα΄λογος των συµπληρωµατικω
παρα΄ρτηµα ΙΙ µε΄ρος 3.
Η κοινοποι΄ηση θεωρει΄ται κατα΄λληλα ολοκληρωµε΄νη εφο΄σον ΄εχουν συµπληρωθει΄ το ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης και το
΄εγγραφο µεταφορα΄ς και ΄εχουν παρασχεθει΄ απο΄ τον κοινοποιου΄ντα οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που απαριθ΄ ς και τυχο΄ν συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες και ΄εγγραφα που
µου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ, µε΄ρος 1 και 2, καθω
΄εχουν ζητηθει΄ συ΄µφωνα µε την παρου΄σα παρα΄γραφο και που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ, µε΄ρος 3.
4.

Συ΄ναψη συ΄µβασης µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη:

΄ ν συνα΄πτει συ΄µβαση, ο΄πως περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 6, µε τον παραλη΄πτη για την ανα΄κτηση η΄ τη
Ο κοινοποιω
δια΄θεση των κοινοποιουµε΄νων αποβλη΄των.
Η συ΄µβαση πρε΄πει να ΄εχει συναφθει΄ και να ει΄ναι νοµικω΄ς δεσµευτικη΄ κατα΄ τη στιγµη΄ της κοινοποι΄ησης.
Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α αυτη΄ς της συ΄µβασης παρε΄χονται στις ενδιαφερο΄µενες αρµο΄διες αρχε΄ς κατα΄ τη στιγµη΄ της
κοινοποι΄ησης.
Εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ τη σχετικη΄ αρµο΄δια αρχη΄, παρε΄χεται αντι΄γραφο της συ΄µβασης απο΄ τον κοινοποιου΄ντα η΄ τον
παραλη΄πτη.
5.

Συ΄σταση χρηµατικη΄ς εγγυ΄ησης η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα΄λειας:

΄ ν προβαι΄νει στη συ΄σταση χρηµατικη΄ς εγγυ΄ησης η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα΄λειας, ο΄πως περιγρα΄φεται στο
Ο κοινοποιω
α΄ρθρο 7.
΄ λεια πρε΄πει να ισχυ΄ει για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄ και πρε΄πει
Η χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα
΄ ς δεσµευτικη
΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη της µεταφορα΄ς.
να ΄εχει συσταθει΄ και να ει΄ναι νοµικω
΄ ν παρε΄χει αποδεικτικα΄ στοιχει΄α αυτη΄ς της χρηµατικη΄ς εγγυ΄ησης η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα
΄λειας στις
Ο κοινοποιω
΄ ς.
σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς πριν την ΄εναρξη της µεταφορα
΄ των αποβλη
΄των πραγµατοποιει΄ται απο΄ δηµο΄σιο οργανισµο΄, φορε΄α η
΄ επιχει΄ρηση,
Αν η µεταφορα
΄ α
΄ λλη επιχει΄ρηση για την εντιµο΄τητα και την φερεγγυο
΄τητα
νοµικο΄ προ΄σωπο δηµο΄σιου δικαι΄ου η
΄νανται να µην απαι΄ ρχει καµια
΄ αµφιβολι΄α, οι εµπλεκο΄µενες αρµο΄διες αρχε΄ς δυ
των οποι΄ων δεν υπα
΄σουν την παροχη
΄ ασφαλειω
΄ ν.
τη
6.

Κα΄λυψη της κοινοποι΄ησης:

Η κοινοποι΄ηση καλυ΄πτει ο΄λα τα στα΄δια της µεταφορα΄ς συµπεριλαµβανοµε΄νων τυχο΄ν ενδιαµε΄σων σταδι΄ων της
µεταφορα΄ς απο΄ τον πρω΄το το΄πο αποστολη΄ς µε΄χρι τον τελικο΄ προορισµο΄ για ανα΄κτηση η΄/και δια΄θεση.
΄ ριση αποβλη΄των.
Κα΄θε κοινοποι΄ηση δυ΄ναται να καλυ΄πτει µο΄νον µι΄α καταχω
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Άρθρο 6
Συ΄µβαση
1.
Όλες οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των για τις οποι΄ες απαιτει΄ται κοινοποι΄ηση υπο΄κεινται στην απαι΄τηση να συνα΄πτεται συ΄µβαση µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, για την ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση των κοινοποιουµε΄νων αποβλη΄των.
2.

Η συ΄µβαση πρε΄πει να ΄εχει συναφθει΄ και να ει΄ναι νοµικω΄ς δεσµευτικη΄ κατα΄ τη στιγµη΄ της κοινοποι΄ησης.

3.

Η συ΄µβαση περιλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση:



του κοινοποιου΄ντος, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 22 και 24, να πα΄ρει πι΄σω τα απο΄βλητα, εα΄ν η µεταφορα΄ δεν
ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν η΄ εα΄ν πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ παρα΄βαση του παρο΄ντος κανονισµου΄· και



του παραλη΄πτη να δω΄σει, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15, στοιχει΄ο (ε), πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης η΄ δια΄θε΄.
΄ ς και τις απαιτη΄σεις του παρο΄ντος κανονισµου
σης, συ΄µφωνα µε την κοινοποι΄ηση και τους ο΄ρους της, καθω

΄ ν τα απο΄βλητα µεταφε΄ρονται µεταξυ΄ δυ΄ο εγκαταστα΄σεων που ελε΄γχονται απο΄ το ΄διο
4.
Εα
ι νοµικο΄ προ΄σωπο,
η συ΄µβαση αυτη΄ µπορει΄ να αντικατασταθει΄ απο΄ δη΄λωση του εν λο΄γω νοµικου΄ προσω΄που που αναλαµβα΄νει να
ανακτη΄σει η΄ να διαθε΄σει τα κοινοποιου΄µενα απο΄βλητα.
Άρθρο 7
Χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση
1.
Όλες οι µεταφορε΄ς αποβλη΄των για τις οποι΄ες απαιτει΄ται κοινοποι΄ηση υπο΄κεινται στην απαι΄τηση χρηµατι΄ ν) που καλυ΄πτει(-ουν):
κη΄ς(-ω΄ν) εγγυ΄ησης(-εων) η΄ ισοδυ΄ναµης(-ων) ασφα΄λειας(-ω
(α) τα ΄εξοδα µεταφορα΄ς·
(β) τα ΄εξοδα τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης· και
(γ) τα ΄εξοδα που καλυ΄πτουν την αποθη΄κευση.
Περιλαµβα΄νονται επι΄σης τα ΄εξοδα που προκυ΄πτουν:
΄ σεις που η µεταφορα΄ δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν, ο΄πως αναφε΄ρεται στο
(α) στις περιπτω
α΄ρθρο 22· και
(β) στις περιπτω΄σεις που η µεταφορα΄ ει΄ναι παρα΄νοµη, ο΄πως αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 24.
΄ λεια πρε΄πει να ισχυ΄ει για τη µεταφορα΄ και να ΄εχει συσταθει΄
2.
Η χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα
΄ ς δεσµευτικη
΄ πριν την ΄εναρξη της µεταφορα
΄ ς.
και να ει΄ναι νοµικω
3.
Η(Οι) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) ισχυ΄ει(-ουν) και καλυ΄πτει(-ουν) την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄ καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης της ολοκλη΄ρωσης της
΄ δια
΄ θεσης.
τελικη΄ς ανα΄κτησης η
΄ ν) εγκρι΄νε4.
Το ποσο΄ της κα΄λυψης της(των) χρηµατικη΄ς(-ω΄ν) εγγυ΄ησης(-εων) η΄ ισοδυ΄ναµης(-ων) ασφα΄λειας(-ω
ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
Ωστο΄σο, σε περιπτω΄σεις εισαγωγη΄ς στην Κοινο΄τητα, η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα εγκρι΄νει το
ποσο΄ της κα΄λυψης.
5.
Όλες οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς ΄εχουν προ΄σβαση στη(στις) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες)
ασφα΄λεια(-ες).
΄ νεται(-ονται) ο΄ταν ο κοινοποιω
΄ν
6.
Η(Οι) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) ελευθερω
παρα΄σχει αποδει΄ξεις ο΄τι τα απο΄βλητα ΄εχουν φθα΄σει στον προορισµο΄ τους και ΄εχουν διατεθει΄ τελικα΄ η΄ ανακτηθει΄
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο.
τελικα΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
Οι εν λο΄γω αποδει΄ξεις παρε΄χονται µε το πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης, που αναφε΄ρεται το α΄ρθρο
15, στοιχει΄ο ε).
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C 87 E/294

EL

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

7.
Σε περι΄πτωση γενικη΄ς κοινοποι΄ησης συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 14, µπορει΄(-ου΄ν) να συσταθει΄(-ου΄ν) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) που να καλυ΄πτει(-ουν) µε΄ρη της γενικη΄ς κοινοποι΄ησης, αντι΄
για µι΄α που να καλυ΄πτει ολο΄κληρη τη γενικη΄ κοινοποι΄ηση.
΄ σεις, η(οι) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) ισχυ΄ει(-ουν) για τη
Στις εν λο΄γω περιπτω
µεταφορα΄ το αργο΄τερο κατα΄ την ΄εναρξη της κοινοποιηµε΄νης µεταφορα΄ς την οποι΄α καλυ΄πτει(-ουν).
΄ νεται(-ονται) ο΄ταν ο κοινοποιω
΄ ν παρα΄Η(Οι) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) ελευθερω
σχει αποδει΄ξεις ο΄τι τα απο΄βλητα που καλυ΄πτονται απο΄ την κα΄θε µι΄α ΄εχουν φθα΄σει στον προορισµο΄ τους και ΄εχουν
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο. Οι εν λο΄γω αποδει΄ξεις παρε΄χονται µε το
διατεθει΄ τελικα΄ η΄ ανακτηθει΄ τελικα΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης, που αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 15, στοιχει΄ο (ε).
΄ µε΄θοδος υπολογισµου΄ της(των) χρηµατι8.
Πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 2005 καθορι΄ζεται απλη
΄ ν), συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο
κη΄ς(-ω΄ν) εγγυ΄ησης(-εων) η΄ ισοδυ΄ναµης(-ων) ασφα΄λειας(-ω
18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
΄ νει την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε τις διατα΄ξεις εσωτερικου΄
9.
Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
δικαι΄ου που θεσπι΄ζει συ΄µφωνα µε το παρο΄ν α΄ρθρο.
Άρθρο 8
∆ιαβι΄βαση της κοινοποι΄ησης απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς
1.
Μο΄λις παραλα΄βει κατα΄λληλα συµπληρωµε΄νη κοινοποι΄ηση, ο΄πως περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2,
η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς διαβιβα΄ζει αντι΄γραφα της κοινοποι΄ησης στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς και στον
΄ νει δε τον κοινοποιου΄ντα σχετικα΄ µε τη διαβι΄βαση.
παραλη΄πτη, ενηµερω
΄ ρα εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης.
Αυτο΄ λαµβα΄νει χω
2.
Εα΄ν η κοινοποι΄ηση δεν ει΄ναι κατα΄λληλα συµπληρωµε΄νη, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς ζητει΄ πληροφορι΄ες και
΄εγγραφα απο΄ τον κοινοποιου΄ντα, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφος 2.
΄ ρα εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης.
Αυτο΄ λαµβα΄νει χω
΄ σεις αυτε΄ς, αναστε΄λλεται η τριη΄µερη προθεσµι΄α της παραγρα΄φου 1, µε΄χρις ο΄του παραληφθου΄ν απο΄
Στις περιπτω
την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που ζητη΄θηκαν.
΄ την παραλαβη΄ των πληροφοριω
΄ ν και των εγγρα
΄3.
Αν η κοινοποι΄ηση δεν γι΄νει δεο΄ντως και µετα
΄θηκαν, η αρµο΄δια αρχη
΄ του το΄που αποστολη
΄ς ενηµερω
΄ νει αµε΄σως τον κοινοποιου
΄ντα.
φων που ζητη
4.
Η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς µπορει΄ να αποφασι΄σει να µην προβει΄ σε διαβι΄βαση της κοινοποι΄ησης, εα΄ν ΄εχει
να προβα΄λει α΄µεσες αντιρρη΄σεις σχετικα΄ µε τη µεταφορα΄, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 12 και 13 σχετικα΄ µε τις
αντιρρη΄σεις.
΄ νει αµε΄σως τον κοινοποιου΄ντα για τις αντιρρη΄σεις αυτε΄ς.
Ενηµερω
5.
Εα΄ν, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς δεν ΄εχει διαβιβα΄σει
την κοινοποι΄ηση, ο΄πως απαιτει΄ται βα΄σει της παραγρα΄φου 1, παρε΄χει εντο΄ς τριηµε΄ρου αιτιολογηµε΄νη εξη΄γηση,
εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ τον κοινοποιου΄ντα.
Αποστε΄λλεται στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς αντι΄γραφο κα΄θε αιτιολογηµε΄νης εξη΄γησης.
Άρθρο 9
Απο΄δειξη παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄
1.
Μο΄λις παραλα΄βει κατα΄λληλα ολοκληρωµε΄νη κοινοποι΄ηση, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 3, η
αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ αποστε΄λλει απο΄δειξη παραλαβη΄ς στον κοινοποιου΄ντα και αντι΄γραφα στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς και στον παραλη΄πτη.
΄ ρα εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης.
Αυτο΄ λαµβα΄νει χω
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2.
Εα΄ν η κοινοποι΄ηση δεν ει΄ναι κατα΄λληλα ολοκληρωµε΄νη, η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ ζητει΄ πληροφορι΄ες
και ΄εγγραφα απο΄ τον κοινοποιου΄ντα, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 5, παρα΄γραφοι 2 και 3.
΄ ρα εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης.
Αυτο΄ λαµβα΄νει χω
΄ σεις αυτε΄ς, αναστε΄λλεται η τριη΄µερη προθεσµι΄α της παραγρα΄φου 1, µε΄χρις ο΄του παραληφθου΄ν απο΄
Στις περιπτω
την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που ζητη΄θηκαν.
΄΄ την παραλαβη΄ των πληροφοριω
΄ ν και των εγγρα
3.
Αν η κοινοποι΄ηση δεν γι΄νει δεο΄ντως και µετα
΄θηκαν, η αρµο΄δια αρχη
΄ προορισµου
΄ ενηµερω
΄ νει αµε΄σως τον κοινοποιου
΄ντα.
φων που ζητη
4.
Η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ κοινοποιει΄ στον κοινοποιου΄ντα και στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς την εν
λο΄γω αναστολη΄.
΄ ν απο΄ την παραλαβη΄ της κοινοποι΄ησης, η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ δεν ΄εχει αποστει΄5.
Εα΄ν, εντο΄ς 30 ηµερω
λει απο΄δειξη παραλαβη΄ς της κοινοποι΄ησης, ο΄πως απαιτει΄ται βα΄σει της παραγρα΄φου 1, παρε΄χει εντο΄ς τριηµε΄ρου
αιτιολογηµε΄νη εξη΄γηση, εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ τον κοινοποιου΄ντα.
Αποστε΄λλεται στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς αντι΄γραφο κα΄θε αιτιολογηµε΄νης εξη΄γησης.
Άρθρο 10
Συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄, αποστολη΄ς και διαµετακο΄µισης
΄ ν απο΄ την
1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄, αποστολη΄ς και διαµετακο΄µισης διαθε΄τουν προθεσµι΄α 30 ηµερω
αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, για να λα΄βουν
µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες αιτιολογηµε΄νες αποφα΄σεις εγγρα΄φως ο΄σον αφορα΄ την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄:


συγκατα΄θεση α΄νευ ο΄ρων·



συγκατα΄θεση υπο΄ ο΄ρους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους· η΄



διατυ΄πωση αντιρρη΄σεων, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 12 και 13 σχετικα΄ µε τις αντιρρη΄σεις.

Θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει δοθει΄ σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης, εα΄ν δεν ΄εχει προβληθει΄
καµι΄α αντι΄ρρηση εντο΄ς της προαναφερθει΄σας προθεσµι΄ας 30 ηµερω΄ν.
2.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄, αποστολη΄ς και διαµετακο΄µισης κοινοποιου΄ν εγγρα΄φως στον κοινοποιου΄ντα
την απο΄φαση΄ τους, µαζι΄ µε τη σχετικη΄ αιτιολο΄γηση, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των 30 ηµερω΄ν, µε αντι΄γραφα στις
λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
΄ς εκφρα
΄ ζει τη γραπτη΄ συγκατα΄θεση΄ της, σφραγι΄ζοντας καταλλη΄λως, υπο3.
Η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη
΄ και
γρα΄φοντας και θε΄τοντας την ηµεροµηνι΄α στο ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης. Οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου
΄ ζουν τη γραπτη
΄ συγκατα
΄ θεση
΄ τους εκδι΄δοντας γραπτη
΄ απο΄φαση την οποι΄α
διαµετακο΄µισης εκφρα
΄ ζουν στις α
΄ λλες αρµο΄διες αρχε΄ς και στον κοινοποιου
΄ντα.
διαβιβα
΄ την ηµεροµηνι΄α της συγκα4.
Η γραπτη΄ συγκατα΄θεση για προβλεπο΄µενη µεταφορα΄ λη΄γει 180 ηµε΄ρες µετα
τα΄θεσης, ο΄πως αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, εκτο΄ς εα΄ν οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς υποδεικνυ΄ουν µικρο΄τερο
χρονικο΄ δια΄στηµα.
5.
Η σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση λη΄γει 180 ηµε΄ρες µετα΄ την παρε΄λευση του χρονικου΄ διαστη΄µατος των 30 ηµερω΄ν, απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9.
΄ αποβλη
΄των πραγµατοποιει΄ται και τα µεταφερο΄µενα απο΄βλητα διατι΄θε6.
Η εν λο΄γω µεταφορα
΄ στηµα που δεν υπερβαι΄νει το προ΄ ανακτω
΄ νται τελικα
΄ στη χω
΄ ρα εισαγωγη
΄ς, σε χρονικο΄ δια
νται η
΄ γραφο 4 η
΄ 5.
βλεπο΄µενο στην παρα
Άρθρο 11
Όροι εκτε΄λεσης της µεταφορα΄ς
1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης δυ΄νανται, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, να επιβα΄λλουν
ο΄ρους σε συνα΄ρτηση µε τη συγκατα΄θεση΄ τους για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄.
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Οι εν λο΄γω ο΄ροι µπορου΄ν να βασι΄ζονται σε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους απο΄ τους λο΄γους που ορι΄ζονται ει΄τε στο α΄ρθρο
12, ει΄τε στο α΄ρθρο 13 ο΄σον αφορα΄ απο΄βλητα προοριζο΄µενα για δια΄θεση και ανα΄κτηση, αντιστοι΄χως.
2.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης δυ΄νανται επι΄σης, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των
30 ηµερω΄ν που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, να επιβα΄λουν ο΄ρους ο΄σον αφορα΄ τη µεταφορα΄ αποβλη΄των εντο΄ς
της περιοχη΄ς δικαιοδοσι΄ας τους.
Οι εν λο΄γω ο΄ροι µεταφορα΄ς δεν µπορου΄ν να ει΄ναι αυστηρο΄τεροι απο΄ τους ο΄ρους που επιβα΄λλονται σε παρο΄µοιες
µεταφορε΄ς, οι οποι΄ες διενεργου΄νται εξ ολοκλη΄ρου εντο΄ς της περιοχη΄ς δικαιοδοσι΄ας τους, και λαµβα΄νουν δεο΄ντως
υπο΄ψη τις υπα΄ρχουσες συµφωνι΄ες, και ιδι΄ως τις σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµφωνι΄ες.
3.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης δυ΄νανται επι΄σης, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των
30 ηµερω΄ν που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, να επιβα΄λουν ο΄ρο συ΄µφωνα µε τον οποι΄ο η γραπτη΄ συγκατα΄θεση
πρε΄πει να θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει αποσυρθει΄, εα΄ν η(οι) χρηµατικη΄(-ε΄ς) εγγυ΄ηση(-εις) η΄ ισοδυ΄ναµη(-ες) ασφα΄λεια(-ες) δεν
ισχυ΄ει(-ουν) το αργο΄τερο κατα΄ την ΄εναρξη της κοινοποιηµε΄νης µεταφορα΄ς, ο΄πως απαιτει΄ται βα΄σει του α΄ρθρου 5
παρα΄γραφος 5 και του α΄ρθρου 7 παρα΄γραφος 2.
4.
Οι ο΄ροι αυτοι΄ κοινοποιου΄νται εγγρα΄φως στον κοινοποιου΄ντα απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ που επιβα΄λλει τους
ο΄ρους, µε αντι΄γραφα στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
Οι ο΄ροι αυτοι΄ καταχωρι΄ζονται η΄ επισυνα΄πτονται στο ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης απο΄ τη σχετικη΄ αρµο΄δια αρχη΄.
΄σταση που λαµβα
΄ νει τα απο΄βλητα συντα
΄σσει καταστα
΄ σεις των ποσοτη
΄των αποβλη
΄5.
Η εγκατα
΄ γονται και εξα
΄ γονται για κα
΄ θε ειδικη
΄ κατηγορι΄α επεξεργασι΄ας και για κα
΄ θε τµη
΄µα των
των που εισα
΄ ν αυτω
΄ ν.
κατηγοριω
΄ς και προορισµου
΄ µπορου
΄ν να υποχρεω
΄ νουν τον παραλη
΄πτη να υποβα
΄ λει
6.
Οι αρχε΄ς αποστολη
΄ ΄εκθεση στην οποι΄α θα αναφε΄ρονται ΄ολες οι εργασι΄ες επεξεργασι΄ας των αποβλη
΄των.
τακτικα
΄ αναφε΄ρει ΄ολες τις εισο΄δους και εξο΄δους αποβλη
΄των για κα
΄θε µια απο΄ τις µεθο΄δους
Η ΄εκθεση αυτη
΄ τρο΄πο ω
΄ στε να µπορου
΄ν οι αρχε΄ς ανα
΄ πα
΄σα στιγµη
΄ να επαληθευ
΄ουν ΄οτι οι µεταεπεξεργασι΄ας κατα
΄των αντιστοιχου
΄ν επακριβω
΄ ς στην κοινοποι΄ηση.
φορε΄ς αποβλη

Άρθρο 12
Αντιρρη΄σεις για µεταφορε΄ς προοριζο΄µενες για δια΄θεση
1.
Όταν διαβιβα΄ζεται κοινοποι΄ηση που αφορα΄ προβλεπο΄µενη µεταφορα΄ αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση, οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄ και αποστολη΄ς δυ΄νανται, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης
παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, να προβα΄λλουν αιτιολογηµε΄νες αντιρρη΄σεις βα΄σει οποιουδη΄ποτε απο΄ τους ακο΄λουθους λο΄γους και συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη:
΄ του συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 4, παρα
΄γραφος 1, της Συ
΄µβα΄σει το δικαι΄ωµα
α) ΄οτι επιθυµει΄ να ασκη
΄σει την εισαγωγη
΄ επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των η
΄ αποβλη
΄των που
σης της Βασιλει΄ας να απαγορευ
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ της συ
΄µβασης αυτη
΄ς.
απαριθµου
β)

΄ ν της εγγυ΄τητας, της
ο΄τι δεν θα η΄ταν συ΄µφωνη µε µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ για την εφαρµογη΄ των αρχω
προτεραιο΄τητας ανα΄κτησης και της αυτα΄ρκειας σε κοινοτικο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α
΄ ν αποβλη΄των η΄ τη συστηµατικη΄ διατυ΄πωση
75/442/ΕΟΚ για τη γενικη΄ η΄ µερικη΄ απαγο΄ρευση των µεταφορω
αντιρρη΄σεων για τις εν λο΄γω µεταφορε΄ς· η΄

΄ µειξη, επανασυσκευασι΄α, µεταφο΄ρτωση, αποθη
΄γ) τα εν λο΄γω απο΄βλητα προορι΄ζονται για ανα
΄α
΄λλες εργασι΄ες που δεν συνεπα
΄ γονται τελικη
΄ δια
΄ θεση, η
΄
κευση η
δ)

ο΄τι δεν θα η΄ταν συ΄µφωνη µε τις εθνικε΄ς νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος, τη δηµο΄σια τα΄ξη, τη δηµο΄σια ασφα΄λεια η΄ την προστασι΄α της υγει΄ας· επι΄σης, οι αρµο΄διες
΄ς µπορου
΄ν να επικαλου
΄νται τις εθνικε΄ς νοµικε΄ς διατα
΄ξεις τους σχετικα
΄ µε την
αρχε΄ς αποστολη
΄ λλοντος για να εµποδι΄ζουν σχεδιαζο΄µενες µεταφορε΄ς·
προστασι΄α του περιβα

7.4.2004

7.4.2004
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ε)

΄ ν η΄ ο παραλη΄πτης ΄εχει καταδικαστει΄ στο παρελθο΄ν για παρα΄νοµη διακι΄νηση η΄ α΄λλη παρα΄νοµη
ο΄τι ο κοινοποιω
πρα΄ξη σχετικη΄ µε την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος· Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και
προορισµου΄ µπορου΄ν να απορρι΄ψουν ο΄λες τις µεταφορε΄ς στις οποι΄ες ει΄ναι αναµεµειγµε΄νο το εν λο΄γω προ΄σωπο, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α· η΄

΄ σεις που απορρε΄ουν απο΄ διεθνει΄ς συµβα΄σεις οι οποι΄ες ΄εχουν
στ) ο΄τι η µεταφορα΄ αντι΄κειται προς τις υποχρεω
συναφθει΄ απο΄ το ενδιαφερο΄µενο η΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη η΄ απο΄ την Κοινο΄τητα· η΄
ζ)

΄µικτα αστικα
΄ απο΄βλητα απο΄ ιδιωτικα
΄ νοικοκυρια
΄ (καταχω
΄ ριση 20 03 01 του
προ΄κειται για ανα
µε΄ρους 2 του Παραρτη΄µατος V)·

η)

αν και λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι γεωγραφικε΄ς συνθη΄κες η΄ η ανα΄γκη ειδικευµε΄νων εγκαταστα΄σεων για ορισµε΄νους τυ΄πους αποβλη΄των, εα΄ν η προβλεπο΄µενη µεταφορα΄ δεν ει΄ναι συ΄µφωνη µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 5 και 7:
i)

΄ ρκειας·
προκειµε΄νου να εφαρµοστει΄ η αρχη΄ της εθνικη΄ς αυτα

ii)

΄ σεις που η εγκατα΄σταση πρε΄πει να διαθε΄σει απο΄βλητα απο΄ πλησιε΄στερη πηγη΄ και η αρµο΄δια
σε περιπτω
αρχη΄ ΄εχει δω΄σει προτεραιο΄τητα στα απο΄βλητα αυτα΄· η΄

iii) προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι µεταφορε΄ς ει΄ναι συ΄µφωνες µε τα σχε΄δια διαχει΄ρισης των αποβλη΄των·
θ)

΄ ρα σε εγκατα΄σταση που καλυ΄πτεται απο΄ την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ,
ο΄τι η επεξεργασι΄α των αποβλη΄των θα λα΄βει χω
αλλα΄ δεν εφαρµο΄ζει βε΄λτιστες διαθε΄σιµες τεχνικε΄ς, ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας
αυτη΄ς·

ι)

΄ ν αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
΄ ρα συ΄µφωνα µε νοµιπροκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η επεξεργασι΄α των σχετικω
΄ ς δεσµευτικα΄ προ΄τυπα περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας σχετικα΄ µε εργασι΄ες δια΄θεσης, που καθορι΄ζονται στην
κω
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·

΄των θα γι΄νεται συ
΄µφωνα
ια) προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται ΄οτι η επεξεργασι΄α των εν λο΄γω αποβλη
΄των που εκπονου
΄νται συ
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας
µε σχε΄δια διαχει΄ρισης αποβλη
΄ στε να διασφαλι΄ζεται η τη
΄ρηση δεσµευτικω
΄ ν υποχρεω
΄ σεων δυνα
΄ µει του
75/442/ΕΟΚ ΄ετσι ω
΄ ρχουν κοινο΄ δικαι΄ου ΄οσον αφορα
΄ τη δια
΄ θεση. Στις περιπτω
΄ σεις στις οποι΄ες δεν υπα
κοινοτικου
΄ ξεις περιε΄χουσες δεσµευτικε΄ς υποχρεω
΄ σεις για τη δια
΄ θεση, τα κρα
΄ τη µε΄λη
τικε΄ς νοµικε΄ς διατα
΄ν να επιβα
΄ λλουν τα ΄δια
΄ σεις µε βα
΄ ση τον παρο΄ντα κανονισµο΄, εφο΄σον
µπορου
ι
σχετικε΄ς υποχρεω
΄ν τις υποχρεω
΄ σεις αυτε΄ς.
και τα ΄δια
ι
τηρου
2.
Η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης δυ΄ναται, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, να προβα΄λει αιτιολογηµε΄νες αντιρρη΄σεις, µε βα΄ση
µο΄νον την παρα΄γραφο 1 στοιχει΄α (δ) ΄εως (στ), και ο΄χι (α) ε΄ως (γ) και (ζ) ε΄ως (ια).
΄που επικι΄νδυνων αποβλη΄των που παρα΄γονται σε κρα΄τος µε΄λος αποστο3.
Σε περι΄πτωση συγκεκριµε΄νου τυ
λη΄ς σε το΄σο µικρη΄ συνολικη΄ ποσο΄τητα ετησι΄ως ω΄στε να µην ει΄ναι οικονοµικα΄ συµφε΄ρουσα η προ΄βλεψη νε΄ων
΄ ρα, δεν εφαρµο΄ζεται η παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β).
ειδικευµε΄νων εγκαταστα΄σεων δια΄θεσης αποβλη΄των σε αυτη΄ τη χω
Η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ συνεργα΄ζεται µε την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς που κρι΄νει ο΄τι εφαρµο΄ζεται η
΄ ς.
παρου΄σα παρα΄γραφος και ο΄χι η παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β), προκειµε΄νου να επιλυθει΄ το ζη΄τηµα διµερω
Εα΄ν δεν υπα΄ρξει ικανοποιητικη΄ λυ΄ση, ει΄τε το ΄ενα, ει΄τε το α΄λλο κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να παραπε΄µψει το ζη΄τηµα
στην Επιτροπη΄. Η Επιτροπη΄ αποφαι΄νεται σχετικα΄, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της
οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
΄ ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 1, οι αρµο΄διες
4.
Εα΄ν, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των 30 ηµερω
΄ νουν αµε΄΄ σουν ο΄τι ΄εχουν επιλυθει΄ τα προβλη΄µατα που προκα΄λεσαν τις αντιρρη΄σεις τους, ενηµερω
αρχε΄ς διαπιστω
σως τον κοινοποιου΄ντα εγγρα΄φως, µε αντι΄γραφα στον παραλη΄πτη και στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
5.
Εα΄ν δεν ΄εχουν επιλυθει΄ τα προβλη΄µατα που προκα΄λεσαν τις αντιρρη΄σεις, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των 30
ηµερω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 1, παυ΄ει να ισχυ΄ει η κοινοποι΄ηση και διαβιβα΄ζεται νε΄α
κοινοποι΄ηση.
6.
Τα µε΄τρα τα οποι΄α λαµβα΄νουν τα κρα΄τη µε΄λη συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο β), για τη γενικη΄ η΄
µερικη΄ απαγο΄ρευση των µεταφορω΄ν αποβλη΄των η΄ τη συστηµατικη΄ διατυ΄πωση αντιρρη΄σεων για τις µεταφορε΄ς
αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση, κοινοποιου΄νται αµε΄σως στην Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη απο΄ το
εν λο΄γω κρα΄τος µε΄λος.
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Άρθρο 13
Αντιρρη΄σεις για µεταφορε΄ς προοριζο΄µενες για ανα΄κτηση
1.
Όταν διαβιβα΄ζεται κοινοποι΄ηση που αφορα΄ προβλεπο΄µενη µεταφορα΄ αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση, οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄ και αποστολη΄ς δυ΄νανται, εντο΄ς 30 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, να προβα΄λλουν αιτιολογηµε΄νες
αντιρρη΄σεις βα΄σει οποιουδη΄ποτε απο΄ τους ακο΄λουθους λο΄γους και συ΄µφωνα µε τη συνθη΄κη:
΄ν να ασκη
΄σουν το δικαι΄ωµα
΄ τους συ
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 4, παρα
΄γραφος 1, της
α) ΄οτι επιθυµου
΄µβασης της Βασιλει΄ας να απαγορευ
΄σουν την εισαγωγη
΄ επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των η
΄ αποβλη
΄των
Συ
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ της συ
΄µβασης αυτη
΄ς·
που απαριθµου
΄ ρα παραλαβη΄ς ΄εχει την τεχνικη΄ ικανο΄τητα και τις αναγκαι΄ες εγκαταστα
΄ σεις για την
β) ΄οτι η χω
΄ κτηση των επικινδυ
΄νων αποβλη
΄των της η
΄ των αποβλη
΄των που απαριθµου
΄νται στο παρα
΄ ρανα
΄µβασης της Βασιλει΄ας, κατα
΄ οικολογικα
΄ ορθο΄ τρο΄πο που ισοδυναµει΄ τουλα
΄χιστον
τηµα ΙΙ της Συ
΄µενη ανα
΄ κτηση στη χω
΄ ρα προορισµου
΄·
µε την προσδοκου
γ)

ο΄τι δεν θα η΄ταν συ΄µφωνη µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 3, 4 και 7·

΄ µειξη, επανασυσκευασι΄α, µεταφο΄ρτωση, αποδ) ΄οτι τα ενεχο΄µενα απο΄βλητα προορι΄ζονται για ανα
΄κευση η
΄α
΄ λλες εργασι΄ες που δεν συνεπα
΄γονται τελικη
΄ ανα
΄κτηση·
θη
ε)

ο΄τι δεν θα η΄ταν συ΄µφωνη µε τις εθνικε΄ς νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος, τη δηµο΄σια τα΄ξη, τη δηµο΄σια ασφα΄λεια η΄ την προστασι΄α της υγει΄ας· επι΄σης, οι αρµο΄διες
΄ς µπορου
΄ν να επικαλου
΄νται τις εθνικε΄ς νοµικε΄ς διατα
΄ξεις τους σχετικα
΄ µε την
αρχε΄ς αποστολη
΄ λλοντος για να εµποδι΄ζουν σχεδιαζο΄µενες µεταφορε΄ς·
προστασι΄α του περιβα

΄ ν η΄ ο παραλη΄πτης ΄εχει καταδικαστει΄ στο παρελθο΄ν για παρα΄νοµη διακι΄νηση η΄ α΄λλη παρα΄νοµη
στ) ο΄τι ο κοινοποιω
πρα΄ξη σχετικη΄ µε την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος. Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και
προορισµου΄ µπορου΄ν να απορρι΄ψουν ο΄λες τις µεταφορε΄ς στις οποι΄ες ει΄ναι αναµεµειγµε΄νο το εν λο΄γω προ΄σωπο, συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α· η΄
ζ)

΄ σεις που απορρε΄ουν απο΄ διεθνει΄ς συµβα΄σεις οι οποι΄ες ΄εχουν
ο΄τι η µεταφορα΄ αντι΄κειται προς τις υποχρεω
συναφθει΄ απο΄ το ενδιαφερο΄µενο η΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη η΄ απο΄ την Κοινο΄τητα·

΄µικτα αστικα
΄ απο΄βλητα απο΄ ιδιωτικα
΄ νοικοκυρια
΄ (καταχω
΄ ριση 20 03 01 του
η) προ΄κειται για ανα
µε΄ρους 2 του Παραρτη΄µατος V)·
΄ νονται υπο΄ψη οι γεωγραφικε΄ς συνθη
΄κες η
΄ η ανα
΄ γκη ειδικευµε΄νων εγκαταστα
΄ σεων
θ) αν και λαµβα
΄πους αποβλη
΄των, εα
΄ν η προβλεπο
΄µενη µεταφορα
΄ δεν ει΄ναι συ
΄µφωνη µε την
για ορισµε΄νους τυ
΄ ρθρα 5 και 7:
οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ και ιδι΄ως τα α
i)

΄ρκειας σε κοινοτικο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο·
προκειµε΄νου να εφαρµοστει΄ η αρχη΄ της αυτα

΄ σεις που η εγκατα
΄ σταση πρε΄πει να ανακτη΄σει απο΄βλητα απο΄ πλησιε΄στερη πηγη
΄
ii) σε περιπτω
΄ σει προτεραιο΄τητα στα απο΄βλητα αυτα
΄· η
΄
και η αρµο΄δια αρχη΄ ΄εχει δω
΄µφωνες µε τα σχε΄δια διαχει΄ρισης
iii) προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ΄οτι οι µεταφορε΄ς ει΄ναι συ
΄των·
των αποβλη
ι)

΄οτι η µεταφορα
΄ αποβλη
΄των δεν προορι΄ζεται για ανα
΄ κτηση αλλα
΄ για δια
΄ θεση·

΄ µενη αξι΄α των υλικω
΄ ν που προ΄κειται να
ια) ο΄τι ο λο΄γος ανακτη΄σιµων προς µη ανακτη΄σιµα απο΄βλητα, η εκτιµω
ανακτηθου΄ν εν τε΄λει η΄ το κο΄στος της ανα΄κτησης και το κο΄στος της δια΄θεσης του µη ανακτη΄σιµου µε΄ρους, η
΄νος δυ
΄ναµη των αποβλη
΄των, η ανα
΄ µειξη µε α
΄ λλα απο΄βλητα, το ρυπογο
΄νο περιεχο΄µενο
θερµογο
΄των η
΄ οι κι΄νδυνοι που συνδε΄ονται µε τη µεταφορα
΄ ρυπογο
΄νων ουσιω
΄ ν σε προϊο΄ντα,
των αποβλη
΄ν κατευθυδεν δικαιολογου΄ν την ανα΄κτηση απο΄ οικονοµικη΄ η΄/και περιβαλλοντικη΄ α΄ποψη· θα θεσπιστου
΄ριες γραµµε΄ς συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α
΄ ρθρου 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ το αργο΄ντη
τερο πριν την 1η Ιανουαρι΄ου 2005·
΄ ρα σε εγκατα΄σταση που καλυ΄πτεται απο΄ την οδηγι΄α 96/61/ΕΚ
ιβ) ο΄τι η επεξεργασι΄α των αποβλη΄των θα λα΄βει χω
αλλα΄ δεν εφαρµο΄ζει βε΄λτιστες διαθε΄σιµες τεχνικε΄ς, ο΄πως ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας
αυτη΄ς·
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΄ ν αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
΄ ρα συ΄µφωνα µε νοµιιγ) προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η επεξεργασι΄α των σχετικω
΄ ς δεσµευτικα΄ προ΄τυπα περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας σχετικα΄ µε εργασι΄ες ανα΄κτησης η΄ νοµικω
΄ ς δεσµευτικε΄ς
κω
΄ σεις ανα΄κτησης η΄ ανακυ΄κλωσης, που καθορι΄ζονται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·
υποχρεω
΄των θα γι΄νεται συ
΄µφωνα µε
ιδ) προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται ΄οτι ο χειρισµο΄ς των εν λο΄γω αποβλη
΄ περιβαλλοντικα
΄ προ΄τυπα των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν για την ανα
΄ κτηση η
΄ τις δεσµευτιτα δεσµευτικα
΄ την ανακυ΄κλωση, εφο΄σον δεν υπα
΄ ρ΄ σεις των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν για την ανα
΄ κτηση η
κε΄ς υποχρεω
΄ κοινοτικα
΄ περιβαλλοντικα
΄ προ΄τυπα η
΄ υποχρεω
΄ σεις και οι εθνικε΄ς νοµικε΄ς διαχουν δεσµευτικα
΄ ξεις ει΄ναι συ
΄µφωνες προς τα α
΄ ρθρα 3 και 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·
τα
΄ ν αποβλη΄των λαµβα΄νει χω
΄ ρα συ΄µφωνα µε τα
ιε) προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η επεξεργασι΄α των σχετικω
σχε΄δια διαχει΄ρισης των αποβλη΄των που καταρτι΄ζονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ
΄ ς δεσµευτικω
΄ ν υποχρεω
΄ σεων ανα΄κτησης η΄ ανακυ΄κλωσης, που
µε σκοπο΄ να εξασφαλι΄ζεται η εφαρµογη΄ νοµικω
΄ς δια
΄ ταξης η οποι΄α να προβλε΄πει δεσµευκαθορι΄ζονται στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α. Ελλει΄ψει κοινοτικη
΄ σεις ΄οσον αφορα
΄ την ανα
΄κτηση η
΄ την ανακυ΄κλωση, τα κρα
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν να
τικε΄ς υποχρεω
΄λλουν τα ΄δια
΄ σεις στον τοµε΄α αυτο΄, στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανονισµου
΄, υπο΄
επιβα
ι
υποχρεω
΄ν τα ΄δια
΄ σεις αυτε΄ς·
τον ΄ορο ΄οτι θα τηρου
ι
τις υποχρεω
΄πους η
΄ η ανα
΄ µιξη των αποβλη
΄των δεν δικαιολοιστ) ΄οτι η θερµικη΄ αξι΄α, η περιεκτικο΄τητα σε ρυ
΄ν την ανα
΄ κτηση απο΄ οικολογικη
΄ σκοπια
΄.
γου
΄ ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλα2.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης δυ΄νανται, εντο΄ς 30 ηµερω
βη΄ς, απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 9, να προβα΄λουν αιτιολογηµε΄νες αντιρρη΄σεις, µε
βα΄ση µο΄νον την παρα΄γραφο 1 στοιχει΄α (ε) ΄εως (ζ), και ο΄χι (α) ε΄ως (δ) και (η) ΄εως (ιστ).
΄ ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 1, οι αρµο΄διες
3.
Εα΄ν, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των 30 ηµερω
΄ σουν ο΄τι ΄εχουν επιλυθει΄ τα προβλη΄µατα που προκα΄λεσαν τις αντιρρη΄σεις τους, ενηµερω
΄ νουν αµε΄αρχε΄ς διαπιστω
σως τον κοινοποιου΄ντα εγγρα΄φως, µε αντι΄γραφα στον παραλη΄πτη και στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
4.
Εα΄ν δεν ΄εχουν επιλυθει΄ τα προβλη΄µατα που προκα΄λεσαν τις αντιρρη΄σεις, εντο΄ς της προθεσµι΄ας των 30
ηµερω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 1, παυ΄ει να ισχυ΄ει η κοινοποι΄ηση και διαβιβα΄ζεται νε΄α
κοινοποι΄ηση.

Άρθρο 14
Γενικη΄ κοινοποι΄ηση
΄ ν µπορει΄ να υποβα΄λει γενικη΄ κοινοποι΄ηση, η οποι΄α να καλυ΄πτει περισσο΄τερες της µι΄ας µεταφο1.
Ο κοινοποιω
ρε΄ς, εα΄ν σε κα΄θε µεταφορα΄:
(α) τα απο΄βλητα ΄εχουν τα ΄δια
ι φυσικα΄ και χηµικα΄ χαρακτηριστικα΄·
(β) τα απο΄βλητα µεταφε΄ρονται προς τον ΄διο
ι
παραλη΄πτη και την ΄δια
ι εγκατα΄σταση· και
(γ) η διαδροµη΄ της µεταφορα΄ς που αναφε΄ρεται στα ΄εγγραφα κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς ει΄ναι η ΄δια.
ι
΄ς κοινοποι΄ησης, µια ενιαι΄α κοινοποι΄ηση µπορει΄ να αφορα
΄ πολ2.
Στο πλαι΄σιο διαδικασι΄ας γενικη
΄των εντο΄ς µε΄γιστης περιο΄δου ενο΄ς ηµερολογιακου
΄ ΄ετους. Η εν λο΄γω περι΄οδος
λε΄ς µεταφορε΄ς αποβλη
΄ς απο΄φασης των ενεχοµε΄νων αρχω
΄ ν.
µπορει΄ να συντοµευτει΄ κατο΄πιν κοινη
΄ς κοινοποι΄ησης ει΄ναι εκει΄νες
Οι λοιπε΄ς προθεσµι΄ες που ορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας γενικη
΄ ρθρο 10.
που αναφε΄ρονται στο α
΄ουν οι ΄διες
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 3, παρα
΄ γραφος
΄ κοινοποι΄ηση ισχυ
ι
διαδικασι΄ες συ
3.
Για τη γενικη
΄ ρθρα 4 ΄εως 16.
1 και τα α
΄ν
4.
Εα΄ν, λο΄γω απρο΄βλεπτων περιστα΄σεων, δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να ακολουθηθει΄ η ΄δια
ι
διαδροµη΄, ο κοινοποιω
΄ νει τις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και, κατα΄ το δυνατο΄ν, πριν αρχι΄σει η µεταφορα΄,
ενηµερω
εα΄ν ει΄ναι η΄δη γνωστη΄ η ανα΄γκη αλλαγη΄ς διαδροµη΄ς.
Σε περι΄πτωση που η αλλαγη΄ διαδροµη΄ς ει΄ναι γνωστη΄ πριν αρχι΄σει η µεταφορα΄ και καθι΄στανται αρµο΄διες α΄λλες
αρχε΄ς απο΄ εκει΄νες τις οποι΄ες αφορα΄ η γενικη΄ κοινοποι΄ηση, δεν µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ η γενικη΄ κοινοποι΄ηση και
υποβα΄λλεται νε΄α κοινοποι΄ηση.
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5.
Οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς δυ΄νανται να συµφωνου΄ν για τη χρησιµοποι΄ηση αυτη΄ς της διαδικασι΄ας γενικη΄ς
κοινοποι΄ησης υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι στη συνε΄χεια παρε΄χονται συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες και ΄εγγραφα, συ΄µφωνα µε
το α΄ρθρο 5 παρα΄γραφοι 2 και 3.
6.

Οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς αποσυ΄ρουν τη συγκατα΄θεση΄ τους σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α αυτη΄, εα΄ν:

(α) η συ΄νθεση των αποβλη΄των δεν ει΄ναι αυτη΄ που αναφε΄ρεται στην κοινοποι΄ηση· η΄
(β) δεν τηρου΄νται οι ο΄ροι που ΄εχουν επιβληθει΄ για τη µεταφορα΄· η΄
΄ νται συ΄µφωνα µε την α΄δεια της εγκατα΄στασης η οποι΄α εκτελει΄ τις εν λο΄γω εργασι΄ες·
(γ) τα απο΄βλητα δεν ανακτω
η΄
(δ) τα απο΄βλητα προ΄κειται να µεταφερθου΄ν, η΄ ΄εχουν µεταφερθει΄, κατα΄ τρο΄πο που δεν ει΄ναι συ΄µφωνος µε τις
πληροφορι΄ες που παρε΄χονται η΄ επισυνα΄πτονται στο ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης.
7.
Κα΄θε απο΄συρση συγκατα΄θεσης πραγµατοποιει΄ται µε επι΄σηµη ειδοποι΄ηση προς τον κοινοποιου΄ντα και µε
αποστολη΄ αντιγρα΄φων στις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς και στον παραλη΄πτη.
8.
Κα΄θε µεταφορα΄ συνοδευ΄εται απο΄ αντι΄γραφο των εγγρα΄φων γενικη΄ς κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς, συµπε΄ ν αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τη γενικη΄ κοινοριλαµβανοµε΄νων αντιγρα΄φων των συγκατα΄θεσης των σχετικω
ποι΄ηση.
9.
Με την τροποποι΄ηση της παραγρα΄φου 1, οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄ ισχυ΄ουν για ο΄λες τις
προβλεπο΄µενες µεταφορε΄ς που υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου.
΄σιας παραλαβη
΄ς επιστρεφο΄µενων αποβλη
΄των απο΄ τον κατασκευαστη
΄
10.
Σε περι΄πτωση εθελου
΄ουν τα ακο΄λουθα:
ισχυ
΄ς αποβλη
΄των για ΄ολους τους παραγωγου
΄ς
α) η γενικη΄ κοινοποι΄ηση βασι΄ζεται σε κλει΄δα κατανοµη
΄των στο εκα
΄ στοτε κρα
΄ τος µε΄λος µε µε΄γιστη ποσο
΄τητα 250 το΄ννων αποβλη
΄των ετησι΄ως
αποβλη
΄ παραγωγο΄ αποβλη
΄των·
ανα
΄ς πρε΄πει να επιδει΄ξει γενικη
΄α
΄ δεια διε΄λευσης απο΄ ΄ολες τις χω
΄ ρες διαµετακο΄µιβ) ο κατασκευαστη
σης·
΄ς υποβα
΄ λλει στις αρµο΄διες αρχε΄ς ετη
΄σιο ισολογισµο
΄ µε κατα
΄σταση ΄ολων των
γ) ο κατασκευαστη
΄ ν αποβλη
΄των·
παραγωγω
΄ ρας προορισµου
΄ εποπτευ
΄ουν την κανονικο΄τητα της δια
΄ θεσης των αποδ) οι αρµο΄διες αρχε΄ς της χω
΄των που παραλαµβα
΄ νονται µετα
΄ απο΄ επιστροφη
΄·
βλη
ε)

΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α
΄ ρθρο 5, παρα
΄ γραφος 4, τε΄ταρτο εδα
΄ φιο, ο κατασκευαστη
΄ς µπορει΄ να
κατα
΄ απο΄ σχετικο΄ αι΄τηµα στην αρµο΄δια αρχη
΄ τη συ
΄µβαση προµη
΄θειας που ΄εχει
αποστει΄λει µετα
΄ ψει µε τον παραγωγο΄ αποβλη
΄των.
συνα

Άρθρο 15
Απαιτη΄σεις κατο΄πιν της συγκατα΄θεσης για µεταφορα΄
΄ ν αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄, πρε΄πει να πληρου΄νται οι
Μετα΄ τη συγκατα΄θεση των σχετικω
ακο΄λουθες απαιτη΄σεις:
(α) Συµπλη΄ρωση του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς απο΄ ο΄λους τους ενδιαφεροµε΄νους: Όλες οι ενδιαφερο΄µενες επιχειρη΄΄ νουν το ΄εγγραφο µεταφορα΄ς στα αντι΄στοιχα σηµει΄α, το υπογρα΄φουν και διατηρου΄ν αντι΄γραφο.
σεις συµπληρω
΄ ν λα΄βει συγκατα΄θεση απο΄
(β) Συµπλη΄ρωση του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς απο΄ τον κοινοποιου΄ντα: Μο΄λις ο κοινοποιω
τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης η΄, ο΄σον αφορα΄ την αρµο΄δια αρχη΄ διαµετα΄ ν συµπληρω
΄ νει το ΄εγγραφο
κο΄µισης, µπορει΄ να υποθε΄σει ο΄τι ΄εχει δοθει΄ σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση, ο κοινοποιω
µεταφορα΄ς µε την ηµεροµηνι΄α της µεταφορα΄ς και ο΄,τι α΄λλα στοιχει΄α χρεια΄ζονται.
΄ ν αποστε΄λλει αντι΄γραφα του συµπληρωµε΄νου εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στις σχετικε΄ς αρµο΄διες
Ο κοινοποιω
αρχε΄ς.
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΄ ν αποστε΄λλει αντι΄γραφα
(γ) Προηγου΄µενη ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε την ακριβη΄ ΄εναρξη της µεταφορα΄ς: Ο κοινοποιω
του συµπληρωµε΄νου πλε΄ον εγγρα΄φου µεταφορα΄ς, ο΄πως περιγρα΄φεται στο στοιχει΄ο β), στις σχετικε΄ς αρµο΄διες
΄ χιστον 3 εργα΄σιµες ηµε΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη της µεταφορα΄ς.
αρχε΄ς και στον παραλη΄πτη τουλα
΄τητα, την ηµεροµηνι΄α µεταφορα
΄ς η
΄ τον µεταφορε΄α υποβα
΄ λλονται στις
Μεταβολε΄ς στην ποσο
΄πτη πριν την ΄εναρξη της µεταφορα
΄ ς.
αρµο΄διες αρχε΄ς και τον παραλη
΄ ν απο΄
(δ) Γραπτη΄ επιβεβαι΄ωση της παραλαβη΄ς των αποβλη΄των απο΄ τον παραλη΄πτη: Εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω
την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ο παραλη΄πτης παρε΄χει επιβεβαι΄ωση εγγρα΄φως ο΄τι παρελη΄φθησαν τα απο΄βλητα.
Η επιβεβαι΄ωση αυτη΄ περιλαµβα΄νεται η΄ επισυνα΄πτεται στο ΄εγγραφο µεταφορα΄ς.
Ο παραλη΄πτης αποστε΄λλει αντι΄γραφα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς που περιε΄χει την επιβεβαι΄ωση αυτη΄ στον
κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
(ε) Πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης απο΄ τον παραλη΄πτη: Το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, αλλα΄ το αργο΄΄ σιµες ηµε΄ρες µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης και το αργο΄τερο 180 ηµε΄ρες
τερο 7 εργα
΄ την αµοιβαι΄α γραπτη
΄ ΄εγκριση της κοινοποι΄ησης απο΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ο παραλη΄µετα
πτης, υπ’ ευθυ΄νη του, πιστοποιει΄ την τελικη΄ ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση.
Το πιστοποιητικο΄ αυτο΄ περιλαµβα΄νεται η΄ επισυνα΄πτεται στο ΄εγγραφο µεταφορα΄ς.
Ο παραλη΄πτης αποστε΄λλει αντι΄γραφα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς που περιε΄χει την πιστοποι΄ηση αυτη΄ στον
κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
Άρθρο 16
Αλλαγε΄ς στη µεταφορα΄ µετα΄ τη συγκατα΄θεση
1.
Εα΄ν τυχο΄ν υπα΄ρξουν ουσιαστικε΄ς αλλαγε΄ς στις λεπτοµε΄ρειες η΄/και τους ο΄ρους της µεταφορα΄ς για την οποι΄α
΄εχει δοθει΄ συγκατα΄θεση, ο κοινοποιω
΄ ν ενηµερω
΄ νει αµε΄σως τις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
΄ σεις αυτε΄ς, πρε΄πει να διαβιβαστει΄ νε΄α κοινοποι΄ηση, εκτο΄ς εα΄ν ο΄λες οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς
2.
Στις περιπτω
΄ σουν ο΄τι για τις προτεινο΄µενες αλλαγε΄ς δεν υπα΄ρχει ανα΄γκη νε΄ας κοινοποι΄ησης.
διαπιστω
3.
Σε περι΄πτωση που µε τις εν λο΄γω αλλαγε΄ς καθι΄στανται αρµο΄διες α΄λλες αρχε΄ς απο΄ εκει΄νες τις οποι΄ες αφορα΄
η αρχικη΄ κοινοποι΄ηση, διαβιβα΄ζεται νε΄α κοινοποι΄ηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 17
Απο΄βλητα που πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες
1.
Τα απο΄βλητα που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφοι 2 και 4, τα οποι΄α προβλε΄πεται να µεταφερθου΄ν απο΄
΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος η΄/και να διαµετακοµιστου΄ν µε΄σω ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων α΄λλων κρατω΄ν
µελω΄ν, υπο΄κεινται στις ακο΄λουθες διαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις:
Για να διευκολυνθει΄ η παρακολου΄θηση των µεταφορω΄ν των εν λο΄γω αποβλη΄των, το προ΄σωπο που προτι΄θεται
΄ νει τις αρµο΄διες αρχε΄ς του το΄που αποστολη
΄ς
΄σει τη µεταφορα
΄ αποβλη
΄των ενηµερω
να πραγµατοποιη
΄ 10 εργα
΄ σιµες ηµε΄ρες πριν απο΄ τη σχεδιαζο΄µενη µεταφορα
΄ . Το προ΄σωπο
και του το΄που προορισµου
΄ ρας αποστολη΄ς, το οποι΄ο φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄, µεριµνα΄ ω΄στε τα απο΄βλητα να
υπο΄ τη δικαιοδοσι΄α της χω
συνοδευ΄ονται απο΄ τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες:
(α) το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση του παραγωγου΄, του νε΄ου παραγωγου΄ η΄ του φορε΄α συλλογη΄ς, του προσω΄που
που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄, του παραλη΄πτη και του(των) κατο΄χου(-ων)·
(β) τον κωδικο΄ ταυτοποι΄ησης των αποβλη΄των, µε χρη΄ση του κωδικου΄ του ΟΟΣΑ στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ και του
κωδικου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Καταλο΄γου Αποβλη΄των της απο΄φασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (1)·
(γ) τη συνη΄θη εµπορικη΄ ονοµασι΄α των αποβλη΄των·
(1) ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3.
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(δ) την ποσο΄τητα των αποβλη΄των·
(ε) τις εργασι΄ες ανα΄κτησης, ο΄πως απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ Β της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ συµπεριλαµβανοµε΄νης της επακο΄λουθης και τελικη΄ς ανα΄κτησης κατο΄πιν ανταλλαγη΄ς η΄ αποθη΄κευσης, ο΄πως απαριθµου΄νται
στο παρα΄ρτηµα ΙΙ Β της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·
(στ) την ηµεροµηνι΄α µεταφορα΄ς· και
(ζ) αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για την υ΄παρξη συ΄µβασης µεταξυ΄ του προσω΄που που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ και
΄ ς δεσµευτικη΄ κατα΄ την ΄εναρξη της
του παραλη΄πτη για την ανα΄κτηση των αποβλη΄των, η οποι΄α να ει΄ναι νοµικω
µεταφορα΄ς.
Οι συνοδευτικε΄ς πληροφορι΄ες υπογρα΄φονται απο΄ το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄, πριν πραγµατοποιηθει΄ η µεταφορα΄, και υπογρα΄φονται απο΄ τον(τους) κα΄τοχο(-ους) και τον παραλη΄πτη κατα΄ τη στιγµη΄ που τους
µεταβιβα΄ζονται τα υπο΄ψη απο΄βλητα.
΄ ς δεσµευτικη΄ κατα΄ την
2.
Η συ΄µβαση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο (ζ) πρε΄πει να ει΄ναι νοµικω
΄εναρξη της µεταφορα΄ς και πρε΄πει να περιλαµβα΄νει την υποχρε΄ωση του προσω΄που που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄
να πα΄ρει πι΄σω τα απο΄βλητα, εα΄ν η µεταφορα΄ δεν ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν η΄ εα΄ν πραγµατοποιηθει΄ κατα΄
΄.
παρα΄βαση του παρο΄ντος κανονισµου
3.
Οι πληροφορι΄ες παρε΄χονται απο΄ το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ στο ΄εντυπο που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα VI.
4.

Τα εν λο΄γω απο΄βλητα υπο΄κεινται επι΄σης σε ο΄λες τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ. Πρε΄πει ιδι΄ως:



να προορι΄ζονται µο΄νον για δεο΄ντως εγκεκριµε΄νες εγκαταστα΄σεις, οι οποι΄ες ΄εχουν εγκριθει΄ συ΄µφωνα µε τα
α΄ρθρα 10 και 11 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και



να υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις των α΄ρθρων 8, 12, 13 και 14 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.

΄ ρησης, επιβολη΄ς, προγραµµατισµου΄ και στατιστικη΄ς, τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται, συ΄µφωνα
5.
Για σκοπου΄ς επιθεω
µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α, να απαιτου΄ν πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς που υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος α΄ρθρου.
6.
Οι πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 θεωρου΄νται εµπιστευτικε΄ς, συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄
και εθνικη΄ νοµοθεσι΄α.
Άρθρο 18
Απο΄βλητα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο προηγου΄µενης ενηµε΄ρωσης
1.
Τα επικι΄νδυνα απο΄βλητα που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 4 -επιπλε΄ον της απαι΄τησης ενηµε΄ρωσης
που περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 17, υπο΄κεινται στην ακο΄λουθη διαδικαστικη΄ απαι΄τηση:


΄ νει τις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς ο΄σον αφορα΄ τη µετατο προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ ενηµερω
φορα΄ 3 εργα΄σιµες ηµε΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη΄ της.

΄ ν, παρε΄χονται οι πληροφορι΄ες που απαριθµου΄νται στο α΄ρθρο 17
2.
Για την υποβολη΄ αυτω΄ν των πληροφοριω
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α (α) ΄εως (δ) και (στ) και χρησιµοποιει΄ται το ΄εντυπο που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα VI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Απαγο΄ρευση ανα΄µειξης των αποβλη΄των κατα΄ τη µεταφορα΄
1.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς η΄ πριν απο΄ την ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση, ο΄πως αναφε΄ρεται στο ΄εγγραφο
κοινοποι΄ησης, τα απο΄βλητα δεν αναµειγνυ΄ονται ου΄τε µε απο΄βλητα που καλυ΄πτονται απο΄ διαφορετικη΄ κοινοποι΄ηση, ου΄τε µε απο΄βλητα που δεν καλυ΄πτονται απο΄ καµι΄α κοινοποι΄ηση.
2.

Η παρα΄γραφος 1 ισχυ΄ει επι΄σης και για απο΄βλητα προοριζο΄µενα για εργασι΄ες ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης.

7.4.2004

7.4.2004

EL
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C 87 E/303
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

Άρθρο 20
Προστασι΄α του περιβα΄λλοντος εντο΄ς της Κοινο΄τητας
΄ ν στην Κοινο΄τητα λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο ω΄στε να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η
Ο παραγωγο΄ς η΄/και ο κοινοποιω
΄ ρα χωρι΄ς να τι΄θεται σε κι΄νδυνο η
διαχει΄ριση κα΄θε αποβλη΄του που µεταφε΄ρουν εντο΄ς της Κοινο΄τητας λαµβα΄νει χω
ανθρω΄πινη υγει΄α και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να βλα΄ψουν το περιβα΄λλον,
ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης
΄ ρα προορισµου΄.
στη χω

Άρθρο 21
΄ν
Φυ΄λαξη των εγγρα΄φων και των πληροφοριω
1.
Κα΄θε ΄εγγραφο που απευθυ΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς η΄ αποστε΄λλεται απο΄ αυτε΄ς σχετικα΄ µε κοινοποιηµε΄νη
µεταφορα΄ φυλα΄σσεται στην Κοινο΄τητα επι΄ τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη, υπολογιζο΄µενα απο΄ την ΄εναρξη της µεταφορα΄ς,
απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, τον κοινοποιου΄ντα και τον παραλη΄πτη.
2.
Οι πληροφορι΄ες που παρε΄χονται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17 παρα΄γραφος 1 φυλα΄σσονται στην Κοινο΄τητα επι΄
τρι΄α τουλα΄χιστον ΄ετη, υπολογιζο΄µενα απο΄ την ΄εναρξη της µεταφορα΄ς, απο΄ το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη
µεταφορα΄ και τον παραλη΄πτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Άρθρο 22
Παραλαβη΄ κατο΄πιν επιστροφη΄ς
σε περι΄πτωση που η µεταφορα΄ δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν
1.
Σε περι΄πτωση που µια µεταφορα΄ αποβλη΄των, στην οποι΄α ΄εχουν συγκατατεθει΄ οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς,
δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄ ο΄πως προβλεπο΄ταν, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους των εγγρα΄φων κοινοποι΄ησης και µεταφορα΄ς η΄/και της συ΄µβασης, που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στα α΄ρθρα 6 και 17, η αρµο΄δια
΄ νει αµε΄σως την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
αρχη΄ προορισµου΄ η΄/και διαµετακο΄µισης, αναλο΄γως, ενηµερω
2.
Η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς µεριµνα΄ ω΄στε τα υπο΄ψη απο΄βλητα να επιστραφου΄ν στην περιοχη΄ δικαιοδοσι΄ας
΄ ρας αποστολη΄ς, απο΄ τον κοινοποιου΄ντα, η΄ εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο, απο΄ την ΄δια
της, η΄ σε α΄λλο σηµει΄ο της χω
ι την
αρµο΄δια αρχη΄.
Αυτο΄ πρε΄πει να γι΄νει εντο΄ς 90 ηµερω΄ν αφο΄του αντιληφθει΄ η΄ ενηµερωθει΄ εγγρα΄φως ο΄τι η µεταφορα΄ για την οποι΄α
΄εχει δοθει΄ συγκατα΄θεση δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄, καθω
΄ ς και σε ποιον λο΄γο η΄ λο΄γους οφει΄λεται το γεγονο΄ς
αυτο΄. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να υποβληθου΄ν, µεταξυ΄ α΄λλων, απο΄ α΄λλες αρµο΄διες αρχε΄ς.
3.
Η υποχρε΄ωση της παραγρα΄φου 2 για παραλαβη΄ σε περι΄πτωση επιστροφη΄ς δεν ισχυ΄ει, εα΄ν η αρµο΄δια αρχη΄
αποστολη΄ς ΄εχει πειστει΄ ο΄τι τα απο΄βλητα ει΄ναι δυνατο΄ν να διατεθου΄ν η΄ να ανακτηθου΄ν µε εναλλακτικο΄ τρο΄πο στη
΄ ρα προορισµου΄ η΄ σε α΄λλο σηµει΄ο απο΄ τον κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο, απο΄ την ΄δια
χω
ι την αρµο΄δια
αρχη΄.
΄ σεις παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς, ο΄πως αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2, γι΄νεται νε΄α κοινο4.
Σε περιπτω
ποι΄ηση, εκτο΄ς εα΄ν οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς συµφωνη΄σουν ο΄τι επαρκει΄ δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση απο΄ την
αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
Η νε΄α κοινοποι΄ηση διαβιβα΄ζεται απο΄ τον κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο, απο΄ την αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄
αποστολη΄ς.
Καµι΄α αρµο΄δια αρχη΄ δεν δυ΄ναται να αντιταχθει΄ η΄ να προβα΄λει αντιρρη΄σεις στην επιστροφη΄ των αποβλη΄των µιας
µεταφορα΄ς που δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄.
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΄ σεις εναλλακτικω
΄ ν ρυθµι΄σεων εκτο΄ς της αρχικη΄ς χω
΄ ρας προορισµου΄, ο΄πως αναφε΄ρεται στην
5.
Σε περιπτω
παρα΄γραφο 3, διαβιβα΄ζεται νε΄α κοινοποι΄ηση απο΄ τον αρχικο΄ κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο, απο΄ την
αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
Όταν γι΄νεται η εν λο΄γω νε΄α κοινοποι΄ηση, οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν τις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς ισχυ΄ουν επι΄σης
΄ ρας αποστολη΄ς.
και για την αρµο΄δια αρχη΄ της αρχικη΄ς χω
΄ σεις εναλλακτικω
΄ ν ρυθµι΄σεων στην αρχικη΄ χω
΄ ρα προορισµου΄, ο΄πως αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο
6.
Σε περιπτω
3, δεν απαιτει΄ται νε΄α κοινοποι΄ηση και επαρκει΄ δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση απο΄ τον αρχικο΄ κοινοποιου΄ντα η΄,
εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο, απο΄ την αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄.
΄ ρας αποστολη΄ς να πα΄ρει πι΄σω τα
7.
Η υποχρε΄ωση του κοινοποιου΄ντος και η επικουρικη΄ υποχρε΄ωση της χω
΄ σει το
απο΄βλητα η΄ να φροντι΄σει για εναλλακτικη΄ ανα΄κτηση η΄ δια΄θεση παυ΄ει να υφι΄σταται ο΄ταν ο παραλη΄πτης εκδω
πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης, ο΄πως αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 15, στοιχει΄ο (ε).
8.
Σε περι΄πτωση που παρατηρηθου΄ν απο΄βλητα µιας µεταφορα΄ς που δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄ εντο΄ς ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους, η αρµο΄δια αρχη΄ που ΄εχει δικαιοδοσι΄α στην περιοχη΄ ο΄που παρατηρη΄θηκαν τα απο΄βλητα ει΄ναι
υπευ΄θυνη για να προβει΄ σε ρυθµι΄σεις για την ασφαλη΄ αποθη΄κευση των αποβλη΄των, εν αναµονη΄ της επιστροφη΄ς η΄
τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτηση΄ς τους µε εναλλακτικο΄ τρο΄πο, ο΄πως απαιτει΄ται στο παρο΄ν α΄ρθρο.
9.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1, 2, 3, 7 και 8 ισχυ΄ουν επι΄σης και για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των που
υπο΄κεινται στην απαι΄τηση να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17.
΄ σεις, το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ υπο΄κειται στις ΄διες
΄ σεις που
Στις εν λο΄γω περιπτω
ι
υποχρεω
΄ ν.
ορι΄ζονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, ο΄πως και ο κοινοποιω

Άρθρο 23
∆απα΄νες παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς
σε περι΄πτωση που η µεταφορα΄ δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄
1.
Οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ την επιστροφη΄ των αποβλη΄των µιας µεταφορα΄ς που δεν µπορει΄ να ολοκληρωθει΄, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αποστολη΄ς, της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτηση΄ς τους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο
22 παρα΄γραφος 2 η΄ 3, και του κο΄στους αποθη΄κευσης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 22 παρα΄γραφος 8, χρεω΄νονται:
i)

στον κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·

ii)

στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς· η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·

΄ ς τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη και οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
iii) ο΄πως θα συµφωνη΄σουν αλλιω
2.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου ισχυ΄ουν επι΄σης και για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των που υπο΄κεινται στην
απαι΄τηση να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17.
΄ σεις, το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ υπο΄κειται στις ΄διες
΄ σεις που
Στις εν λο΄γω περιπτω
ι
υποχρεω
΄ ν.
ορι΄ζονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, ο΄πως και ο κοινοποιω
΄ ν διατα΄ξεων η΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄
3.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των εθνικω
ευθυ΄νης.

Άρθρο 24
Παραλαβη΄ κατο΄πιν επιστροφη΄ς σε περι΄πτωση που η µεταφορα΄ ει΄ναι παρα΄νοµη
1.
Σε περι΄πτωση που µια αρµο΄δια αρχη΄ αντιληφθει΄ µεταφορα΄ που κρι΄νει ο΄τι πραγµατοποιει΄ται κατα΄ παρα΄βαση
του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ του διεθνου΄ς η΄ κοινοτικου΄ δικαι΄ου, στο εξη΄ς καλου΄µενη «παρα΄νοµη µεταφορα΄»,
΄ νει αµε΄σως τις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς και δυ΄ναται να επιστρε΄ψει την εν λο΄γω αποστολη΄.
ενηµερω
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΄ ν, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς µεριµνα΄ ω΄στε
2.
Εα΄ν για την παρα΄νοµη µεταφορα΄ υπευ΄θυνος ει΄ναι ο κοινοποιω
τα εν λο΄γω απο΄βλητα:
(α) να παραλαµβα΄νονται απο΄ τον de facto κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν δεν ΄εχει γι΄νει κοινοποι΄ηση·
(β) απο΄ τον de jure κοινοποιου΄ντα, συ΄µφωνα µε την ιερα΄ρχηση του α΄ρθρου 2 σηµει΄ο 7, η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι
ανε΄φικτο·
(γ) να παραλαµβα΄νονται απο΄ οποιοδη΄ποτε απο΄ τα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που ει΄ναι υπευ΄θυνα για την παρα΄νοµη µεταφορα΄, τα οποι΄α αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 σηµει΄ο 7, η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
(δ) να παραλαµβα΄νονται απο΄ την ΄δια
ι την αρµο΄δια αρχη΄ η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
΄ νται στη χω
΄ ρα προορισµου΄ η΄ αποστολη΄ς απο΄ την ΄δια
(ε) εναλλακτικα΄, να διατι΄θενται η΄ να ανακτω
ι
την αρµο΄δια
αρχη΄· η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
΄ νται σε α΄λλη χω
΄ ρα απο΄ την ΄δια
(στ) εναλλακτικα΄, να διατι΄θενται η΄ να ανακτω
ι την αρµο΄δια αρχη΄, εα΄ν συµφωνου΄ν
ο΄λες οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
Αυτο΄ πρε΄πει να γι΄νει εντο΄ς 30 ηµερω΄ν αφο΄του αντιληφθει΄ την παρα΄νοµη µεταφορα΄, η΄ ενηµερωθει΄ εγγρα΄φως
σχετικα΄ µε αυτη΄, η΄ εντο΄ς α΄λλου χρονικου΄ διαστη΄µατος που µπορει΄ να συµφωνηθει΄ απο΄ τις σχετικε΄ς αρµο΄διες
αρχε΄ς. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να υποβληθου΄ν, µεταξυ΄ α΄λλων, απο΄ α΄λλες αρµο΄διες αρχε΄ς.
΄ σεις παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς, ο΄πως αναφε΄ρεται στα στοιχει΄α (α) ΄εως (δ), γι΄νεται νε΄α κοινοΣε περιπτω
ποι΄ηση, εκτο΄ς εα΄ν οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς συµφωνη΄σουν ο΄τι επαρκει΄ δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση απο΄ την
αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
Η νε΄α κοινοποι΄ηση διαβιβα΄ζεται απο΄ τα προ΄σωπα που απαριθµου΄νται στα στοιχει΄α (α), (β), (γ) η΄ (δ) και συ΄µφωνα
µε την εν λο΄γω ιερα΄ρχηση.
Καµι΄α αρµο΄δια αρχη΄ δεν δυ΄ναται να αντιταχθει΄ η΄ να προβα΄λει αντιρρη΄σεις στην επιστροφη΄ των αποβλη΄των µιας
παρα΄νοµης µεταφορα΄ς.
΄ σεις εναλλακτικω
΄ ν ρυθµι΄σεων, ο΄πως αναφε΄ρεται στα στοιχει΄α (ε) και (στ), απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποΣε περιπτω
στολη΄ς, διαβιβα΄ζεται νε΄α κοινοποι΄ηση απο΄ την αρχικη΄ αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς, εκτο΄ς εα΄ν οι σχετικε΄ς αρµο΄διες
αρχε΄ς συµφωνη΄σουν ο΄τι επαρκει΄ δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄.
΄ στε
3.
Εα΄ν για την παρα΄νοµη µεταφορα΄ υπευ΄θυνος ει΄ναι ο παραλη΄πτης, η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ µεριµνα΄ ω
τα εν λο΄γω απο΄βλητα:
(α) να διατι΄θενται η΄ να ανακτω΄νται κατα΄ περιβαλλοντικω΄ς ορθο΄ τρο΄πο απο΄ τον παραλη΄πτη η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι
ανε΄φικτο·
(β) απο΄ την ΄δια
ι την αρµο΄δια αρχη΄.
Αυτο΄ πρε΄πει να γι΄νει εντο΄ς 30 ηµερω΄ν αφο΄του αντιληφθει΄ την παρα΄νοµη µεταφορα΄, η΄ ενηµερωθει΄ εγγρα΄φως
σχετικα΄ µε αυτη΄, η΄ εντο΄ς α΄λλου χρονικου΄ διαστη΄µατος που µπορει΄ να συµφωνηθει΄ απο΄ τις σχετικε΄ς αρµο΄διες
αρχε΄ς. Οι πληροφορι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να υποβληθου΄ν, µεταξυ΄ α΄λλων, απο΄ α΄λλες αρµο΄διες αρχε΄ς.
Για τον σκοπο΄ αυτο΄ν, συνεργα΄ζονται, εν ανα΄γκη, για τη δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση των αποβλη΄των.
4.
Ιδιαι΄τερα ο΄ταν η ευθυ΄νη για την παρα΄νοµη µεταφορα΄ δεν µπορει΄ να καταλογιστει΄ ου΄τε στον κοινοποιου΄ντα, ου΄τε στον παραλη΄πτη, οι αρµο΄διες αρχε΄ς συνεργα΄ζονται ω΄στε να εξασφαλι΄ζουν τη δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση
των υπο΄ψη αποβλη΄των.
5.
Σε περι΄πτωση που παρατηρηθου΄ν απο΄βλητα παρα΄νοµης µεταφορα΄ς εντο΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, η αρµο΄δια
αρχη΄ που ΄εχει δικαιοδοσι΄α στην περιοχη΄ ο΄που παρατηρη΄θηκαν τα απο΄βλητα ει΄ναι υπευ΄θυνη για να προβει΄ σε
ρυθµι΄σεις για την ασφαλη΄ αποθη΄κευση των αποβλη΄των, εν αναµονη΄ της επιστροφη΄ς η΄ τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ τελικη΄ς
ανα΄κτηση΄ς τους.
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΄ σεις που οι παρα΄νοµες µεταφορε΄ς επιστρε΄φο6.
Οι διατα΄ξεις των α΄ρθρων 34 και 36 δεν ισχυ΄ουν για περιπτω
΄ ρα αποστολη΄ς και η εν λο΄γω χω
΄ ρα αποστολη΄ς ει΄ναι η χω
΄ ρα που καλυ΄πτεται απο΄ τις απαγορευ΄σεις που
νται στη χω
περιλαµβα΄νονται στα α΄ρθρα αυτα΄.
7.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου ισχυ΄ουν επι΄σης και για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των που υπο΄κεινται στην
απαι΄τηση να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17.
΄ σεις, το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ υπο΄κειται στις ΄διες
΄ σεις που
Στις εν λο΄γω περιπτω
ι
υποχρεω
΄ ν.
ορι΄ζονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, ο΄πως και ο κοινοποιω
΄ ν διατα΄ξεων η΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄
8.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των εθνικω
ευθυ΄νης.
΄ ν ο΄σον αφορα΄ τις παρα΄νοµες µεταφορε΄ς
9.
Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τη συνεργασι΄α των αρµοδι΄ων αρχω
µπορου΄ν να καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 25
∆απα΄νες παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς σε περι΄πτωση που η µεταφορα΄ ει΄ναι παρα΄νοµη
1.
Οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ την επιστροφη΄ των αποβλη΄των µιας µεταφορα΄ς που πραγµατοποιει΄ται
κατα΄ παρα΄βαση του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ του διεθνου΄ς η΄ κοινοτικου΄ δικαι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αποστολη΄ς, της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτηση΄ς τους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 2, και του κο΄στους
αποθη΄κευσης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 5, χρεω΄νονται:
(α) στον de facto κοινοποιου΄ντα η΄, εα΄ν δεν ΄εχει γι΄νει κοινοποι΄ηση·
(β) στον de jure κοινοποιου΄ντα, συ΄µφωνα µε την ιερα΄ρχηση του α΄ρθρου 2 σηµει΄ο 7, η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
(γ) σε οποιοδη΄ποτε απο΄ τα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που ει΄ναι υπευ΄θυνα για την παρα΄νοµη µεταφορα΄, τα οποι΄α
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 σηµει΄ο 7, η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
(δ) στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς.
2.
Οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ την τελικη΄ δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 3,
και οι δαπα΄νες αποθη΄κευσης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 5, των αποβλη΄των µιας µεταφορα΄ς που ει΄ναι
παρα΄νοµη χρεω΄νονται:
(α) στον παραλη΄πτη η΄, εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
(β) στην αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄.
3.
Οι δαπα΄νες που προκυ΄πτουν απο΄ την τελικη΄ δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 4,
στις οποι΄ες συµπεριλαµβα΄νονται οι ενδεχο΄µενες δαπα΄νες αποστολη΄ς και αποθη΄κευση΄ς τους, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο
΄ νονται:
24 παρα΄γραφος 5, των αποβλη΄των µιας µεταφορα΄ς που ει΄ναι παρα΄νοµη χρεω
΄ ν η΄,
(α) στον κοινοποιου΄ντα η΄/και τον παραλη΄πτη, ανα΄λογα µε την απο΄φαση των ενδιαφεροµε΄νων αρµοδι΄ων αρχω
εα΄ν αυτο΄ ει΄ναι ανε΄φικτο·
(β) στις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και προορισµου΄.
4.
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου ισχυ΄ουν επι΄σης και για τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των που υπο΄κεινται στην
απαι΄τηση να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 17.
΄ σεις, το προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ υπο΄κειται στις ΄διες
΄ σεις που
Στις εν λο΄γω περιπτω
ι
υποχρεω
΄ ν.
ορι΄ζονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, ο΄πως και ο κοινοποιω
΄ ν διατα΄ξεων η΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄
5.
Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των εθνικω
ευθυ΄νης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Υποβολη΄ γνωστοποι΄ησης
1.
Οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 3 δυ΄νανται να υποβα΄λλονται µε
οποιονδη΄ποτε απο΄ τους ακο΄λουθους τρο΄πους επικοινωνι΄ας:
΄ ς·
(α) ταχυδροµικω
(β) µε τηλεοµοιοτυπι΄α (φαξ)·
(γ) µε ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο µε ψηφιακη΄ υπογραφη΄· η΄
(δ) µε ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο χωρι΄ς ψηφιακη΄ υπογραφη΄, και επακο΄λουθη ταχυδροµικη΄ αποστολη΄.
΄ ν αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν, οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που
2.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη της συγκατα΄θεσης των σχετικω
απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 3 δυ΄νανται να υποβα΄λλονται µε΄σω ηλεκτρονικη΄ς ανταλλαγη΄ς δεδοµε΄νων, µε
ηλεκτρονικη΄ υπογραφη΄ η΄ ηλεκτρονικη΄ απο΄δειξη γνησιο΄τητας, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (1), η΄ εφα΄µιλλο συ΄στηµα ηλεκτρονικη΄ς απο΄δειξης γνησιο΄τητας, το οποι΄ο
να παρε΄χει το ΄διο
ι
επι΄πεδο ασφα΄λειας.
΄ προορισµου
΄ δυ΄νανται, σε συντονι΄ σεις αυτε΄ς, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς και η αρµο΄δια αρχη
Στις περιπτω
΄ και την παραλαβη
΄ των γνωσµο΄ µε τις λοιπε΄ς σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς, να προβαι΄νουν στην αποστολη
στοποιη΄σεων που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 3.
΄ σεις αυτε΄ς η ηλεκτρονικη
΄ ανταλλαγη
΄ δεδοµε΄νων µε τον κοινοποιου
΄ντα εκτελει΄ται
Στις περιπτω
΄πτη µε΄σω της
΄ς και η ηλεκτρονικη
΄ ανταλλαγη
΄ δεδοµε΄νων µε τον παραλη
µε΄σω της αρχη΄ς αποστολη
΄.
αρχη΄ς προορισµου
3.

Οι πληροφορι΄ες και τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 ει΄ναι τα εξη΄ς:

(α) κοινοποι΄ηση προβλεπο΄µενης µεταφορα΄ς, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 4 και 14·
(β) αι΄τηση για πληροφορι΄ες και ΄εγγραφα, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 5, 8 και 9·
΄ ν και εγγρα΄φων, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 5, 8 και 9·
(γ) υποβολη΄ πληροφοριω
(δ) γραπτη΄ συγκατα΄θεση για κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10·
(ε) ο΄ροι εκτε΄λεσης της µεταφορα΄ς, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11·
(στ) αντιρρη΄σεις για τη µεταφορα΄, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 12 και 13·
΄µενη ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε την ακριβη΄ ΄εναρξη της µεταφορα΄ς, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 15·
(ζ) προηγου
(η) γραπτη΄ επιβεβαι΄ωση της παραλαβη΄ς των αποβλη΄των, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρο 15·
(θ) πιστοποιητικο΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης των αποβλη΄των, συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρο 15· και
(ι) πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε αλλαγε΄ς στη µεταφορα΄ µετα΄ τη συγκατα΄θεση, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 16.
΄ εγγρα
΄ φων και πληροφοριω
΄ ν µε΄σω ηλεκτρονικη
΄ς ανταλλαγη
΄ς δεδοµε΄νων συ
΄µ4.
Για την υποβολη
΄ γραφο 2, οι τεχνικε΄ς απαιτη
΄σεις για την πρακτικη΄ εφαρµογη
΄ της ηλεκτρονικη΄ς
φωνα µε την παρα
΄ τον υπολογισµο
΄ των
΄ς δεδοµε΄νων και οι απαιτου
΄µενες τροποποιη
΄σεις, ιδι΄ως ΄οσον αφορα
ανταλλαγη
΄ ν ορι΄ων και τις αναγκαι΄ες συνδιαλλαγε΄ς µεταξυ
΄ των συµµετεχο΄ντων στην ηλεκτρονικη
΄
χρονικω
΄ δεδοµε΄νων, ει΄ναι δυνατο΄ν να προσδιορι΄ζονται συ
΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α
΄ρθρου
ανταλλαγη
18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
(1) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
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Άρθρο 27
Γλω΄σσα
1.
Κα΄θε κοινοποι΄ηση, πληροφορι΄α, ΄εγγραφο η΄ α΄λλη γνωστοποι΄ηση, που υποβα΄λλεται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
του παρο΄ντος τι΄τλου, παρε΄χεται σε γλω΄σσα την οποι΄α δε΄χονται οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
΄ ν αποστε΄λλει εγκεκριµε΄νη(-ες) µετα΄φραση(-εις)
2.
Εφο΄σον το ζητη΄σουν οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς, ο κοινοποιω
σε γλω΄σσα αποδεκτη΄ απο΄ αυτε΄ς.
΄ ν µπορου΄ν να καθορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
3.
Περαιτε΄ρω οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τη χρη΄ση των γλωσσω
που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 28
∆ιαφωνι΄α σε θε΄µατα ταξινο΄µησης
1.
Εα΄ν οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και προορισµου΄ διαφωνου΄ν σχετικα΄ µε την ταξινο΄µηση ο΄σον αφορα΄ τη
δια΄κριση µεταξυ΄ αποβλη΄των και µη αποβλη΄των, το αντικει΄µενο της διαφωνι΄ας θεωρει΄ται απο΄βλητο.
2.
Εα΄ν οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και προορισµου΄ δεν µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν σχετικα΄ µε την ταξινο΄µηση των κοινοποιηµε΄νων αποβλη΄των στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ η΄ IV, τα απο΄βλητα θεωρει΄ται ο΄τι απαριθµου΄νται στο
παρα΄ρτηµα IV.
3.
Εα΄ν οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και προορισµου΄ διαφωνου΄ν σχετικα΄ µε την ταξινο΄µηση των κοινο΄ ν επεξεργασι΄ας των αποβλη΄των ως δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις που
ποιηµε΄νων εργασιω
αφορου΄ν τη δια΄θεση.
4.
Οι παρα΄γραφοι 1 ΄εως 3 εφαρµο΄ζονται µο΄νον για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ και υπο΄ την
΄ µατος των ενδιαφεροµε΄νων µερω
΄ ν να επιλυ΄ουν τυχο΄ν διαφορε΄ς σχετικα΄ µε τα εν λο΄γω
επιφυ΄λαξη του δικαιω
΄ ς.
ζητη΄µατα δικαστικω

Άρθρο 29
∆ιοικητικε΄ς δαπα΄νες
΄ νονται στον κοινοποιου΄νται ενδεδειγµε΄νες και ανα΄λογες διοικητικε΄ς δαπα΄νες για την εφαρµογη΄
Μπορου΄ν να χρεω
΄ ν κοινοποι΄ησης και παρακολου΄θησης, καθω
΄ ς και οι συνη΄θεις δαπα΄νες για κατα΄λληλες αναλυ΄σεις
των διαδικασιω
΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει να ορι΄σει µε΄γιστο υ
΄ψος για τις δαπα
΄νες αυτε΄ς.
και επιθεωρη΄σεις. Η Επιτροπη

Άρθρο 30
Συνοριακε΄ς συµφωνι΄ες
΄ σεις, αν η γεωγραφικη
΄ κατα
΄ σταση το απαιτει΄, ει΄ναι δυνατη
΄ η συ
΄ναψη απο΄
Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄ τη µε΄λη διµερω
΄ ν συµφωνιω
΄ ν για τη διασυνοριακη
΄ µεταφορα
΄ αποβλη
΄των τα
τα ενδιαφερο΄µενα κρα
΄ γονται στην περιοχη
΄ των συνο΄ρων µεταξυ
΄ των εν λο΄γω κρατω
΄ ν µελω
΄ ν και υπο΄κεινται σε
οποι΄α παρα
΄ο
΄λληλη εγκατα
΄ σταση στα συ
΄νορα µεταξυ
΄ των δυ
υποχρε΄ωση κοινοποι΄ησης, στην πλησιε΄στερη κατα
΄ ν µελω
΄ ν, σχετικα
΄ µε διευκολυ
΄νσεις στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας κοινοποι΄ησης για τη µετακρατω
΄ ειδικω
΄ ν αποβλη
΄των.
φορα
΄νται στην Επιτροπη
΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη της εφαρµογη
΄ς τους.
Οι ανωτε΄ρω συµφωνι΄ες κοινοποιου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 31
Μεταφορε΄ς προοριζο΄µενες για δια΄θεση
1.
Όταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των εντο΄ς της Κοινο΄τητας, µε διαµετακο΄µιση µε΄σω µι΄ας η΄ περισ΄ ν, και προορι΄ζεται για δια΄θεση, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς ρωτα΄ την αρµο΄δια αρχη΄ των
σοτε΄ρων τρι΄των χωρω
τρι΄των χωρω΄ν κατα΄ πο΄σον επιθυµει΄ να αποστει΄λει τη γραπτη΄ συγκατα΄θεση΄ της για την προβλεπο΄µενη µεταφορα΄:
(α) εντο΄ς 60 ηµερω΄ν, προκειµε΄νου για συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχει παραιτηθει΄ απο΄ αυτο΄ το δικαι΄ωµα, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους της εν λο΄γω Συ΄µβασης, η΄
΄ ν, προκειµε΄νου για χω
΄ ρες που δεν ει΄ναι συµ(β) εντο΄ς προθεσµι΄ας που συµφωνει΄ται µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων αρχω
βαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
2.
Όταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ διαφο΄ρων το΄πων εντο΄ς του ιδι΄ου κρα΄τους µε΄λους, µε
διαµετακο΄µιση µε΄σω µι΄ας η΄ περισσοτε΄ρων τρι΄των χωρω΄ν, και προορι΄ζεται για δια΄θεση, εφαρµο΄ζονται οι απαιτη΄σεις
της παραγρα΄φου 1.
3.

Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του κεφαλαι΄ου 3 του παρο΄ντος τι΄τλου.
Άρθρο 32
Μεταφορε΄ς προοριζο΄µενες για ανα΄κτηση

1.
Όταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των εντο΄ς της Κοινο΄τητας, µε διαµετακο΄µιση µε΄σω µι΄ας η΄ περισσοτε΄ρων τρι΄των χωρω΄ν στις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, και προορι΄ζεται για ανα΄κτηση, εφαρµο΄ζεται
το α΄ρθρο 31.
2.
Όταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των εντο΄ς της Κοινο΄τητας, µε διαµετακο΄µιση µε΄σω µι΄ας η΄ περισσοτε΄ρων τρι΄των χωρω΄ν στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, και προορι΄ζεται για ανα΄κτηση, δεν εφαρµο΄ζεται
το α΄ρθρο 31 παρα΄γραφος 1.
΄ σεις αυτε΄ς, µπορει΄ να δοθει΄ σιωπηρα΄ η συγκατα΄θεση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10 και, εα΄ν δεν ΄εχει
Στις περιπτω
προβληθει΄ καµι΄α αντι΄ρρηση η΄ δεν ΄εχουν επιβληθει΄ ο΄ροι, η µεταφορα΄ µπορει΄ να αρχι΄σει σε 30 ηµε΄ρες απο΄ την
αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς.
3.
Όταν πραγµατοποιει΄ται µεταφορα΄ αποβλη΄των µεταξυ΄ διαφο΄ρων το΄πων εντο΄ς του ιδι΄ου κρα΄τους µε΄λους, µε
΄ ν, και προορι΄ζεται για ανα΄κτηση, εφαρµο΄ζονται οι απαιτη΄διαµετακο΄µιση µε΄σω µι΄ας η΄ περισσοτε΄ρων τρι΄των χωρω
σεις των παραγρα΄φων 1 και 2.
4.

Το παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του κεφαλαι΄ου 3 του παρο΄ντος τι΄τλου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 33
Εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄
για µεταφορε΄ς εντο΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν
1.
Οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς εντο΄ς της Κοινο΄τητας και του τι΄τλου VII σχετικα΄ µε
α΄λλες διατα΄ξεις δεν εφαρµο΄ζονται για µεταφορε΄ς αποβλη΄των εντο΄ς ενο΄ς και του ιδι΄ου κρα΄τους µε΄λους.
΄ νουν, ωστο΄σο, κατα΄λληλο συ΄στηµα παρακολου΄θησης και ελε΄γχου των µεταφορω
΄ν
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη καθιερω
αποβλη΄των εντο΄ς της δικαιοδοσι΄ας τους. Το συ΄στηµα αυτο΄ πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη την ανα΄γκη συνοχη΄ς µε το
κοινοτικο΄ συ΄στηµα που θεσπι΄ζεται µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης

C 87 E/310

EL

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

΄ νουν την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε τα συστη΄µατα΄ τους για την
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω
παρακολου΄θηση και τον ΄ελεγχο των µεταφορω΄ν αποβλη΄των.
4.

Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να εφαρµο΄ζουν το συ΄στηµα των τι΄τλων ΙΙ και VII εντο΄ς της δικαιοδοσι΄ας τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ

Άρθρο 34
΄ ρες της ΕΖΕΣ
Απαγο΄ρευση των εξαγωγω΄ν εκτο΄ς αυτω΄ν προς χω
1.

Απαγορευ΄εται κα΄θε εξαγωγη΄ απο΄ την Κοινο΄τητα αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση.

΄ ρες
2.
Η απαγο΄ρευση της παραγρα΄φου 1 δεν ισχυ΄ει για εξαγωγε΄ς αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση σε χω
της ΕΖΕΣ, οι οποι΄ες ει΄ναι επι΄σης συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
΄ ρα της ΕΖΕΣ που ει΄ναι µε΄ρος
3.
Ωστο΄σο, απαγορευ΄ονται επι΄σης οι εξαγωγε΄ς αποβλη΄των προς δια΄θεση σε χω
της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας
΄ ρα της ΕΖΕΣ απαγορευ΄ει τις εισαγωγε΄ς των εν λο΄γω αποβλη΄των· η΄
(α) σε περι΄πτωση που η χω
(β) εα΄ν η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς ΄εχει λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι η διαχει΄ριση των αποβλη΄των δεν θα πραγµατο΄ ς ορθο΄ τρο΄πο στη σχετικη΄ χω
΄ ρα προορισµου΄.
ποιηθει΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ σεων παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς,
4.
Η παρου΄σα δια΄ταξη εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των υποχρεω
ο΄πως περιγρα΄φονται στα α΄ρθρα 22 και 24.

Άρθρο 35
΄ ρες της ΕΖΕΣ
∆ιαδικασι΄ες κατα΄ την εξαγωγη΄ σε χω
΄ ρες της ΕΖΕΣ που ει΄ναι
1.
Όταν εξα΄γονται απο΄βλητα απο΄ την Κοινο΄τητα και προορι΄ζονται για δια΄θεση σε χω
συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις
΄ σεις που απαριθµου΄νται στις παραγρα΄φους 2 και 3.
του τι΄τλου ΙΙ, µε τις τροποποιη΄σεις και συµπληρω
2.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:

(α) η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης εκτο΄ς της Κοινο΄τητας διαθε΄τει προθεσµι΄α 60 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της
απο΄δειξης παραλαβη΄ς της κοινοποι΄ησης απο΄ αυτη΄ν για να δω΄σει γραπτη΄ συγκατα΄θεση, να επιβα΄λει ο΄ρους και
να απαιτη΄σει συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄· και
(β) η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα λαµβα΄νει την απο΄φαση΄ της να συγκατατεθει΄ στη µεταφορα΄, ο΄πως
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10, µο΄νον αφου΄ λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης
και προορισµου΄ εκτο΄ς της Κοινο΄τητας και το νωρι΄τερο 61 ηµε΄ρες απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄.
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C 87 E/311
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

3.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις:

(α) η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα παρε΄χει στον κοινοποιου΄ντα απο΄δειξη παραλαβη΄ς της κοινοποι΄ησης·
(β) οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο των
΄ ν τους να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στο τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς και στο τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την
αποφα΄σεω
Κοινο΄τητα·
(γ) παραδι΄δεται απο΄ τον µεταφορε΄α αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στο τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς και στο τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα·
(δ) αµε΄σως µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αποστε΄λλει σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα,
αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα εξη΄λθαν απο΄ την Κοινο΄τητα·
(ε) εα΄ν, 42 ηµε΄ρες µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄΄ νει αµελλητι΄ την
τητα δεν ΄εχει ενηµερωθει΄ απο΄ τον παραλη΄πτη για την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ενηµερω
αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄· και
(στ) η συ΄µβαση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6 ορι΄ζει ο΄τι:

4.



΄ σει εσφαλµε΄νο πιστοποιητικο΄ δια΄θεσης, µε συνε΄πεια την ελευθε΄ρωση της χρηµαεα΄ν ο παραλη΄πτης εκδω
τικη΄ς εγγυ΄ησης, βαρυ΄νεται µε τα ΄εξοδα που προκυ΄πτουν απο΄ την υποχρε΄ωση επιστροφη΄ς των αποβλη΄των στην περιοχη΄ δικαιοδοσι΄ας της αρµο΄διας αρχη΄ς αποστολη΄ς και τη δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση΄ τους κατα΄
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο·
εναλλακτικο΄ και περιβαλλοντικω



εντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω΄ν απο΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των προς δια΄θεση, ο παραλη΄πτης αποστε΄λλει στον κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς αντι΄γραφα του συµπληρωµε΄νου εγγρα΄φου
µεταφορα΄ς, πλην του πιστοποιητικου΄ τελικη΄ς δια΄θεσης που αναφε΄ρεται στην τρι΄τη περι΄πτωση της
παρου΄σας παραγρα΄φου· και



το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο 30 ηµε΄ρες µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της δια΄θεσης και το αργο΄τερο ΄ενα ηµερολογιακο΄ ΄ετος απο΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ο παραλη΄πτης, υπ’ ευθυ΄νη του, πιστοποιει΄ την τελικη΄ δια΄θεση και αποστε΄λλει αντι΄γραφα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς, που περιε΄χει την πιστοποι΄ηση αυτη΄, στον κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.

Η µεταφορα΄ µπορει΄ να αρχι΄σει µο΄νον αφου΄:

΄ ν λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µι(α) ο κοινοποιω
σης και εφο΄σον πληρου΄νται οι καθορισµε΄νοι ο΄ροι·
΄ ς δεσµευτικη΄, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(β) συναφθει΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6·
΄ ς δεσµευτικη΄ και ισχυ΄ουσα, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(γ) συσταθει΄ χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα΄λεια, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7 και ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εκτο΄ς της
΄ ρα διαµετακο΄µισης που ει΄ναι µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· και
Κοινο΄τητας η΄ οποιαδη΄ποτε χω
΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση, ο΄πως περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 41.
(δ) εξασφαλιστει΄ περιβαλλοντικω
5.
Όταν εξα΄γονται απο΄βλητα, πρε΄πει να προορι΄ζονται για εργασι΄ες δια΄θεσης σε εγκατα΄σταση η οποι΄α, βα΄σει
΄ ρα προορισµου΄.
της ισχυ΄ουσας εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, λειτουργει΄ η΄ διαθε΄τει α΄δεια λειτουργι΄ας στη χω
6.
Εα΄ν το τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς η΄ το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αντιληφθει΄ µεταφορα΄ που δεν ει΄ναι
συ΄µφωνη µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄:
΄ νει αµελλητι΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα· και
(α) ενηµερω
(β) φροντι΄ζει να κατακρατη΄σει τα απο΄βλητα µε΄χρις ο΄του λα΄βει διαφορετικη΄ απο΄φαση η εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄
και τη γνωστοποιη΄σει εγγρα΄φως στο τελωνει΄ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Άρθρο 36
Απαγο΄ρευση των εξαγωγω΄ν εα΄ν τα απο΄βλητα απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα V
1.
Απαγορευ΄ονται οι ακο΄λουθες εξαγωγε΄ς απο΄ την Κοινο΄τητα αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση σε
΄ ρες στις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του Συµβουλι΄ου του ΟΟΣΑ:
χω
(α) επικι΄νδυνων αποβλη΄των που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα V·
΄ ριση στο παρα΄ρτηµα V·
(β) επικι΄νδυνων αποβλη΄των που δεν ει΄ναι ταξινοµηµε΄να σε ενιαι΄α καταχω
(γ) µειγµα΄των επικι΄νδυνων αποβλη΄των και µειγµα΄των επικι΄νδυνων αποβλη΄των µε µη επικι΄νδυνα απο΄βλητα, που
΄ ριση στο παρα΄ρτηµα V·
δεν ει΄ναι ταξινοµηµε΄να σε ενιαι΄α καταχω
΄ ρα προορισµου΄ ΄εχει κοινοποιη΄σει ο΄τι ει΄ναι επικι΄νδυνα, βα΄σει του α΄ρθρου 3 της
(δ) αποβλη΄των για τα οποι΄α η χω
Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας·
΄ ρα προορισµου΄· η΄
(ε) αποβλη΄των των οποι΄ων ΄εχει απαγορευθει΄ η εισαγωγη΄ απο΄ τη χω
(στ) αποβλη΄των για τα οποι΄α η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς ΄εχει λο΄γους να πιστευ΄ει ο΄τι η διαχει΄ριση΄ τους δεν θα
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο στη σχετικη΄ χω
΄ ρα προορισµου΄.
πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ σεων παραλαβη΄ς κατο΄πιν επιστροφη΄ς,
2.
Η παρου΄σα δια΄ταξη εφαρµο΄ζεται υπο΄ την επιφυ΄λαξη των υποχρεω
ο΄πως περιγρα΄φονται στα α΄ρθρα 22 και 24.

Άρθρο 37
∆ιαδικασι΄ες κατα΄ την εξαγωγη΄ αποβλη΄των του παραρτη΄µατος ΙΙΙ
1.
Στην περι΄πτωση αποβλη΄των που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ και των οποι΄ων δεν απαγορευ΄εται η
΄ ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος κανονισµου΄,
εξαγωγη΄ βα΄σει του α΄ρθρου 36, η Επιτροπη΄, εντο΄ς 20 ηµερω
΄ ρα στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, ζητω΄ντας επιβεβαι΄ωση
διαβιβα΄ζει γραπτο΄ αι΄τηµα σε κα΄θε χω
΄ ρα, ο΄πως και
εγγρα΄φως ο΄τι τα απο΄βλητα µπορου΄ν να εξαχθου΄ν απο΄ την Κοινο΄τητα για ανα΄κτηση στην εν λο΄γω χω
΄ ρα προορισµου΄.
να αναφερθει΄ ποια διαδικασι΄α ελε΄γχου, ενδεχοµε΄νως, θα ακολουθηθει΄ στη χω
΄ ρα στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ δι΄δονται οι ακο΄λουθες επιλογε΄ς:
Σε κα΄θε χω
(α) απαγο΄ρευση·
(β) διαδικασι΄α προηγου΄µενης γραπτη΄ς κοινοποι΄ησης και συγκατα΄θεσης, ο΄πως περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 35· και
΄ ρα προορισµου΄.
(γ) κανε΄νας ΄ελεγχος στη χω
2.
Πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, η Επιτροπη΄ εκδι΄δει κανονισµο΄, λαµβα΄νο΄ νει την επιτροπη΄ που
ντας υπο΄ψη ο΄λες τις απαντη΄σεις που δο΄θηκαν συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1, και ενηµερω
΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
΄ ρα δεν προβει΄ σε επιβεβαι΄ωση, ο΄πως αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1, η΄ εα΄ν δεν ΄εγινε επαφη΄ µε µια χω
΄ ρα
Εα΄ν µια χω
για οποιονδη΄ποτε λο΄γο, εφαρµο΄ζεται η παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο (β).
Η Επιτροπη΄, σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, προσαρµο΄ζει τον εγκριθε΄ντα κανονισµο΄ στα νε΄α δεδοµε΄να.
΄ ρα αναφε΄ρει στην απα΄ντηση΄ της ο΄τι ορισµε΄νες µεταφορε΄ς αποβλη΄των δεν υπο΄κεινται σε κανε΄ναν
3.
Εα΄ν µια χω
΄ελεγχο, για τις εν λο΄γω µεταφορε΄ς εφαρµο΄ζεται κατ’ αναλογι΄α το α΄ρθρο 17.
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4.
Όταν εξα΄γονται απο΄βλητα, πρε΄πει να προορι΄ζονται για εργασι΄ες ανα΄κτησης σε εγκατα΄σταση η οποι΄α, βα΄σει
΄ ρα εισαγωγη΄ς.
της ισχυ΄ουσας εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, λειτουργει΄ η΄ διαθε΄τει α΄δεια λειτουργι΄ας στη χω
΄ ρες στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ
Εξαγωγε΄ς σε χω

Άρθρο 38
Εξαγωγε΄ς αποβλη΄των των παραρτηµα΄των III, IV και IV A
1.
Όταν εξα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα απο΄βλητα απαριθµου΄µενα στα παραρτη΄µατα ΙΙΙ, IV και IV A και προ΄ ρες η΄ µε΄σω χωρω
΄ ν στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, εφαρµο΄ζονται κατ’
ορι΄ζονται για ανα΄κτηση σε χω
΄ σεις που απαριθαναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ, µε την τροποποι΄ηση και τις συµπληρω
µου΄νται στις παραγρα΄φους 2 και 3.
Εφαρµο΄ζεται η ακο΄λουθη τροποποι΄ηση:
Η συγκατα΄θεση που απαιτει΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 µπορει΄ να δι΄δεται µε σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εκτο΄ς της Κοινο΄τητας.
2.
Όσον αφορα΄ εξαγωγε΄ς αποβλη΄των που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα IV και IV A, εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις:
(α) η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς διαβιβα΄ζει σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο της απο΄φαση΄ς της να συγκατατεθει΄ στη
µεταφορα΄ στο τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα·
(β) οι αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς και διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο των
΄ ν τους να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στο τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς και στο τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την
αποφα΄σεω
Κοινο΄τητα·
(γ) παραδι΄δεται απο΄ τον µεταφορε΄α αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στο τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα·
(δ) αµε΄σως µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αποστε΄λλει σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα,
αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα εξη΄λθαν απο΄ την Κοινο΄τητα·
(ε) εα΄ν, 42 ηµε΄ρες µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς δεν ΄εχει
΄ νει αµελλητι΄ την αρµο΄δια αρχη΄
ενηµερωθει΄ απο΄ τον παραλη΄πτη για την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ενηµερω
προορισµου΄· και
(στ) η συ΄µβαση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6 ορι΄ζει ο΄τι:


΄ σει εσφαλµε΄νο πιστοποιητικο΄ ανα΄κτησης, µε συνε΄πεια την ελευθε΄ρωση της χρηεα΄ν ο παραλη΄πτης εκδω
µατικη΄ς εγγυ΄ησης, βαρυ΄νεται µε τα ΄εξοδα που προκυ΄πτουν απο΄ την υποχρε΄ωση επιστροφη΄ς των αποβλη΄των στην περιοχη΄ δικαιοδοσι΄ας της αρµο΄διας αρχη΄ς αποστολη΄ς και τη δια΄θεση η΄ ανα΄κτηση΄ τους
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο·
κατα΄ εναλλακτικο΄ και περιβαλλοντικω



΄ ν απο΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των προς ανα΄κτηση, ο παραλη΄πτης αποεντο΄ς τριω΄ν εργασι΄µων ηµερω
στε΄λλει στον κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς αντι΄γραφα του συµπληρωµε΄νου εγγρα΄φου
µεταφορα΄ς, πλην του πιστοποιητικου΄ τελικη΄ς ανα΄κτησης που αναφε΄ρεται στην τρι΄τη περι΄πτωση της
παρου΄σας παραγρα΄φου· και



το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και το αργο΄τερο 30 ηµε΄ρες µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της ανα΄κτησης και το
αργο΄τερο ΄ενα ηµερολογιακο΄ ΄ετος απο΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των, ο παραλη΄πτης, υπ’ ευθυ΄νη του,
πιστοποιει΄ την τελικη΄ ανα΄κτηση και αποστε΄λλει αντι΄γραφα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς, που περιε΄χει την
πιστοποι΄ηση αυτη΄, στον κοινοποιου΄ντα και στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.
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3.

Η µεταφορα΄ µπορει΄ να αρχι΄σει µο΄νον αφου΄:

΄ ν λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µι(α) ο κοινοποιω
σης, η΄ εα΄ν προβλε΄πεται σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εκτο΄ς της Κοινο΄τητας και
µπορει΄ να θεωρηθει΄ ο΄τι ΄εχει δοθει΄, και εφο΄σον πληρου΄νται οι καθορισµε΄νοι ο΄ροι·
΄ ς δεσµευτικη΄, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(β) συναφθει΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6·
΄ ς δεσµευτικη΄ και ισχυ΄ουσα, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(γ) συσταθει΄ χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα΄λεια, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7 και ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εκτο΄ς της
΄ ρα διαµετακο΄µισης που ει΄ναι µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· και
Κοινο΄τητας η΄ οποιαδη΄ποτε χω
΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση, ο΄πως περιγρα΄φεται στο α΄ρθρο 41.
(δ) εξασφαλιστει΄ περιβαλλοντικω
4.
Εα΄ν µια εξαγωγη΄ αποβλη΄των απαριθµου΄µενων στο παρα΄ρτηµα IV και IV A, ο΄πως περιγρα΄φεται στην παρα΄΄ ρας στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουγραφο 1, διαµετακοµι΄ζεται µε΄σω χω
θες τροποποιη΄σεις:
(α) η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης για την οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ διαθε΄τει προθεσµι΄α 60
΄ σει γραπτη΄ συγκατα΄θεση, να
ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ αυτη΄ν για να δω
επιβα΄λει ο΄ρους και να απαιτη΄σει συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄· και
(β) η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα λαµβα΄νει την απο΄φαση΄ της να συγκατατεθει΄ στη µεταφορα΄, ο΄πως
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 10, µο΄νον αφου΄ λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης για την οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ και το νωρι΄τερο 61 ηµε΄ρες απο΄ την αποστολη΄ της
απο΄δειξης παραλαβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄.
5.
Όταν εξα΄γονται απο΄βλητα, πρε΄πει να προορι΄ζονται για εργασι΄ες ανα΄κτησης σε εγκατα΄σταση η οποι΄α, βα΄σει
΄ ρα εισαγωγη΄ς.
της ισχυ΄ουσας εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, λειτουργει΄ η΄ διαθε΄τει α΄δεια λειτουργι΄ας στη χω
6.
Εα΄ν το τελωνει΄ο εξαγωγη΄ς η΄ το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αντιληφθει΄ µεταφορα΄ που δεν ει΄ναι
συ΄µφωνη µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος κανονισµου΄:
΄ νει αµελλητι΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα· και
(α) ενηµερω
(β) φροντι΄ζει να κατακρατη΄σει τα απο΄βλητα µε΄χρις ο΄του λα΄βει διαφορετικη΄ απο΄φαση η εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄
και τη γνωστοποιη΄σει εγγρα΄φως στο τελωνει΄ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Εξαγωγε΄ς στην Ανταρκτικη΄
Απαγορευ΄εται κα΄θε εξαγωγη΄ αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα στην Ανταρκτικη΄.

Άρθρο 40
Εξαγωγε΄ς σε Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη
1.
Απαγορευ΄εται κα΄θε εξαγωγη΄ απο΄ την Κοινο΄τητα αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση σε Υπερπο΄ντιες
Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη.
2.
Όσον αφορα΄ εξαγωγε΄ς αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση σε Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη, εφαρµο΄ζεται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) η απαγο΄ρευση του α΄ρθρου 36.

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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3.
Όσον αφορα΄ εξαγωγε΄ς αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση σε Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη, οι οποι΄ες
δεν καλυ΄πτονται απο΄ την απαγο΄ρευση της παραγρα΄φου 2, εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ.

Άρθρο 41
΄ ς ορθη΄ς διαχει΄ρισης σε τρι΄τες χω
΄ ρες
Εξασφα΄λιση περιβαλλοντικω
΄ ν και α΄λλες επιχειρη΄σεις που συµµετε΄χουν στη µεταφορα΄ λαµβα΄νουν κα΄θε
1.
Ο παραγωγο΄ς και ο κοινοποιω
΄ ρα κατα΄
αναγκαι΄ο µε΄τρο ω΄στε να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η διαχει΄ριση κα΄θε αποβλη΄του που µεταφε΄ρουν λαµβα΄νει χω
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεπεριβαλλοντικω
΄ ρα προορισµου΄.
σης η΄ ανα΄κτησης στην τρι΄τη χω
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο διαχει΄ρι2.
Η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα απαιτει΄ και εξασφαλι΄ζει περιβαλλοντικω
σης οποιωνδη΄ποτε εξαγοµε΄νων αποβλη΄των, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης της
΄ ρα προορισµου΄.
τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στην τρι΄τη χω
΄ ρες, εα΄ν ΄εχει οποιονδη΄3.
Η αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς στην Κοινο΄τητα απαγορευ΄ει την εξαγωγη΄ σε τρι΄τες χω
΄ ρα κατα΄ περιβαλλοντικω΄ς ορθω΄ς τρο΄πο,
ποτε λο΄γο να πιστευ΄ει ο΄τι η διαχει΄ριση των αποβλη΄των δεν θα λα΄βει χω
καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στην τρι΄τη
΄ ρα προορισµου΄.
χω
΄ ρα περιβαλλοντικω
΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση ο΄σον αφορα΄ τη
4.
Μπορει΄ να θεωρηθει΄, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄τι λαµβα΄νει χω
΄ χι΄ ρα προορισµου΄ µπορει΄ να αποδει΄ξει τουλα
σχετικη΄ κατηγορι΄α αποβλη΄των και εργασι΄ες ανα΄κτησης, εα΄ν η χω
΄ σταση υποδοχη
΄ς λειτουργει΄ συ
΄µφωνα µε προ΄τυπα επαγγελµατικη
΄ς υγει΄ας και
στον ΄οτι η εγκατα
΄ λλοντος που ει΄ναι ισοδυ
΄ναµα µε τα προ΄τυπα της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης.
προστασι΄ας του περιβα
΄ ς ορθη΄ς διαχει΄Η υπο΄θεση αυτη΄ ισχυ΄ει, ωστο΄σο, υπο΄ την επιφυ΄λαξη της συνολικη΄ς εκτι΄µησης της περιβαλλοντικω
ρισης, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς και συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στην
΄ ρα προορισµου΄.
τρι΄τη χω
΄γησης σχετικα
΄ µε την περιβαλλοντικω
΄ ς ορθη
΄ διαχει΄ριση, µπορει΄ να
Για την αναζη΄τηση καθοδη
΄ν υπο
΄ψη οι κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς που απαριθµου
΄νται στο Παρα
΄ρτηµα ΙΧ.
ληφθου
΄των που καλυ
΄πτονται απο΄ τα α
΄ ρθρα 34 η
΄ 36.
΄ ρθρο αυτο΄ δεν εφαρµο΄ζεται στις εξαγωγε΄ς αποβλη
Το α
΄ σεων που
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν κα΄θε αναγκαι΄ο µε΄τρο ω΄στε να εξασφαλι΄ζουν την τη΄ρηση των υποχρεω
ορι΄ζονται στις παραγρα΄φους 1 ΄εως 3.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Άρθρο 42
΄ ρες της ΕΖΕΣ
Απαγο΄ρευση των εισαγωγω΄ν εκτο΄ς αυτω΄ν απο΄ χω
΄ ρες µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας η΄ εα΄ν υπα΄ρχει συµφωνι΄α
η΄ χω
1.
Απαγορευ΄εται κα΄θε εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση, εκτο΄ς εα΄ν προε΄ρχονται απο΄:
΄ ρες που ει΄ναι συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· η΄
(α) χω
΄ ρες µε τις οποι΄ες η Κοινο΄τητα, η΄ η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της, ΄εχουν συνα΄ψει διµερει΄ς η΄
(β) α΄λλες χω
πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµου΄ς συµβατου΄ς µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και συ΄µφωνους µε το α΄ρθρο
11 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας·
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΄ ρες µε τις οποι΄ες τα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη συνα΄πτουν διµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµου΄ς, συ΄µ(γ) α΄λλες χω
΄
φωνα µε την παρα΄γραφο 2· η
΄λλες περιοχε΄ς στις εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄ σεις κατα
΄ τις οποι΄ες κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια κρι΄σεων η
΄ πολε(δ) α
΄ ν συρρα
΄ξεων δεν ει΄ναι δυνατη
΄ η εφαρµογη
΄ διµερω
΄ ν συµφωνιω
΄ν η
΄ διακανονισµω
΄ ν συ
΄µµικω
΄ γ) η
΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς στη χω
΄ ρα αποστολη
΄ς αδυνατου
΄ν να ενεργη
΄φωνα µε τα στοιχει΄α β) η
σουν.
΄ σεις, τα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να συνα΄πτουν διµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακα2.
Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
νονισµου΄ς για τη δια΄θεση συγκεκριµε΄νων αποβλη΄των, σε περι΄πτωση που η διαχει΄ριση των εν λο΄γω αποβλη΄των δεν
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο στη χω
΄ ρα αποστολη΄ς.
θα πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
Οι εν λο΄γω συµφωνι΄ες και διακανονισµοι΄ πρε΄πει να συµβιβα΄ζονται µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και να ει΄ναι
συ΄µφωνοι µε το α΄ρθρο 11 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
Πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι οι εργασι΄ες δια΄θεσης εκτελου΄νται σε εγκεκριµε΄νη εγκατα΄σταση και ει΄ναι συ΄µφωνες µε
΄ ς ορθη΄ς διαχει΄ρισης.
τις απαιτη΄σεις της περιβαλλοντικω
΄ ρα αποστολη΄ς και ο΄τι η δια΄θεση θα λα΄βει
Πρε΄πει επι΄σης να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι τα απο΄βλητα παρα΄γονται στη χω
΄ ρα αποκλειστικα΄ στο κρα΄τος µε΄λος το οποι΄ο ΄εχει συνα΄ψει τη συµφωνι΄α η΄ τον διακανονισµο΄.
χω
Οι εν λο΄γω συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµοι΄ κοινοποιου΄νται στην Επιτροπη΄ πριν απο΄ τη συ΄ναψη΄ τους. Ωστο΄σο, σε
΄εκτακτες περιπτω΄σεις, δυ΄νανται να κοινοποιηθου΄ν ΄εως και ΄εναν µη΄να µετα΄ τη συ΄ναψη.
3.
Οι διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµοι΄ που συνα΄πτονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1
στοιχει΄α (β) και (γ) βασι΄ζονται στη διαδικασι΄α ελε΄γχου του α΄ρθρου 43.
΄ ρες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 στοιχει΄α (α) ΄εως (γ) οφει΄λουν να υποβα΄λουν προηγουµε΄νως
4.
Οι χω
δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση στην αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα, επικαλου΄µενα το ο΄τι δεν διαθε΄τουν και δεν µπορου΄ν ευλο΄γως να αποκτη΄σουν τα αναγκαι΄α τεχνικα΄ µε΄σα και τις απαιτου΄΄ στε να διαθε΄σουν τα απο΄βλητα κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο.
µενες εγκαταστα΄σεις ω

Άρθρο 43
΄ ρα της ΕΖΕΣ
∆ιαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την εισαγωγη΄ απο΄ χω
΄ ρα µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας
η΄ χω
΄ ρες µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, και προορι΄ζονται
1.
Όταν εισα΄γονται απο΄βλητα στην Κοινο΄τητα απο΄ χω
για δια΄θεση, εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ, µε τις τροποποιη΄σεις και
΄ σεις που απαριθµου΄νται στις παραγρα΄φους 2 και 3.
συµπληρω
2.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:

α)

διαβιβα΄ζεται κοινοποι΄ηση µε΄σω της αρµο΄διας αρχη΄ς αποστολη΄ς στην αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄, µε ΄εγγραφο
κοινοποι΄ησης που παρε΄χεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς και µε αντι΄γραφα στον παραλη΄πτη και στις
αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης· και

β)

η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης εκτο΄ς της Κοινο΄τητας διαθε΄τει προθεσµι΄α 60 ηµερω΄ν απο΄ την αποστολη΄ της
απο΄δειξης παραλαβη΄ς της κοινοποι΄ησης απο΄ αυτη΄ν για να δω΄σει γραπτη΄ συγκατα΄θεση, να επιβα΄λει ο΄ρους και
να απαιτη΄σει συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες για την κοινοποιηµε΄νη µεταφορα΄·

΄ τις κρι΄σεις η
΄ στρατιωτικε΄ς συρρα
΄ ξεις που αναφε΄ρονται στο α
΄ρθρο 42, παρα
΄ γραφος 1,
γ) κατα
΄ θεση των αρµο΄διων αρχω
΄ ν.
στοιχει΄ο δ) δεν απαιτει΄ται συγκατα
3.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις:

(α) η αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα παρε΄χει στον κοινοποιου΄ντα απο΄δειξη παραλαβη΄ς της κοινοποι΄ησης, µε αντι΄γραφα στις σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς·
(β) οι αρµο΄διες αρχε΄ς προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο
΄ ν τους να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στο τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα·
των αποφα΄σεω
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(γ) παραδι΄δεται απο΄ τον µεταφορε΄α αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στο τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα·
(δ) αµε΄σως µετα΄ την ει΄σοδο των αποβλη΄των στην Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλει
σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στις αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης και προορισµου΄ στην
Κοινο΄τητα, αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα ειση΄λθαν στην Κοινο΄τητα· και
(ε) κα΄θε µεταφορα΄ συνοδευ΄εται απο΄ αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς και, εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες
αρχε΄ς, αντι΄γραφο του εγγρα΄φου κοινοποι΄ησης, µε τη σφραγι΄δα συγκατα΄θεσης απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µισης.
4.

Η µεταφορα΄ µπορει΄ να αρχι΄σει µο΄νον αφου΄:

΄ ν λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µι(α) ο κοινοποιω
σης και εφο΄σον πληρου΄νται οι καθορισµε΄νοι ο΄ροι·
΄ ς δεσµευτικη΄, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(β) συναφθει΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6·
΄ ς δεσµευτικη΄ και ισχυ΄ουσα, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(γ) συσταθει΄ χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα΄λεια, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7 και ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εντο΄ς της
΄ ρα διαµετακο΄µισης που ει΄ναι µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· και
Κοινο΄τητας η΄ οποιαδη΄ποτε χω
(δ) εξασφαλιστει΄ προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 48.
5.
Εα΄ν το τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα αντιληφθει΄ µεταφορα΄ που δεν ει΄ναι συ΄µφωνη µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος κανονισµου΄:
΄ νει αµελλητι΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα, η οποι΄α ενηµερω
΄ νει την αρµο΄δια αρχη΄
(α) ενηµερω
αποστολη΄ς εκτο΄ς της Κοινο΄τητας· και
(β) φροντι΄ζει να κατακρατη΄σει τα απο΄βλητα µε΄χρις ο΄του λα΄βει διαφορετικη΄ απο΄φαση η εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄
και τη γνωστοποιη΄σει εγγρα΄φως στο τελωνει΄ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Άρθρο 44
΄ ρες στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ,
Απαγο΄ρευση των εισαγωγω΄ν εκτο΄ς αυτω΄ν απο΄ χω
΄ ρες της ΕΖΕΣ η΄ χω
΄ ρες µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας η΄ εα΄ν υπα΄ρχει συµφωνι΄α
χω
1.
Απαγορευ΄εται κα΄θε εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα αποβλη΄των προοριζο΄µενων για ανα΄κτηση, εκτο΄ς εα΄ν προ΄ερχονται απο΄:
α)

΄ ρες στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ· η΄
χω

β)

΄ ρες που ει΄ναι συµβαλλο΄µενα µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· η΄
α΄λλες χω

γ)

΄ ρες µε τις οποι΄ες η Κοινο΄τητα, η΄ η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της, ΄εχουν συνα΄ψει διµερει΄ς η΄
α΄λλες χω
πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµου΄ς συµβατου΄ς µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και συ΄µφωνους µε το α΄ρθρο
11 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· η΄

δ)

΄ ρες µε τις οποι΄ες τα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη συνα΄πτουν διµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµου΄ς, συ΄µα΄λλες χω
΄
φωνα µε την παρα΄γραφο 2· η

ε)

΄λλες περιοχε΄ς στις εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄ σεις κατα
΄ τις οποι΄ες κατα
΄ τη δια
΄ ρκεια κρι΄σεων η
΄ πολεα
΄ ν συρρα
΄ξεων δεν ει΄ναι δυνατη
΄ η εφαρµογη
΄ διµερω
΄ ν συµφωνιω
΄ν η
΄ διακανονισµω
΄ ν συ
΄µµικω
΄ δ) η
΄ οι αρµο΄διες αρχε΄ς στη χω
΄ ρα αποστολη
΄ς αδυνατου
΄ν να ενεργη
΄φωνα µε τα στοιχει΄α γ) η
σουν.
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΄ σεις, τα επιµε΄ρους κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να συνα΄πτουν διµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακα2.
Σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
νονισµου΄ς για την ανα΄κτηση συγκεκριµε΄νων αποβλη΄των, σε περι΄πτωση που η διαχει΄ριση των εν λο΄γω αποβλη΄των
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο στη χω
΄ ρα αποστολη΄ς.
δεν θα πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ σεις αυτε΄ς, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 42, παρα΄γραφος 2.
Στις περιπτω
3.
Οι διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες η΄ διακανονισµοι΄ που συνα΄πτονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1
στοιχει΄α (γ) και (δ) βασι΄ζονται στη διαδικασι΄α ελε΄γχου των α΄ρθρων 43 η΄ 45, αναλο΄γως.
΄ τα επικι΄νδυνα απο΄βλητα η
΄ τα απο΄βλητα που απαριθµου
΄νται στο παρα
΄ ρτηµα ΙΙ
4.
Όσον αφορα
΄µβασης της Βασιλει΄ας, οι χω
΄ ρες που αναφε΄ρονται στην παρα
΄γραφο 1, στοιχει΄α α) ΄εως δ),
της Συ
΄ ζουν δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νο αι΄τηµα ενω
΄ πιον της υπευ
΄θυνης αρχη
΄ς του κρα
΄ τους
πρε΄πει να παρουσια
΄ στην Κοινο΄τητα, βασιζο΄µενου στο ΄οτι δεν διαθε΄τουν η
΄ δεν µπορου
΄ν λογικω
΄ ς να
µε΄λους προορισµου
΄σουν την τεχνικη΄ ικανο΄τητα και τις αναγκαι΄ες εγκαταστα
΄ σεις για την ανα
΄ κτηση των αποαποκτη
΄των κατα
΄ οικολογικα
΄ ορθο΄ τρο΄πο.
βλη

Άρθρο 45
∆ιαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την εισαγωγη΄
΄ ρες στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ
απο΄ χω
1.

Όταν εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα απο΄βλητα προοριζο΄µενα για ανα΄κτηση



΄ ρα στην οποι΄α ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ· η΄/και
απο΄ χω



µε΄σω χωρω΄ν στις οποι΄ες ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ

΄εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ, µε τις τροποποιη΄σεις και συµπληρω
σεις που απαριθµου΄νται στις παραγρα΄φους 2 και 3.
2.

΄σεις:
Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες τροποποιη

α) Η συγκατα΄θεση που απαιτει΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 10 µπορει΄ να δι΄δεται µε σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση απο΄
την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς εκτο΄ς της Κοινο΄τητας·
΄ τις κρι΄σεις η
΄ στρατιωτικε΄ς συρρα
΄ ξεις που αναφε΄ρονται στο α
΄ ρθρο 44 παρα
΄ γραφος 1
β) Κατα
΄θεση των αρµο΄διων αρχω
΄ ν.
στοιχει΄ο δα) δεν απαιτει΄ται συγκατα
3.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις:

(α) οι αρµο΄διες αρχε΄ς εισαγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο των
΄ ν τους να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στο τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα·
αποφα΄σεω
(β) παραδι΄δεται απο΄ τον µεταφορε΄α αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στο τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα·
και
(γ) αµε΄σως µετα΄ την ει΄σοδο των αποβλη΄των στην Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλει
σφραγισµε΄νο αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στις αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης και προορισµου΄ στην
Κοινο΄τητα, αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα ειση΄λθαν στην Κοινο΄τητα.
4.

Η µεταφορα΄ µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µο΄νον εα΄ν:

΄ ν λα΄βει γραπτη΄ συγκατα΄θεση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς αποστολη΄ς, προορισµου΄ και διαµετακο΄µι(α) ο κοινοποιω
σης, η΄ εα΄ν προβλε΄πεται σιωπηρη΄ συγκατα΄θεση απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς εκτο΄ς της Κοινο΄τητας και
µπορει΄ να θεωρηθει΄ ο΄τι ΄εχει δοθει΄, και εφο΄σον πληρου΄νται οι καθορισµε΄νοι ο΄ροι·
΄ ς δεσµευτικη΄, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(β) συναφθει΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6·
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΄ ς δεσµευτικη΄ και ισχυ΄ουσα, ο΄πως απαιτει΄ται στο
(γ) συσταθει΄ χρηµατικη΄ εγγυ΄ηση η΄ ισοδυ΄ναµη ασφα΄λεια, νοµικω
α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7 και ο΄πως απαιτει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ εντο΄ς της
΄ ρα διαµετακο΄µισης που ει΄ναι µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας· και
Κοινο΄τητας η΄ οποιαδη΄ποτε χω
(δ) εξασφαλιστει΄ προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 48.
5.
Εα΄ν το τελωνει΄ο εισο΄δου στην Κοινο΄τητα αντιληφθει΄ µεταφορα΄ που δεν ει΄ναι συ΄µφωνη µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος α΄ρθρου:
΄ νει αµελλητι΄ την αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα, η οποι΄α ενηµερω
΄ νει την αρµο΄δια αρχη΄
(α) ενηµερω
αποστολη΄ς εκτο΄ς της Κοινο΄τητας· και
(β) φροντι΄ζει να κατακρατη΄σει τα απο΄βλητα µε΄χρις ο΄του λα΄βει διαφορετικη΄ απο΄φαση η εν λο΄γω αρµο΄δια αρχη΄
και τη γνωστοποιη΄σει εγγρα΄φως στο τελωνει΄ο.

Άρθρο 46
΄ ρες µε΄ρη της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας
∆ιαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την εισαγωγη΄ απο΄ χω
στις οποι΄ες δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ
Όταν εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα απο΄βλητα προοριζο΄µενα για ανα΄κτηση


΄ ρα στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ· η΄/και
απο΄ χω



΄ ρας στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ και η οποι΄α ει΄ναι επι΄σης συµβαλµε΄σω οποιασδη΄ποτε χω
λο΄µενο µε΄ρος της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας,

εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 43.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Εισαγωγε΄ς απο΄ Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη
1.
Όταν εισα΄γονται απο΄βλητα στην Κοινο΄τητα απο΄ Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες η΄ Εδα΄φη, εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α
οι διατα΄ξεις του τι΄τλου ΙΙ.
2.
Μι΄α η΄ περισσο΄τερες Υπερπο΄ντιες Χω΄ρες και Εδα΄φη και το κρα΄τος µε΄λος µε το οποι΄ο συνδε΄ονται δυ΄νανται να
εφαρµο΄ζουν εθνικε΄ς διαδικασι΄ες για τις µεταφορε΄ς απο΄ την Υπερπο΄ντια Χω΄ρα και Έδαφος στο εν λο΄γω κρα΄τος
µε΄λος.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη που εφαρµο΄ζουν την παρα΄γραφο 2 κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τις εθνικε΄ς διαδικασι΄ες που
εφαρµο΄ζουν.

Άρθρο 48
Προστασι΄α του περιβα΄λλοντος εντο΄ς της Κοινο΄τητας
΄ ν και α΄λλες επιχειρη΄σεις που συµµετε΄χουν στη µεταφορα΄ λαµβα΄νουν κα΄θε ανα1.
Ο παραγωγο΄ς, ο κοινοποιω
΄ ρα χωρι΄ς να
΄ στε να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι η διαχει΄ριση κα΄θε αποβλη΄του που µεταφε΄ρουν λαµβα΄νει χω
γκαι΄ο µε΄τρο ω
τι΄θεται σε κι΄νδυνο η ανθρω΄πινη υγει΄α και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να
βλα΄ψουν το περιβα΄λλον, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄
΄ ρα προορισµου΄.
τελικη΄ς ανα΄κτησης στη χω
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2.
Η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα απαιτει΄ και εξασφαλι΄ζει ο΄τι η διαχει΄ριση οποιωνδη΄ποτε απο΄ ρα χωρι΄ς να τι΄θεται σε κι΄νδυνο η ανθρω΄πινη
βλη΄των µεταφε΄ρονται στην περιοχη΄ δικαιοδοσι΄ας της λαµβα΄νει χω
υγει΄α και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να βλα΄ψουν το περιβα΄λλον, ο΄πως
απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α περι΄ αποβλη΄των,
΄ ρα προορικαθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης στη χω
σµου΄.
΄ ρες, εα΄ν
3.
Η αρµο΄δια αρχη΄ προορισµου΄ στην Κοινο΄τητα απαγορευ΄ει την εισαγωγη΄ αποβλη΄των απο΄ τρι΄τες χω
΄εχει οποιονδη΄ποτε λο΄γο να πιστευ΄ει ο΄τι η διαχει΄ριση των αποβλη΄των δεν θα λα΄βει χω
΄ ρα χωρι΄ς να τι΄θεται σε
κι΄νδυνο η ανθρω΄πινη υγει΄α και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄ µε΄θοδοι που ενδε΄χεται να βλα΄ψουν το
περιβα΄λλον, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α
περι΄ αποβλη΄των, καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της τελικη΄ς δια΄θεσης η΄ ανα΄κτησης
΄ ρα προορισµου΄.
στη χω

ΤΙΤΛΟΣ VI
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Άρθρο 49
∆ιαµετακο΄µιση µε΄σω της Κοινο΄τητας αποβλη΄των προοριζο΄µενων για δια΄θεση
΄ ρες,
1.
Όταν απο΄βλητα προοριζο΄µενα για δια΄θεση µεταφε΄ρονται µε΄σω κρα΄τους µε΄λους απο΄ και προς τρι΄τες χω
εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 43, µε τις τροποποιη΄σεις που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 2.
2.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:

΄ ν διαβιβα΄ζει επι΄σης αντι΄γραφο της κοινοποι΄ησης στα τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄(α) ο κοινοποιω
δου απο΄ την Κοινο΄τητα·
΄ τη και η τελευται΄α αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄(β) η πρω
γραφο των αποφα΄σεων να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στα τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄δου
απο΄ την Κοινο΄τητα, αντιστοι΄χως· και
(γ) αµε΄σως µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αποστε΄λλει αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στις αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα, αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα εξη΄λθαν απο΄ την Κοινο΄τητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Άρθρο 50
∆ιαµετακο΄µιση αποβλη΄των µε΄σω της Κοινο΄τητας
΄ ρα στην οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ
απο΄ η΄/και προς χω
΄ ρα στην
Όταν απο΄βλητα προοριζο΄µενα για ανα΄κτηση µεταφε΄ρονται µε΄σω κρα΄τους µε΄λους απο΄ η΄/και προς χω
οποι΄α δεν ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, εφαρµο΄ζεται κατ’ αναλογι΄α το α΄ρθρο 49.
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Άρθρο 51
∆ιαµετακο΄µιση αποβλη΄των µε΄σω της Κοινο΄τητας
΄ ρα στην οποι΄α ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ
απο΄ η΄/και προς χω
1.
Όταν απο΄βλητα προοριζο΄µενα για ανα΄κτηση µεταφε΄ρονται µε΄σω ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων κρατω΄ν µελω΄ν απο΄
η΄/και προς χω΄ρα στην οποι΄α ισχυ΄ει η απο΄φαση του ΟΟΣΑ, εφαρµο΄ζονται κατ’ αναλογι΄α (mutatis mutandis) οι
διατα΄ξεις του α΄ρθρου 45, µε τις τροποποιη΄σεις που απαριθµου΄νται στην παρα΄γραφο 2.
2.

Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες τροποποιη΄σεις:

΄ ν διαβιβα΄ζει επι΄σης αντι΄γραφο της κοινοποι΄ησης στα τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄(α) ο κοινοποιω
δου απο΄ την Κοινο΄τητα·
΄ τη και η τελευται΄α αρµο΄δια αρχη΄ διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα αποστε΄λλουν σφραγισµε΄νο αντι΄(β) η πρω
γραφο των αποφα΄σεων να συγκατατεθου΄ν στη µεταφορα΄ στα τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄δου
απο΄ την Κοινο΄τητα, αντιστοι΄χως· και
(γ) αµε΄σως µετα΄ την ΄εξοδο των αποβλη΄των απο΄ την Κοινο΄τητα, το τελωνει΄ο εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα αποστε΄λλει αντι΄γραφο του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς στις αρµο΄διες αρχε΄ς διαµετακο΄µισης στην Κοινο΄τητα, αναφε΄ροντας ο΄τι τα απο΄βλητα εξη΄λθαν απο΄ την Κοινο΄τητα.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Άρθρο 52
Επιβολη΄ στα κρα΄τη µε΄λη
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβαι΄νουν στις κατα΄λληλες νοµικε΄ς ενε΄ργειες ω΄στε να προλαµβα΄νουν και να εντοπι΄ζουν τις
΄ σεων. Όλα τα εν λο΄γω µε΄τρα κοινοποιου΄νται
παρα΄νοµες µεταφορε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της επιβολη΄ς κυρω
στην Επιτροπη΄.
2.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν, δυνα΄µει µε΄τρων επιβολη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, να προβλε΄πουν, µεταξυ΄ α΄λλων, επιθεωρη΄σεις των εγκαταστα΄σεων και των επιχειρη΄σεων συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 της οδηγι΄ας
΄ ς και τυχαι΄ους δειγµατοληπτικου΄ς ελε΄γχους των µεταφορω
΄ ν.
75/442/ΕΟΚ, καθω
3.

΄ ν µπορου΄ν να διενεργου΄νται ιδι΄ως:
Οι ΄ελεγχοι των µεταφορω

(α) στο σηµει΄ο προε΄λευσης, διενεργου΄µενοι µαζι΄ µε τον παραγωγο΄, τον κα΄τοχο η΄ τον κοινοποιου΄ντα·
(β) στον προορισµο΄, διενεργου΄µενοι µαζι΄ µε τον τελικο΄ παραλη΄πτη·
(γ) στα συ΄νορα της Κοινο΄τητας· η΄/και
(δ) ενω΄ η µεταφορα΄ ει΄ναι υπο΄ διαµετακο΄µιση εντο΄ς της Κοινο΄τητας.
4.
Οι ΄ελεγχοι µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν ΄ελεγχο εγγρα΄φων, επιβεβαι΄ωση ταυτο΄τητας και, εα΄ν ει΄ναι σκο΄πιµο,
υλικο΄ ΄ελεγχο των αποβλη΄των.
΄ ς η΄ πολυµερω
΄ ς, ω΄στε να διευκολυ΄νεται η
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να συνεργα΄ζονται µεταξυ΄ τους, διµερω
΄ ν.
προ΄ληψη και ο εντοπισµο΄ς παρα΄νοµων µεταφορω
6.
Εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, ΄ενα κρα΄τος µε΄λος δυ΄ναται να προβει΄ σε ενε΄ργειες επιβολη΄ς ΄εναντι
προσω΄πων για τα οποι΄α υπα΄ρχουν υποψι΄ες ο΄τι ει΄ναι αναµεµειγµε΄να στην παρα΄νοµη µεταφορα΄ αποβλη΄των και τα
οποι΄α βρι΄σκονται σε αυτο΄ το κρα΄τος µε΄λος.
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Άρθρο 53
Υποβολη΄ εκθε΄σεων απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
΄ του εξα
΄ γοντος η
΄ του εισα
΄ γοντος κρα
΄ τους µε΄λους δηµοσιοποιει΄ µε τα κατα
΄ λ1.
Η αρµο΄δια αρχη
΄των στις οποι΄ες συγκατατε΄θηκε, και ΄ολα
ληλα µε΄σα, ΄οπως το ∆ιαδι΄κτυο, ΄ολες τις µεταφορε΄ς αποβλη
΄ ΄εγγραφα, το αργο΄τερο 7 ηµε΄ρες µετα
΄ τη συγκατα
΄θεση.
τα συναφη
2.
Πριν απο΄ το τε΄λος εκα΄στου ηµερολογιακου΄ ΄ετους, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος αποστε΄λλει στην Επιτροπη΄ αντι΄γραφο
της ΄εκθεσης για το προηγου΄µενο ηµερολογιακο΄ ΄ετος την οποι΄α, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 3 της
Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, συνε΄ταξε και υπε΄βαλε στη Γραµµατει΄α της εν λο΄γω Συ΄µβασης.
3.
Πριν απο΄ το τε΄λος εκα΄στου ηµερολογιακου΄ ΄ετους, τα κρα΄τη µε΄λη συντα΄σσουν επι΄σης ΄εκθεση για το προηγου΄µενο ΄ετος, µε βα΄ση το συµπληρωµατικο΄ ερωτηµατολο΄γιο υποβολη΄ς αναφορα΄ς του παραρτη΄µατος ΙΧ, και την
αποστε΄λλουν στην Επιτροπη΄.
4.
Οι εκθε΄σεις που συντα΄σσονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, συ΄µφωνα µε τις παραγρα΄φους 2 και 3, υποβα΄λλονται
στην Επιτροπη΄ σε ηλεκτρονικη΄, καθω΄ς και σε ΄εντυπη µορφη΄.
5.
Κα΄θε τρι΄α χρο΄νια, η Επιτροπη΄, βασιζο΄µενη στις εκθε΄σεις αυτε΄ς, καταρτι΄ζει ΄εκθεση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄
του παρο΄ντος κανονισµου΄ απο΄ την Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄ν, η Επιτροπη΄ µπορει΄
να ζητει΄ συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 της οδηγι΄ας 91/692/ΕΟΚ.

Άρθρο 54
∆ιεθνη΄ς συνεργασι΄α
Εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο και αναγκαι΄ο, τα κρα΄τη µε΄λη, σε επαφη΄ µε την Επιτροπη΄, συνεργα΄ζονται µε α΄λλα µε΄ρη της
Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας και µε διακρατικου΄ς οργανισµου΄ς, µεταξυ΄ α΄λλων, µε την ανταλλαγη΄ η΄/και τη γνωστο΄ ν, την προω΄θηση περιβαλλοντικω
΄ ς ορθω΄ν τεχνολογιω΄ν και την κατα΄ρτιση κατα΄λληλων κωδι΄ποι΄ηση πληροφοριω
΄ ν.
κων ορθω΄ν πρακτικω

Άρθρο 55
Καθορισµο΄ς τελωνει΄ων εισο΄δου στην Κοινο΄τητα
και εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να ορι΄ζουν τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα για µεταφορε΄ς αποβλη΄των που εισε΄ρχονται στην Κοινο΄τητα και εξε΄ρχονται απο΄ αυτη΄ν.
Εα΄ν τα κρα΄τη µε΄λη αποφασι΄σουν να ορι΄σουν τα τελωνει΄α που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, καµι΄α µεταφορα΄
αποβλη΄των δεν επιτρε΄πεται να πραγµατοποιει΄ται απο΄ α΄λλα µεθοριακα΄ σηµει΄α ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους για την ει΄σοδο
στην Κοινο΄τητα η΄ την ΄εξοδο απο΄ αυτη΄ν.

Άρθρο 56
Καθορισµο΄ς της αρµο΄διας αρχη΄ς
Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν την αρµο΄δια αρχη΄ η΄ αρχε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε την εφαρµογη΄ και τη λειτουργι΄α
του παρο΄ντος κανονισµου΄. Όσον αφορα΄ τη διαµετακο΄µιση, µο΄νον µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ ορι΄ζεται απο΄ κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος.

Άρθρο 57
Καθορισµο΄ς των ανταποκριτω΄ν
΄ νει η΄ να συµβουΈκαστο κρα΄τος µε΄λος και η Επιτροπη΄ ορι΄ζουν απο΄ ΄εναν ανταποκριτη΄ επιφορτισµε΄νο να ενηµερω
λευ΄ει τα προ΄σωπα η΄ τις επιχειρη΄σεις που απευθυ΄νονται σ’ αυτο΄ν. Ο ανταποκριτη΄ς της Επιτροπη΄ς διαβιβα΄ζει στους
΄ ν τα ερωτη΄µατα που του/της υποβα΄λλονται και τα οποι΄α αφορου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη
ανταποκριτε΄ς των κρατω΄ν µελω
αυτα΄, και αντιστρο΄φως.
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Άρθρο 58
Κοινοποι΄ηση και ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τα τελωνει΄α εισο΄δου στην Κοινο΄τητα και εξο΄δου απο΄ αυτη΄ν, τις
αρµο΄διες αρχε΄ς και τους ανταποκριτε΄ς που ΄εχουν οριστει΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 55, 56 και 57, αντιστοι΄χως.
2.

Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον εν λο΄γω καθορισµο΄



τα ονο΄µατα·



τις ταχυδροµικε΄ς διευθυ΄νσεις·



τις διευθυ΄νσεις ηλεκτρονικου΄ ταχυδροµει΄ου·



΄ νου· και
τους αριθµου΄ς τηλεφω



τους αριθµου΄ς τηλεοµοιοτυπι΄ας.

3.

Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν αµε΄σως στην Επιτροπη΄ τυχο΄ν µεταβολε΄ς των στοιχει΄ων αυτω΄ν.

΄ ς και κα΄θε µεταβολη΄ των στοιχει΄ων, υποβα΄λλονται στην Επιτροπη΄ σε ηλεκτρονικη΄,
4.
Τα στοιχει΄α αυτα΄, καθω
΄ ς και σε ΄εντυπη µορφη΄.
καθω
5.
Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει στην ιστοθε΄ση της τους καταλο΄γους των καθορισµε΄νων τελωνει΄ων εισο΄δου στην
΄ ν και των ανταποκριτω΄ν και, αναλο΄γως, ενηµερω
΄ νει τους
Κοινο΄τητα και εξο΄δου απο΄ αυτη΄ν, των αρµοδι΄ων αρχω
καταλο΄γους αυτου΄ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Συνεδρι΄αση των ανταποκριτω΄ν
Εα΄ν ζητηθει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη η΄ εα΄ν κρι΄νεται σκο΄πιµο, η Επιτροπη΄ συγκαλει΄, σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα,
συνεδρι΄αση των ανταποκριτω΄ν, προκειµε΄νου να εξετα΄ζει µαζι΄ τους τα ζητη΄µατα που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄.

Άρθρο 60
Τροποποι΄ηση των παραρτηµα΄των
΄ν
1.
Τα παραρτη΄µατα του παρο΄ντος κανονισµου΄ τροποποιου΄νται απο΄ την Επιτροπη΄, για να προσαρµοστου
΄ και τεχνικη΄ προ΄οδο µε κανονισµου΄ς της Επιτροπη΄ς και συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
στην επιστηµονικη
ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
2.
Στις τροποποιη΄σεις των παραρτηµα΄των ΙΙΙ, IV και V λαµβα΄νονται υπο΄ψη αλλαγε΄ς που ΄εχουν συµφωνηθει΄
στο πλαι΄σιο της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας και της απο΄φασης του ΟΟΣΑ.
3.
Οι τροποποιη΄σεις του παραρτη΄µατος V, ωστο΄σο, αντικατοπτρι΄ζουν επι΄σης αλλαγε΄ς που ΄εχουν συµφωνηθει΄
ο΄σον αφορα΄ τον κατα΄λογο των επικι΄νδυνων αποβλη΄των, ο οποι΄ος ΄εχει εγκριθει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ.
4.

Οι τροποποιη΄σεις του παραρτη΄µατος VΙΙΙ αντικατοπτρι΄ζουν σχετικε΄ς διεθνει΄ς συµβα΄σεις και συµφωνι΄ες.
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Άρθρο 61
Συµπληρωµατικα΄ µε΄τρα
1.
Η Επιτροπη΄ δυ΄ναται να εγκρι΄νει συµπληρωµατικα΄ µε΄τρα σχετικα΄ µε τη θε΄ση σε ισχυ΄, την εφαρµογη΄, τη
΄ ξεων της Συνθη
΄κης Προσχω
΄διοικητικη΄ διαχει΄ριση και την επιβολη΄ του παρο΄ντος κανονισµου΄ και των διατα
΄ν τις µεταφορε΄ς αποβλη
΄των.
ρησης του 2003 που αφορου
2.
Τα εν λο΄γω µε΄τρα εγκρι΄νονται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18 της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ και στο α΄ρθρο 5 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ.
3.
Η προθεσµι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 6 της απο΄φασης 1999/468/ΕΚ καθορι΄ζεται σε
30 ηµε΄ρες.

Άρθρο 62
Κατα΄ργηση
1.
Απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, καταργου΄νται ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ.
259/93 και η απο΄φαση 94/774/ΕΚ σχετικα΄ µε το τυποποιηµε΄νο ΄εγγραφο παρακολου΄θησης.
2.
Απο΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου µετα΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄, καταργει΄ται η απο΄΄ σεις αναφορα΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, δυνα΄µει του
φαση 1999/412/ΕΚ σχετικα΄ µε ερωτηµατολο΄γιο για τις υποχρεω
α΄ρθρου 41 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 63
Μεταβατικε΄ς διατα΄ξεις
1.
Κα΄θε µεταφορα΄ που ΄εχει κοινοποιηθει΄ στην αρµο΄δια αρχη΄ αποστολη΄ς και ΄εχει αρχι΄σει πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄ υπο΄κειται στις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.
΄ σει τη συγκατα΄θεση΄ τους, συ΄µφωνα µε
2.
Κα΄θε µεταφορα΄ για την οποι΄α οι σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς ΄εχουν δω
τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 πρε΄πει να ολοκληρωθει΄ το αργο΄τερο ΄ενα ΄ετος απο΄ την ηµεροµηνι΄α εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ ν, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 41 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και
3.
Η υποβολη΄ αναφορω
΄ ν κανονισµο΄ς,
το α΄ρθρο 54 του παρο΄ντος κανονισµου΄, για το ΄ετος κατα΄ το οποι΄ο τι΄θεται σε εφαρµογη΄ ο παρω
βασι΄ζεται στο ερωτηµατολο΄γιο που περιλαµβα΄νεται στην απο΄φαση 1999/412/ΕΚ.

Άρθρο 64
Έναρξη ισχυ΄ος και εφαρµογη΄
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την τρι΄τη ηµε΄ρα απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Εφαρµο΄ζεται 10 µη΄νες απο΄ τη δηµοσι΄ευση΄ του.
΄ ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Ο παρω
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΕ
3. Κοινοποι΄ηση αριθ.:

1. Εξαγωγε΄ας  Κοινοποιω΄ν
Αριθµο΄ς µητρω΄ου:
Όνοµα:

.......................................................

.................................................................

∆ιευ΄θυνση:

..............................................................

..........................................................................

Κοινοποι΄ηση που αφορα΄
A. (i)

Τηλ.:

...............................................................

..............................

E-mail:

Φαξ:

2. Εισαγωγε΄ας − Παραλη΄πτης
Αριθµο΄ς µητρω΄ου:
Όνοµα:

Τηλ.:

5. Συνολικη΄ προβλεπο΄µενη ποσο΄τητα (kg/λι΄τρα) (4):

Φαξ:

..............................

..................................................................

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

..........

΄ ρηση:
Πρω΄τη αναχω

................

.............

7. Τυ΄πος(οι) συσκευασι΄ας ( ):

Ì

Όχι

Ì

11. Εργασι΄ες δια΄θεσης/ανα΄κτησης (2)

...............................................................

∆ιευ΄θυνση:

..............................................................

Αρµο΄διος:

...............................................................

..............................

Φαξ:

Τρο΄πος(οι) µεταφορα΄ς (5):

Κωδικο΄ς D/κωδικο΄ς R (5):

................................................

Χρησιµοποιου΄µενη τεχνολογι΄α (6):

........................................

..............................

..................................................................

Λο΄γος εξαγωγη΄ς (1) (6):

................................................

9. ∆ηµιουργο΄ς(οι΄) αποβλη΄των (1) (7) (8):
Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

΄ ρηση:
Τελευται΄α αναχω

5

.......................................................

Όνοµα (7):

Όνοµα:

......................

...............................................................

8. Επιλεγει΄ς(ε΄ντες) µεταφορε΄ας(ει΄ς)

E-mail:

Ì
Ì

...................

6. Προβλεπο΄µενο χρονικο΄ δια΄στηµα για τη(τις) µεταφορα΄(ε΄ς) (4):

Απαιτη΄σεις ειδικου΄ χειρισµου΄ (6): Ναι

Τηλ.:

Ναι
Όχι

Γ. Προεγκεκριµε΄νη εγκατα΄σταση
ανα΄κτησης (2) (3)

..............................................................

..............................

E-mail:

(ii) Ανα΄κτηση:

4. Συνολικο΄ς αριθµο΄ς προγραµµατισµε΄νων µεταφορω΄ν:

..........................................................................

Αρµο΄διος:

Ì
Ì

∆ια΄θεση (1):

.......................................................

.................................................................

∆ιευ΄θυνση:

B. (i)

..............................

..................................................................

Ì
Ì

Μεµονωµε΄νη µεταφορα΄:

(ii) Πολλαπλε΄ς µεταφορε΄ς:

..........................................................................

Αρµο΄διος:

...................................................

...................................

.......................................................

.................................................................

12. Ονοµασι΄α και συ΄νθεση των αποβλη΄των (6):

...........................

..........................................................................

13. Φυσικα΄ χαρακτηριστικα΄ (5):

...........................................

∆ιευ΄θυνση:

..............................................................

..........................................................................

Αρµο΄διος:

...............................................................

14. Ταυτοποι΄ηση των αποβλη΄των (συµπληρω΄στε τους σχετικου΄ς κωδικου΄ς)

Τηλ.:

..............................

E-mail:

Φαξ:

..............................

..................................................................

Το΄πος και διαδικασι΄α παραγωγη΄ς ( ):
6

10. Εγκατα΄σταση δια΄θεσης (2):
η΄ εγκατα΄σταση ανα΄κτησης ( ):
2

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:
Ονοµασι΄α:
∆ιευ΄θυνση:

.....................................

Ì
Ì

.......................................................

...............................................................
..............................................................

(i)

Παρα΄ρτηµα VIII (η΄ IX κατα΄ περι΄πτωση) της Βασιλει΄ας:

(ii)

Κωδικο΄ς ΟΟΣΑ (εα΄ν διαφε΄ρει απο΄ τον (i)):

(iii) Ευρωπαϊκο΄ς κατα΄λογος αποβλη΄των:

............

.......................

..............................

(iv)

΄ ρα εξαγωγη΄ς:
Κωδικο΄ς στη χω

....................................

(v)

΄ ρα εισαγωγη΄ς:
Κωδικο΄ς στη χω

....................................

(vi)

Άλλος (διευκρινι΄στε):

(vii) Κωδικο΄ς Y:

............................................

......................................................

(viii) Κωδικο΄ς H ( ):
5

...................................................
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Αρµο΄διος:
Τηλ.:

...............................................................

..............................

E-mail:

Φαξ:

..............................

..................................................................

Ακριβη΄ς το΄πος δια΄θεσης/ανα΄κτησης:

.....................................

(ix)

Κατηγορι΄α UN (5):

(x)

Αριθµο΄ς UN:

(xi)

Ονοµασι΄α µεταφορα΄ς UN:

...............................................

....................................................
.......................................

(xii) Τελωνειακο΄ς(οι΄) κω΄δικας(ες) (HS):

................................

΄ ρες/κρα΄τη (α), κωδικοι΄ αριθµοι΄ αρµοδι΄ων αρχω
΄ ν εφο΄σον υπα΄ρχουν (β), ακριβη΄ σηµει΄α εξο΄δου η΄ εισο΄δου (γ)
15. Σχετικε΄ς χω
Κρα΄τος(η) διαµετακο΄µισης (ει΄σοδος
και ΄εξοδος)

Κρα΄τος εξαγωγη΄ς

Κρα΄τος εισαγωγη΄ς

(α)
(β)
(γ)
16. Τελωνει΄α εισο΄δου η΄/και εξο΄δου η΄/και εξαγωγη΄ς: (Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα):

Ει΄σοδος:

......

Έξοδος:

.......

Εξαγωγη΄:

.........................

17. ∆η΄λωση εξαγωγε΄ως − κοινοποιου΄ντος/δηµιουργου΄ ( ):
΄ νω ο΄τι οι ανωτε΄ρω πληροφορι΄ες ει΄ναι, καθο΄σον γνωρι΄ζω, πλη΄ρεις και ακριβει΄ς. Βεβαιω
΄ νω επι΄σης ο΄τι ΄εχουν αναληφθει΄ οι νοµικε΄ς γραπτε΄ς συµβατικε΄ς
Βεβαιω
΄ σεις και ο΄τι ισχυ΄ουν οι τυχο΄ν προση΄κουσες ασφαλιστικε΄ς η΄ χρηµατικε΄ς εγγυη΄σεις που καλυ΄πτουν τη διασυνοριακη΄ µεταφορα΄.
υποχρεω
1

Όνοµα:

.................................................................

Ηµεροµηνι΄α:

.............................................................

Υπογραφη΄:

18. Αριθµο΄ς συνηµµε΄νων εγγρα΄φων:

....................................

...................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
19. Απο΄δειξη παραλαβη΄ς απο΄ τη σχετικη΄ αρµο΄δια αρχη΄
΄ ν εισαγωγη΄ς − προορισµου΄/διαµετακο΄µισης (1)/εξαγωγη΄ς-αποστοτων χωρω
λη΄ς (9): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Γραπτη΄ συγκατα΄θεση (1) (8) για τη µεταφορα΄ απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
(χω΄ρα): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χω΄ρα:

Συγκατα΄θεση δο΄θηκε στις:

...................................................................

Κοινοποι΄ηση παρελη΄φθη στις:

............................................

Απο΄δειξη παραλαβη΄ς απεστα΄λη στις:
Ονοµασι΄α της αρµο΄διας αρχη΄ς:
Σφραγι΄δα η΄/και υπογραφη΄:

.....................................

..........................................

..............................................

..........................................................................

Η συγκατα΄θεση ισχυ΄ει απο΄:
Ειδικοι΄ ο΄ροι: Όχι

Ì

...............................................
....................

Εα΄ν Ναι, βλ. θε΄ση 21 (6)

Ονοµασι΄α της αρµο΄διας αρχη΄ς:
Σφραγι΄δα η΄/και υπογραφη΄:

΄εως:

....................

Ì

..........................................

..............................................

21. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
()
(2)
1

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Απαιτει΄ται βα΄σει της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
Σε περι΄πτωση εργασιω΄ν R12/R13 η΄ D13-D15 επισυνα΄ψτε επι΄σης αντι΄στοιχες πληροφορι΄ες για την επακο΄λουθη εγκατα΄σταση η΄ εγκαταστα΄σεις R1-R11 η΄ D1-D12, εφο΄σον
απαιτει΄ται.
Συµπληρω΄νεται για τις µεταφορε΄ς εντο΄ς της περιοχη΄ς του ΟΟΣΑ και µο΄νον εα΄ν προ΄κειται για την περι΄πτωση B(ii).
Επισυνα΄ψτε λεπτοµερη΄ κατα΄λογο, εα΄ν προ΄κειται για πολλαπλε΄ς µεταφορε΄ς.
΄ ν και κωδικω
΄ ν στην επο΄µενη σελι΄δα.
Βλ. κατα΄λογο συντοµογραφιω
Επισυνα΄ψτε λεπτοµερει΄ς οδηγι΄ες εν ανα΄γκη.
Επισυνα΄ψτε κατα΄λογο, εα΄ν ει΄ναι περισσο΄τεροι του ενο΄ς.
Εα΄ν απαιτει΄ται βα΄σει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας.
Εα΄ν απαιτει΄ται βα΄σει της απο΄φασης του ΟΟΣΑ.

7.4.2004
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EL

C 87 E/327
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (Θε΄ση 11)
΄ ρους υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς αποβλη΄των, κ.λπ.)
D1
Εναπο΄θεση εντο΄ς η΄ επι΄ του εδα΄φους (π.χ. σε χω
΄ ν αποβλη΄των η΄ λυµατολα΄σπης στο ΄εδαφος, κ.λπ.)
D2
Επεξεργασι΄α στο ΄εδαφος (π.χ. βιοαποικοδο΄µηση υγρω
΄ ν αποβλη΄των σε γεωτρη΄σεις, αλατου΄χα κοιτα΄σµατα η΄ φυσικου΄ς χω
΄ ρους εναπο΄θεσης, κ.λπ.)
D3
Βαθει΄α ΄εγχυση (π.χ. ΄εγχυση ρευστω
D4
Επιφανειακη΄ διασπορα΄ (π.χ. εναπο΄θεση υγρω΄ν αποβλη΄των η΄ λυµατολα΄σπης σε φρε΄ατα, τε΄λµατα η΄ λιµνοθα΄λασσες, κ.λπ.)
΄ ροι υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς (π.χ. τοποθε΄τηση σε σειρα΄ χωριστω
΄ ν διαµερισµα΄των που καλυ΄πτονται και δεν επικοινωνου΄ν ου΄τε
D5
Ειδικα΄ σχεδιασµε΄νοι χω
µεταξυ΄ τους ου΄τε µε το περιβα΄λλον, κ.λπ.)
΄ ν/ωκεανω
΄ν
D6
Απο΄ρριψη σε υδατικο΄ συ΄στηµα πλην των θαλασσω
D7
Απο΄ρριψη σε θα΄λασσες/ωκεανου΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παρα΄χωσης στον θαλα΄σσιο βυθο΄
΄ ν ενω΄σεων
D8
Βιολογικη΄ επεξεργασι΄α που δεν αναφε΄ρεται σε α΄λλο σηµει΄ο του παρο΄ντος καταλο΄γου, η οποι΄α ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον σχηµατισµο΄ τελικω
η΄ µειγµα΄των που διατι΄θενται µε κα΄ποιον απο΄ τους τρο΄πους που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
΄ν
D9
Φυσικοχηµικη΄ επεξεργασι΄α που δεν αναφε΄ρεται σε α΄λλο σηµει΄ο του παρο΄ντος καταλο΄γου, η οποι΄α ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον σχηµατισµο΄ τελικω
ενω΄σεων η΄ µειγµα΄των που διατι΄θενται µε κα΄ποιον απο΄ τους τρο΄πους που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D10 Αποτε΄φρωση στο ΄εδαφος
D11 Αποτε΄φρωση στη θα΄λασσα
D12 Μο΄νιµη αποθη΄κευση (π.χ. εναπο΄θεση δοχει΄ων σε ορυχει΄α, κ.λπ.)
D13 Ανα΄µειξη αποβλη΄των πριν υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D14 Επανασυσκευασι΄α αποβλη΄των πριν υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D15 Αποθη΄κευση, εν αναµονη΄ µιας απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (Θε΄ση 11)
R1
Χρη΄ση ως καυσι΄µου (µη συµπεριλαµβανοµε΄νης της α΄µεσης καυ΄σης) η΄ α΄λλου µε΄σου παραγωγη΄ς ενε΄ργειας
΄ν
R2
Ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση/αναγε΄ννηση διαλυτω
΄ ν ουσιω
΄ ν που δεν χρησιµοποιου΄νται ως διαλυ΄τες
R3
Ανακυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση οργανικω
΄ ν ενω΄σεων
R4
Ανακυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση µετα΄λλων και µεταλλικω
΄ν
R5
Ανακυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση α΄λλων ανο΄ργανων υλω
R6
Αναγε΄ννηση οξε΄ων η΄ βα΄σεων
R7
Ανα΄κτηση ενω΄σεων που χρησιµοποιου΄νται για την καταπολε΄µηση της ρυ΄πανσης
R8
Ανα΄κτηση ενω΄σεων απο΄ καταλυ΄τες
R9
Επαναδιυ΄λιση χρησιµοποιηµε΄νων ορυκτελαι΄ων η΄ α΄λλου ει΄δους επαναχρησιµοποι΄ηση χρησιµοποιηµε΄νων ορυκτελαι΄ων
R10 Εµπλουτισµο΄ς εδα΄φους µε θετικα΄ αποτελε΄σµατα για τη γεωργι΄α και το περιβα΄λλον
R11 Χρη΄σεις καταλοι΄πων απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α R1-R10
R12 Ανταλλαγη΄ αποβλη΄των προκειµε΄νου να υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α R1-R11
΄ ρευση υλικω
΄ ν που προορι΄ζονται να υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
R13 Συσσω
ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θε΄ση 7)
1. Βαρε΄λι
2. Ξυ΄λινο βαρε΄λι
3. Μπιντο΄νι
4. Κουτι΄
5. Σα΄κκος
6. Συ΄νθετη συσκευασι΄α
7. ∆οχει΄ο υπο΄ πι΄εση
8. Χυ΄µα
9. Άλλος (διευκρινι΄στε)
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θε΄ση 8)
R = Οδικω΄ς
΄ς
T = Σιδηροδροµικω
S = Θαλα΄σσια
΄ς
A = Αεροπορικω
W = Εσωτερικε΄ς πλωτε΄ς οδοι΄

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θε΄ση 14)
Κατηγορι΄α UN
Κωδικο΄ς Η
Χαρακτηριστικα΄
1
Η1
Εκρηκτικο΄
3
H3
Ευ΄φλεκτα υγρα΄
4.1
H4.1
Ευ΄φλεκτα στερεα΄
4.2
H4.2
Ουσι΄ες η΄ απο΄βλητα που υπο΄κεινται σε αυτανα΄φλεξη
4.3
H4.3
Ουσι΄ες η΄ απο΄βλητα που, σε επαφη΄ µε το νερο΄, εκπε΄µπουν ευ΄φλεκτα αε΄ρια
5.1
H5.1
Οξειδωτικα΄
5.2
H5.2
Οργανικα΄ υπεροξει΄δια
6.1
H6.1
∆ηλητηριω΄δεις ουσι΄ες (οξει΄ας επενε΄ργειας)
6.2
H6.2
Μολυσµατικε΄ς ουσι΄ες
8
H8
∆ιαβρωτικα΄
9
H10
Έκλυση τοξικω΄ν αερι΄ων κατο΄πιν επαφη΄ς µε τον αε΄ρα η΄ το νερο΄
9
H11
Τοξικη΄ ουσι΄α (βραδει΄ας η΄ χρο΄νιας επενε΄ργειας)
H12
Οικοτοξικη΄ ουσι΄α
9
9
H13
Υλικο΄ ικανο΄ να παραγα΄γει, µετα΄ τη δια΄θεση, α΄λλο υλικο΄, π.χ. απο΄πλυµα,
που διαθε΄τει κα΄ποιο απο΄ τα ανωτε΄ρω χαρακτηριστικα΄

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θε΄ση 13)
1. Σκο΄νη
2. Στερεο΄
΄ δες υγρο΄
3. Παχυ΄ρρευστο/σιροπω
4. Λα΄σπη
5. Υγρο΄
6. Αε΄ριο
7. Άλλο (διευκρινι΄στε)
Περισσο΄τερες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ταυτοποι΄ηση των αποβλη΄των (θε΄ση 14), δηλαδη΄ σχετικα΄ µε τους κωδικου΄ς των παραρτηµα΄των VIII και ΙΧ της Βασιλει΄ας, τους
κωδικου΄ς του ΟΟΣΑ και τους κωδικου΄ς Υ, περιε΄χει το Εγχειρι΄διο Οδηγιω΄ν που διατι΄θεται απο΄ τον ΟΟΣΑ και τη Γραµµατει΄α της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB
ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΕ
1. Αντιστοιχει΄ στην κοινοποι΄ηση
αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Αυ΄ξων αριθµο΄ς αποστολη΄ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
συνολικο΄ς αριθµο΄ς αποστολω΄ν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Εξαγωγε΄ας  Κοινοποιω΄ν

4. Εισαγωγε΄ας  Παραλη΄πτης

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

.......................................................

.......................................................

Όνοµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιευ΄θυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Όνοµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιευ΄θυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αρµο΄διος:

Αρµο΄διος:

Τηλ.:

...............................................................

..............................

E-mail:

Φαξ:

..............................

..................................................................

5. Ακριβη΄ς ποσο΄τητα: kg:

...................

7. Συσκευασι΄α Τυ΄πος(οι) (1):

λι΄τρα:

...................

Τηλ.:

E-mail:

Απαιτη΄σεις ειδικου΄ χειρισµου΄ ( ) Ναι

Ì

Όχι

Φαξ:

..............................

..................................................................

6. Ακριβη΄ς ηµεροµηνι΄α µεταφορα΄ς:

...................................................
2

...............................................................

..............................

Αριθµο΄ς δεµα΄των:

......................................

...................................................

Ì

8. (α) 1ος µεταφορε΄ας (3):

8. (β) 2ος µεταφορε΄ας:

8. (γ) Τελευται΄ος µεταφορε΄ας:

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

.............................

.............................

.............................

Όνοµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιευ΄θυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Όνοµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιευ΄θυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Όνοµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιευ΄θυνση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλ.:

..........................................

Τηλ.:

..........................................

Τηλ.:

..........................................

Φαξ:

..........................................

Φαξ:

..........................................

Φαξ:

..........................................

E-mail:

........................................

E-mail:

E-mail:

........................................

........................................

- - - - - - - Συµπληρω΄νεται απο΄ τον αντιπρο΄σωπο του µεταφορε΄α - - - - - - -Περισσο΄τεροι των τριω΄ν µεταφορε΄ων (2)
Τρο΄πος µεταφορα΄ς (1):

.........................

Ηµεροµηνι΄α µεταβι΄βασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφη΄: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τρο΄πος µεταφορα΄ς (1):

Ηµεροµηνι΄α µεταβι΄βασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφη΄: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. ∆ηµιουργο΄ς(οι΄) αποβλη΄των (4) (5) (6):
Αριθµο΄ς µητρω΄ου:
Όνοµα:

..........................................................................

.................................................................

..........................................................................

Αρµο΄διος:

...............................................................

..............................

Φαξ:

...........................................

..........................................................................
..........................................................................

..................................................................

14. Ταυτοποι΄ηση των αποβλη΄των (συµπληρω΄στε τους σχετικου΄ς κωδικου΄ς)

Το΄πος και διαδικασι΄α παραγωγη΄ς ( ):
10. Εγκατα΄σταση δια΄θεσης:
η΄ εγκατα΄σταση ανα΄κτησης (2):
Αριθµο΄ς µητρω΄ου:

.....................................

Ì
Ì

.......................................................

Ονοµασι΄α:

...............................................................

∆ιευ΄θυνση:

..............................................................

Αρµο΄διος:

...............................................................

..............................

E-mail:

13. Φυσικα΄ χαρακτηριστικα΄ (1):

..............................

2

Τηλ.:

Ηµεροµηνι΄α µεταβι΄βασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφη΄: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................................

..............................................................

E-mail:

.........................

12. Ονοµασι΄α και συ΄νθεση των αποβλη΄των (2):

∆ιευ΄θυνση:

Τηλ.:

Τρο΄πος µεταφορα΄ς (1):

.........................

Ì

Φαξ:

..............................

...................................

11. Εργασι΄ες δια΄θεσης/ανα΄κτησης
Κωδικο΄ς D/κωδικο΄ς R (1):

Παρα΄ρτηµα VIII (η΄ IX κατα΄ περι΄πτωση) της Βασιλει΄ας:

(ii)

Κωδικο΄ς ΟΟΣΑ (εα΄ν διαφε΄ρει απο΄ τον (i)):

(iii)

Ευρωπαϊκο΄ς κατα΄λογος αποβλη΄των:

(iv)

΄ ρα εξαγωγη΄ς:
Κωδικο΄ς στη χω

......................................

(v)

΄ ρα εισαγωγη΄ς:
Κωδικο΄ς στη χω

.....................................

(vi)

Άλλος (διευκρινι΄στε):

(vii)

Κωδικο΄ς Υ:

................................................

.............

........................

................................

..............................................

.......................................................

(viii) Κωδικο΄ς H ( ):
1

..................................................................

Ακριβη΄ς το΄πος δια΄θεσης/ανα΄κτησης (2)

(i)

....................................................

(ix)

Κατηγορι΄α UN ( ):

(x)

Αριθµο΄ς UN:

(xi)

Ονοµασι΄α µεταφορα΄ς UN:

(xii)

΄ δικας(ες) (HS):
Τελωνειακο΄ς(οι΄) κω

1

................................................

.....................................................
.........................................
.................................
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15. ∆η΄λωση εξαγωγε΄ως  κοινοποιου΄ντος/δηµιουργου΄ (4):
΄ νω ο΄τι οι ανωτε΄ρω πληροφορι΄ες ει΄ναι, καθο΄σον γνωρι΄ζω, πλη΄ρεις και ακριβει΄ς. Βεβαιω
΄ νω επι΄σης ο΄τι ΄εχουν αναληφθει΄ οι νοµικε΄ς γραπτε΄ς συµβατικε΄ς
Βεβαιω
΄ σεις και ο΄τι ισχυ΄ουν οι τυχο΄ν προση΄κουσες ασφαλιστικε΄ς η΄ χρηµατικε΄ς εγγυη΄σεις που καλυ΄πτουν τη διασυνοριακη΄ µεταφορα΄ και ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄
υποχρεω
΄ ν χωρω
΄ ν.
ο΄λες οι απαραι΄τητες συγκαταθε΄σεις απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς των σχετικω
Όνοµα:

................................................................

Ηµεροµηνι΄α:

Υπογραφη΄:

.................................................................

...................................

΄ νεται απο΄ οποιοδη΄ποτε προ΄σωπο συµµετε΄χει στη διασυνοριακη΄ µεταφορα΄, σε περι΄πτωση που απαιτου΄νται συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες.
16. Συµπληρω
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
17. Το φορτι΄ο παρελη΄φθη στην εγκατα΄σταση δια΄θεσης
Ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς:

.......................

Παραληφθει΄σα ποσο΄τητα: kg:

.....

λι΄τρα:

∆εκτο΄:

Ì

η΄ εγκατα΄σταση ανα΄κτησης

Ì

Απερρι΄φθη *:

Ì

Ì

* να ειδοποιηθου΄ν αµε΄σως οι αρµο΄διες
αρχε΄ς

....

Προβλεπο΄µενη ηµεροµηνι΄α δια΄θεσης/ανα΄κτησης:

΄ νω ο΄τι ολοκληρω
΄ θηκε η δια΄θεση/ανα΄18. Βεβαιω
κτηση των αποβλη΄των που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω.

....................................................

Όνοµα:

Εργασι΄ες δια΄θεσης/ανα΄κτησης ( ):
1

Ηµεροµηνι΄α:
Όνοµα:

...................................

.......................................

Υπογραφη΄ και σφραγι΄δα:

.......................................................................................

...........................................................................................

Υπογραφη΄:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ηµεροµηνι΄α:

........................................................................................

................................................

΄ ν και κωδικω
΄ ν στην επο΄µενη σελι΄δα.
Βλ. κατα΄λογο συντοµογραφιω
Επισυνα΄ψτε λεπτοµερει΄ς οδηγι΄ες εν ανα΄γκη.
Εα΄ν οι µεταφορει΄ς ει΄ναι περισσο΄τεροι των τριω΄ν, επισυνα΄ψτε πληροφορι΄ες συ΄µφωνα µε τη θε΄ση 8 (α, β, γ).
Απαιτει΄ται βα΄σει της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
Επισυνα΄ψτε κατα΄λογο, εα΄ν ει΄ναι περισσο΄τεροι του ενο΄ς.
Εα΄ν απαιτει΄ται βα΄σει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (εα΄ν απαιτει΄ται βα΄σει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας)
19. ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ

20. ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

Τα απο΄βλητα που περιγρα΄φονται στο παρο΄ν ΄εγγραφο µεταφορα΄ς

Τα απο΄βλητα που περιγρα΄φονται στο παρο΄ν ΄εγγραφο µεταφορα΄ς

΄ ρα στις:
εξη΄λθαν απο΄ τη χω

΄ ρα στις:
ειση΄λθαν στη χω

Υπογραφη΄:
Σφραγι΄δα:

..............................................

.................................................

..............................................................

Υπογραφη΄:

..............................................................

...............................................................

Σφραγι΄δα:

...............................................................

21. ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
΄ ρας:
Ονοµασι΄α της χω
Ει΄σοδος:

΄ ρας:
Ονοµασι΄α της χω
Ει΄σοδος:

....................................................

Έξοδος:

....................................................

Έξοδος:

΄ ρας:
Ονοµασι΄α της χω
Ει΄σοδος:

΄ ρας:
Ονοµασι΄α της χω
Ει΄σοδος:

....................................................

Έξοδος:

....................................................

Έξοδος:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (Θε΄ση 11)
΄ ρους υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς αποβλη΄των, κ.λπ.)
D1
Εναπο΄θεση εντο΄ς η΄ επι΄ του εδα΄φους (π.χ. σε χω
΄ ν αποβλη΄των η΄ λυµατολα΄σπης στο ΄εδαφος, κ.λπ.)
D2
Επεξεργασι΄α στο ΄εδαφος (π.χ. βιοαποικοδο΄µηση υγρω
΄ ν αποβλη΄των σε γεωτρη΄σεις, αλατου΄χα κοιτα΄σµατα η΄ φυσικου΄ς χω
΄ ρους εναπο΄θεσης, κ.λπ.).
D3
Βαθει΄α ΄εγχυση (π.χ. ΄εγχυση ρευστω
D4
Επιφανειακη΄ διασπορα΄ (π.χ. εναπο΄θεση υγρω΄ν αποβλη΄των η΄ λυµατολα΄σπης σε φρε΄ατα, τε΄λµατα η΄ λιµνοθα΄λασσες, κ.λπ.)
΄ ροι υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς (π.χ. τοποθε΄τηση σε σειρα΄ χωριστω
΄ ν διαµερισµα΄των που καλυ΄πτονται και δεν επικοινωνου΄ν ου΄τε
D5
Ειδικα΄ σχεδιασµε΄νοι χω
µεταξυ΄ τους ου΄τε µε το περιβα΄λλον, κ.λπ.)
΄ ν/ωκεανω
΄ν
D6
Απο΄ρριψη σε υδατικο΄ συ΄στηµα πλην των θαλασσω
D7
Απο΄ρριψη σε θα΄λασσες/ωκεανου΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παρα΄χωσης στον θαλα΄σσιο βυθο΄
΄ ν ενω΄σεων
D8
Βιολογικη΄ επεξεργασι΄α που δεν αναφε΄ρεται σε α΄λλο σηµει΄ο του παρο΄ντος καταλο΄γου, η οποι΄α ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον σχηµατισµο΄ τελικω
η΄ µειγµα΄των που διατι΄θενται µε κα΄ποιον απο΄ τους τρο΄πους που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
΄ν
D9
Φυσικοχηµικη΄ επεξεργασι΄α που δεν αναφε΄ρεται σε α΄λλο σηµει΄ο του παρο΄ντος καταλο΄γου, η οποι΄α ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον σχηµατισµο΄ τελικω
ενω΄σεων η΄ µειγµα΄των που διατι΄θενται µε κα΄ποιον απο΄ τους τρο΄πους που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D10 Αποτε΄φρωση στο ΄εδαφος
D11 Αποτε΄φρωση στη θα΄λασσα
D12 Μο΄νιµη αποθη΄κευση (π.χ. εναπο΄θεση δοχει΄ων σε ορυχει΄α, κ.λπ.)
D13 Ανα΄µειξη αποβλη΄των πριν υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D14 Επανασυσκευασι΄α αποβλη΄των πριν υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
D15 Αποθη΄κευση, εν αναµονη΄ µιας απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (Θε΄ση 11)
R1
Χρη΄ση ως καυσι΄µου (µη συµπεριλαµβανοµε΄νης της α΄µεσης καυ΄σης) η΄ α΄λλου µε΄σου παραγωγη΄ς ενε΄ργειας
΄ν
R2
Ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση/αναγε΄ννηση διαλυτω
΄ ν ουσιω
΄ ν που δεν χρησιµοποιου΄νται ως διαλυ΄τες
R3
Ανακλυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση οργανικω
΄ ν ενω΄σεων
R4
Ανακυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση µετα΄λλων και µεταλλικω
΄ν
R5
Ανακυ΄κλωση/ποιοτικη΄ αποκατα΄σταση α΄λλων ανο΄ργανων υλω
R6
Αναγε΄ννηση οξε΄ων η΄ βα΄σεων
R7
Ανα΄κτηση ενω΄σεων που χρησιµοποιου΄νται για την καταπολε΄µηση της ρυ΄πανσης
R8
Ανα΄κτηση ενω΄σεων απο΄ καταλυ΄τες
R9
Επαναδιυ΄λιση χρησιµοποιηµε΄νων ορυκτελαι΄ων η΄ α΄λλου ει΄δους επαναχρησιµοποι΄ηση χρησιµοποιηµε΄νων ορυκτελαι΄ων
R10 Εµπλουτισµο΄ς εδα΄φους µε θετικα΄ αποτελε΄σµατα για τη γεωργι΄α και το περιβα΄λλον
R11 Χρη΄σεις καταλοι΄πων απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α R1-R10
R12 Ανταλλαγη΄ αποβλη΄των προκειµε΄νου να υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α R1-R11
΄ ρευση υλικω
΄ ν που προορι΄ζονται να υποβληθου΄ν σε µια απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κατα΄λογο
R13 Συσσω
ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Θε΄ση 7)
1. Βαρε΄λι
2. Ξυ΄λινο βαρε΄λι
3. Μπιντο΄νι
4. Κουτι΄
5. Σα΄κκος
6. Συ΄νθετη συσκευασι΄α
7. ∆οχει΄ο υπο΄ πι΄εση
8. Χυ΄µα
9. Άλλος (διευκρινι΄στε)
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Θε΄ση 8)
R = Οδικω΄ς
΄ς
T = Σιδηροδροµικω
S = Θαλα΄σσια
΄ς
A = Αεροπορικω
W = Εσωτερικε΄ς πλωτε΄ς οδοι΄

ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ή ΚΑΙ
Κατηγορι΄α UN
1
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
8
9
9
9
9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UN (Θε΄ση 14)
Κωδικο΄ς Η
Χαρακτηριστικα΄
H1
Εκρηκτικο΄
H3
Ευ΄φλεκτα υγρα΄
H4.1
Ευ΄φλεκτα στερεα΄
H4.2
Ουσι΄ες η΄ απο΄βλητα που υπο΄κεινται σε αυτανα΄φλεξη
H4.3
Ουσι΄ες η΄ απο΄βλητα που, σε επαφη΄ µε το νερο΄, εκπε΄µπουν ευ΄φλεκτα αε΄ρια
H5.1
Οξειδωτικα΄
H5.2
Οργανικα΄ υπεροξει΄δια
H6.1
∆ηλητηριω΄δεις ουσι΄ες (οξει΄ας επενε΄ργειας)
H6.2
Μολυσµατικε΄ς ουσι΄ες
H8
∆ιαβρωτικα΄
H10
Έκλυση τοξικω΄ν αερι΄ων κατο΄πιν επαφη΄ς µε τον αε΄ρα η΄ το νερο΄
H11
Τοξικη΄ ουσι΄α (βραδει΄ας η΄ χρο΄νιας επενε΄ργειας)
H12
Οικοτοξικη΄ ουσι΄α
H13
Υλικο΄ ικανο΄ να παραγα΄γει, µετα΄ τη δια΄θεση, α΄λλο υλικο΄, π.χ. απο΄πλυµα,
που διαθε΄τει κα΄ποιο απο΄ τα ανωτε΄ρω χαρακτηριστικα΄

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Θε΄ση 13):
1. Σκο΄νη
2. Στερεο΄
΄ δες υγρο΄
3. Παχυ΄ρρευστο/σιροπω
4. Λα΄σπη
5. Υγρο΄
6. Αε΄ριο
7. Άλλο (διευκρινι΄στε)
Περισσο΄τερες πληροφορι΄ες, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ταυτοποι΄ηση των αποβλη΄των (θε΄ση 14), δηλαδη΄ σχετικα΄ µε τους κωδικου΄ς των παραρτηµα΄των VIII και ΙΧ της Βασιλει΄ας, τους
κωδικου΄ς του ΟΟΣΑ και τους κωδικου΄ς Υ, περιε΄χει το Εγχειρι΄διο Οδηγιω΄ν που διατι΄θεται απο΄ τον ΟΟΣΑ και τη Γραµµατει΄α της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Πληροφορι΄ες που πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται η΄ να επισυνα΄πτονται στο ΄εγγραφο κοινοποι΄ησης:
1.

Αυ΄ξων αριθµο΄ς η΄ α΄λλα αποδεκτα΄ αναγνωριστικα΄ στοιχει΄α του εγγρα΄φου κοινοποι΄ησης.

2.

Όνοµα, διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο, φαξ, ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) και αρµο΄διο προ΄σωπο του κοινοποιου΄ντος.

3.

Ονοµασι΄α, διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο, φαξ, ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) της εγκατα΄στασης ανα΄κτησης η΄
δια΄θεσης, χρησιµοποιου΄µενες τεχνολογι΄ες.
΄ ν η εγκατα΄σταση ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης απαριθµει΄ται στο παρα΄ρτηµα Ι, κατηγορι΄α 5 της οδηγι΄ας
Εα
96/61/ΕΚ, παρε΄χονται αποδεικτικα΄ στοιχει΄α ισχυ΄ουσας α΄δειας που ΄εχει χορηγηθει΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα
4 και 5 της εν λο΄γω οδηγι΄ας.

4.

Όνοµα, διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο, φαξ, ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) του παραλη΄πτη.

5.

Όνοµα, διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο, φαξ και ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) του(των) επιλεγε΄ντος(-ων)
µεταφορε΄α(-ων) η΄/και των πρακτορει΄ων του(τους).

6.

Χω΄ρα αποστολη΄ς και σχετικη΄ αρµο΄δια αρχη΄.

7.

Χω΄ρες διαµετακο΄µισης και σχετικε΄ς αρµο΄διες αρχε΄ς.

8.

Χω΄ρα προορισµου΄ και σχετικη΄ αρµο΄δια αρχη΄.

9.

Μεµονωµε΄νη κοινοποι΄ηση η΄ γενικη΄ κοινοποι΄ηση. Εα΄ν προ΄κειται για γενικη΄ κοινοποι΄ηση, ζητει΄ται η περι΄οδος ισχυ΄ος.

10. Προβλεπο΄µενη(-ες) ηµεροµηνι΄α(-ες) ΄εναρξης της(των) µεταφορα΄ς(-ω΄ν).
΄ ρα και εισο΄δου σε κα΄θε σχετικη΄
11. Τρο΄ποι µεταφορα΄ς, δροµολο΄γιο (σηµει΄ο εξο΄δου απο΄ κα΄θε σχετικη΄ χω
΄ ρα, συµπεριλαµβανοµε΄νων των τελωνει΄ων εξο΄δου απο΄ την Κοινο΄τητα και εισο΄δου σε αυτη΄) και διαχω
΄ ν εναλλακτιδροµη΄ (διαδροµη΄ µεταξυ΄ των σηµει΄ων εξο΄δου και εισο΄δου), συµπεριλαµβανοµε΄νων πιθανω
΄ ν λυ΄σεων.
κω
12. Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α της εγγραφη΄ς του µεταφορε΄α σε µητρω΄α σχετικα΄ µε τις µεταφορε΄ς αποβλη΄των.
13. Ονοµασι΄α του τυ΄που των αποβλη΄των στον ενδεδειγµε΄νο κατα΄λογο, πηγη΄(-ε΄ς), περιγραφη΄, ποσο΄τητα(-ες),
συ΄νθεση και τυχο΄ν επικι΄νδυνα χαρακτηριστικα΄. Σε περι΄πτωση αποβλη΄των απο΄ δια΄φορες πηγε΄ς, επι΄σης
λεπτοµερη΄ς καταγραφη΄ των αποβλη΄των.
΄ ν ανα΄κτησης η΄ δια΄θεσης, ο΄πως αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΑ και Β της
14. Προσδιορισµο΄ς των εργασιω
οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
15. Εα΄ν τα απο΄βλητα προορι΄ζονται για ανα΄κτηση:
α) Η προβλεπο΄µενη µε΄θοδος δια΄θεσης για τα εναποµε΄νοντα απο΄βλητα µετα΄ την ανα΄κτηση
΄ µενων υλικω
΄ ν σε σχε΄ση µε τα εναποµε΄νοντα απο΄βλητα και τα µη ανακτη΄σιµα
β) Η ποσο΄τητα ανακτω
απο΄βλητα
΄ µενη αξι΄α των ανακτηµε΄νων υλικω
΄ν
γ) Η εκτιµω
δ) Το κο΄στος ανα΄κτησης και το κο΄στος δια΄θεσης για τα εναποµε΄νοντα απο΄βλητα
16. Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για την υ΄παρξη ασφα΄λειας αστικη΄ς ευθυ΄νης για ζηµι΄ες ΄εναντι τρι΄των.
17. Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για την υ΄παρξη ασφα΄λειας αστικη΄ς ευθυ΄νης για τα οχη΄µατα µεταφορα΄ς.
18. Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για την υ΄παρξη συ΄µβασης µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη για την
επεξεργασι΄α των αποβλη΄των, η οποι΄α ΄εχει συναφθει΄ και ει΄ναι νοµικω΄ς δεσµευτικη΄ κατα΄ την κοινοποι΄ηση,
ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 και στο α΄ρθρο 6.
19. Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α για την υ΄παρξη χρηµατικη΄ς εγγυ΄ησης η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα΄λειας, η οποι΄α ΄εχει
΄ ς δεσµευτικη΄ κατα΄ την κοινοποι΄ηση και ενεργοποιει΄ται κατα΄ την ΄εναρξη της
συσταθει΄ και ει΄ναι νοµικω
µεταφορα΄ς, ο΄πως απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7.
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20. Πιστοποι΄ηση απο΄ τον κοινοποιου΄ντα ο΄τι οι πληροφορι΄ες ει΄ναι ολοκληρωµε΄νες και ορθε΄ς, καθ’ ο΄σον
γνωρι΄ζει.
21. Τελωνει΄α εισο΄δου η΄/και εξο΄δου η΄/και εξαγωγη΄ς.
2.

Πληροφοριες που πρεπει να περιλαµβανονται η΄ να επισυναπτονται στο εγγραφο µεταφορας:
Περιλαµβα΄νονται ο΄λες οι πληροφορι΄ες που απαριθµου΄νται στο µε΄ρος 1 ανωτε΄ρω, και επιπλε΄ον:

3.

1.

Η ηµεροµηνι΄α της ΄εναρξης της µεταφορα΄ς.

2.

Όνοµα, διευ΄θυνση, τηλε΄φωνο, φαξ, ηλεκτρονικο΄ ταχυδροµει΄ο (e-mail) του(των) µεταφορε΄α(-ων).

3.

Προβλεπο΄µενος τυ΄πος συσκευασι΄ας.

4.

Τυχο΄ν ειδικε΄ς προφυλα΄ξεις που πρε΄πει να ληφθου΄ν απο΄ τον(τους) µεταφορε΄α(-ει΄ς).

5.

∆η΄λωση απο΄ τον κοινοποιου΄ντα ο΄τι δεν ΄εχει προβληθει΄ καµι΄α αντι΄ρρηση απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ο΄λων
΄ ν χωρω
΄ ν. Στη δη΄λωση αυτη΄ απαιτει΄ται υπογραφη΄ του κοινοποιου΄ντος.
των σχετικω

6.

Κατα΄λληλες υπογραφε΄ς για κα΄θε µεταβι΄βαση της συνοδει΄ας.

Συµπληρωµατικες πληροφοριες και εγγραφα που µπορουν να ζητηθουν απο΄ τις αρµοδιες αρχες:
1.

΄ ν δεν ει΄ναι ο παραγωγο΄ς, τα στοιχει΄α του(των) αρχικου΄(-ω΄ν) παραγωΣε περι΄πτωση που ο κοινοποιω
γου΄(-ω΄ν).

2.

Ο τυ΄πος και η δια΄ρκεια ισχυ΄ος της α΄δειας βα΄σει της οποι΄ας λειτουργει΄ η εγκατα΄σταση επεξεργασι΄ας.

3.

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που προ΄κειται να ληφθου΄ν για την ασφα΄λεια των µεταφορω΄ν.

4.

Η(Οι) απο΄σταση(-εις) της µεταφορα΄ς µεταξυ΄ του κοινοποιου΄ντος και του παραλη΄πτη, συµπεριλαµβανο΄ ν εναλλακτικω
΄ ν διαδροµω
΄ ν.
µε΄νων πιθανω

5.

Χηµικη΄ ανα΄λυση της συ΄νθεσης των αποβλη΄των.

6.

Περιγραφη΄ της διαδικασι΄ας παραγωγη΄ς των αποβλη΄των.

7.

Περιγραφη΄ της διαδικασι΄ας επεξεργασι΄ας στη µονα΄δα παραλαβη΄ς.

8.

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον υπολογισµο΄ της χρηµατικη΄ς εγγυ΄ησης η΄ ισοδυ΄ναµης ασφα΄λειας, που απαιτει΄ται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 5 και στο α΄ρθρο 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ («ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (1)
Ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν περιλαµβα΄νονται στον κατα΄λογο αυτο΄ν, τα απο΄βλητα δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να υπο΄κεινται στη
διαδικασι΄α ΄ελε΄γχου που προβλε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, εα΄ν ει΄ναι µολυσµε΄να απο΄ α΄λλα
΄ στε να καθι΄στανται
υλικα΄ σε βαθµο΄ που α) αυξα΄νει τους κινδυ΄νους που συνδε΄ονται µε τα απο΄βλητα αυτα΄ το΄σο ω
κατα΄λληλα για υπαγωγη΄ στη διαδικασι΄α ΄ελε΄γχου µε γραπτη΄ κοινοποι΄ηση και συγκατα΄θεση, εα΄ν ληφθου΄ν υπο΄ψη
τα επικι΄νδυνα χαρακτηριστικα΄ που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ η΄ β) παρεµποδι΄ζει
΄ ς ορθο΄ τρο΄πο.
την ανα΄κτηση των αποβλη΄των κατα΄ περιβαλλοντικω
΄ ν κατα΄λογος προε΄ρχεται απο΄ την απο΄φαση του ΟΟΣΑ, προσα΄ρτηµα 3.
(1) Ο παρω

7.4.2004

7.4.2004
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ΜΕΡΟΣ Ι:
Απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΧ της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας (1).
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄:
α)

Κα΄θε παραποµπη΄ στον κατα΄λογο Α του παραρτη΄µατος ΙΧ της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας νοει΄ται ως παραποµπη΄ στο παρα΄ρτηµα IV του παρο΄ντος κανονισµου΄.

β)

΄ ριση Β1020 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, ο ο΄ρος «σε µορφη΄ τελικου΄ προϊο΄ντος χυ΄µα» περιλαµΣτην καταχω
βα΄νει ο΄λες τις µεταλλικε΄ς µορφε΄ς, που δεν επιδε΄χονται διασπορα΄ (2), των απορριµµα΄των τα οποι΄α απαριθ΄ ριση αυτη΄.
µου΄νται στην καταχω

γ)

΄ ρισης Β1100 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας που αναφε΄ρεται σε «σκωρι΄α της
∆εν ισχυ΄ει το µε΄ρος της καταχω
΄ ριση GB040 (ΟΟΣΑ) στο µε΄ρος ΙΙ.
επεξεργασι΄ας χαλκου΄» κ.λπ. και, αντ’ αυτου΄, ισχυ΄ει η καταχω

δ)

΄ ριση Β1110 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας και, αντ’ αυτη΄ς, ισχυ΄ουν οι καταχωρι΄σεις
∆εν ισχυ΄ει η καταχω
GC010 και GC020 (ΟΟΣΑ) στο µε΄ρος ΙΙ.

ε)

΄ ριση Β2050 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας και, αντ’ αυτη΄ς, ισχυ΄ει η καταχω
΄ ριση GGC040
∆εν ισχυ΄ει η καταχω
(ΟΟΣΑ) στο µε΄ρος ΙΙ.

΄ ριση Β3010 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, των αποβλη΄των φθοριωµε΄νων πολυµερω
΄ν
στ) Η µνει΄α, στην καταχω
θεωρει΄ται ο΄τι περιλαµβα΄νει πολυµερη΄ και συµπολυµερη΄ φθοροαιθυλενι΄ου (PTFE).
ζ)

΄µβασης της Βασιλει΄ας Β1200 και Β1210 δεν εφαρµο΄ζονται ΄οταν οι
Οι καταχωρι΄σεις της Συ
΄ για την τη
΄ρηση το΄σο των εθνικω
΄ ν ΄οσο και των σχετικω
΄ ν διεσκωρι΄ες ΄εχουν παραχθει΄ ειδικα
΄ ν απαιτη
΄σεων και προτυ
΄πων·
θνω
ΜΕΡΟΣ ΙΙ:

Τα ακο΄λουθα απο΄βλητα επι΄σης θα υπο΄κεινται στη διαδικασι΄α που προβλε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ ορισµε΄νες
πληροφορι΄ες:
΄ ν σε µεταλλικη΄ µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄
Απορρι΄µµατα µετα΄λλων και κραµα΄των αυτω
GA300

ex 811220

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα χρωµι΄ου

Άλλα απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα και προε΄ρχονται απο΄ την τη΄ξη, τη συ΄ντηξη και τον εξευγενισµο΄ των
µετα΄λλων
GB040

7112
262030
262090

Σκωρι΄ες απο΄ την επεξεργασι΄α πολυτι΄µων µετα΄λλων και χαλκου΄ που προορι΄ζονται για περαιτε΄ρω εξευγενισµο΄

Άλλα απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα
GC010

Ηλεκτρικε΄ς κατασκευε΄ς που αποτελου΄νται µο΄νο απο΄ µε΄ταλλα η΄ κρα΄µατα

GC020

Ηλεκτρονικα΄ θραυ΄σµατα (π.χ. πλακε΄τες τυπωµε΄νων κυκλωµα΄των, ηλεκτρονικα΄ στοιχει΄α,
συ΄ρµα κ.λπ.) και ποιοτικω΄ς αποκατεστηµε΄να ηλεκτρονικα΄ συστατικα΄, κατα΄λληλα για την
΄ ν και πολυ΄τιµων µετα΄λλων
ανα΄κτηση βασικω

GC030

ex 890800

Σκα΄φη και α΄λλες πλωτε΄ς κατασκευε΄ς για δια΄λυση, που ΄εχουν δεο΄ντως αδεια΄σει απο΄ κα΄θε
΄ φη, το οποι΄ο θα µπορου΄σε να ταξινοµηφορτι΄ο και α΄λλο υλικο΄ που περιε΄χεται στα σκα
θει΄ ως επικι΄νδυνη ουσι΄α η΄ επικι΄νδυνα απο΄βλητα

GC040

ex 8701-05
ex 8709-11

Κατεστραµµε΄να οχη΄µατα, που δεν περιε΄χουν κανε΄να υγρο΄

GC050

Αναλωµε΄νοι καταλυ΄τες καταλυτικη΄ς πυρο΄λυσης ρευστοποιηµε΄νης κλι΄νης (FCC) (π.χ. οξει΄δια
του αλουµινι΄ου και ζεο΄λιθοι)

(1) Το παρα΄ρτηµα ΙΧ της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας παρατι΄θεται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ στο παρα΄ρτηµα V, µε΄ρος 1, κατα΄λογος Β.
(2) Η ΄εννοια «σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄» δεν περιλαµβα΄νει απο΄βλητα σε µορφη΄ σκο΄νης, ιλυ΄ος, τε΄φρας η΄ στερεα΄
ει΄δη που περιε΄χουν υπο΄ τυ΄πον εγκλει΄σµατος επικι΄νδυνα υγρα΄ απο΄βλητα.
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Τα ακο΄λουθα απορρι΄µµατα µετα΄λλων και κραµα΄των µετα΄λλων σε µεταλλικη΄ µορφη΄ που επιδε΄χεται διασπορα΄:
GC090

Μολυβδαι΄νιο

GC100

Βολφρα΄µιο

GC110

Ταντα΄λιο

GC120

Τιτα΄νιο

GC130

Νιο΄βιο

GC140

Ρη΄νιο

Απορρι΄µµατα γυαλιου΄ σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄
GE020

ex 7001
ex 701939

Απορρι΄µµατα υαλοβα΄µβακα

΄ ν προϊο΄ντων σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄
Απορρι΄µµατα κεραµικω
΄ ν προϊο΄ντων που ΄εχουν ψηθει΄ µετα΄ τη µορφοποι΄ηση΄ τους, συµπεΑπορρι΄µµατα κεραµικω
΄ ν δοχει΄ων (πριν η΄/και αφου΄ χρησιµοποιηθου΄ν)
ριλαµβανοµε΄νων και των κεραµικω

GF010

Άλλα απορρι΄µµατα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και
οργανικε΄ς υ΄λες
GG030

ex 2621

Τε΄φρες και σκωρι΄ες απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν µε
α΄νθρακα

GG040

ex 2621

Αιωρου΄µενη τε΄φρα, απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν µε
α΄νθρακα
Ασφαλτου΄χα υλικα΄ (απο΄βλητα ασφα΄λτου) απο΄ ΄εργα οδοποιι΄ας, που δεν περιε΄χουν πι΄σσα

GG160

΄ ν πλαστικω
΄ ν υλω΄ν
Απορρι΄µµατα στερεω
GH013

391530
Πολυµερη΄ χλωριου΄χου βινυλι΄ου
ex 390410-40

Απορρι΄µµατα κλωστοϋφαντουργι΄ας
GJ140

ex 6310

΄ν
Απο΄βλητα υφασµα΄τινων επενδυ΄σεων δαπε΄δων, χαλιω

Απο΄βλητα απο΄ βιοµηχανι΄ες τροφι΄µων και βιοµηχανι΄ες µεταποι΄ησης γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
GM140

ex 1500

΄ ν και ελαι΄ων ζωικη΄ς η΄ φυτικη΄ς προε΄λευσης (π.χ. λα΄δια τηγανι΄σµαΑπο΄βλητα βρωσι΄µων λιπω
τος)

Απο΄βλητα βυρσοδεψι΄ας, γουνοποιι΄ας και χρη΄σης δερµα΄των
GN010

ex 050200

Απορρι΄µµατα απο΄ τρι΄χες χοντρε΄ς χοι΄ρου η΄ αγριο΄χοιρου. Τρι΄χες ασβου΄ και α΄λλες τρι΄χες για
την ψηκτροποιι΄α

GN020

ex 050300

΄ ν) ΄εστω και
Απορρι΄µµατα απο΄ χοντρε΄ς τρι΄χες (τρι΄χες χαι΄της και ουρα΄ς µονο΄πλων η΄ βοοειδω
σε επι΄πεδες επιφα΄νειες, µε η΄ χωρι΄ς υπο΄θεµα

GN030

ex 050590

Απορρι΄µµατα απο΄ δε΄ρµατα και α΄λλα µε΄ρη πτηνω΄ν, µε τα φτερα΄ η΄ που΄πουλα΄ τους, φτερα΄
και µε΄ρη φτερω΄ν (ε΄στω και κοµµε΄να στα α΄κρα), που΄πουλα, ακατε΄ργαστα η΄ απλα΄ καθαρισµε΄να, απολυµασµε΄να η΄ που ΄εχουν υποστει΄ κατεργασι΄α µε σκοπο΄ τη διατη΄ρηση΄ τους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ («ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (1)
ΜΕΡΟΣ Ι:
Απο΄βλητα που απαριθµου΄νται στα παραρτη΄µατα ΙΙ και VIII της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας (2).
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄:
(α) Κα΄θε παραποµπη΄ στον κατα΄λογο Β του παραρτη΄µατος VIII της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας νοει΄ται ως παραποµπη΄ στο παρα΄ρτηµα III του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ ν κατα΄λογος προε΄ρχεται απο΄ την απο΄φαση του ΟΟΣΑ, προσα΄ρτηµα 4.
(1) Ο παρω
(2) Το παρα΄ρτηµα VIII της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας παρατι΄θεται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ στο παρα΄ρτηµα V, µε΄ρος 1, κατα΄λογος Α.
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΄ ριση Α1010 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, ο ο΄ρος «εξαιρουµε΄νων των αποβλη΄των που ανα(β) Στην καταχω
΄ ριση Β1020 της Συ΄µβασης
φε΄ρονται ρητα΄ στον κατα΄λογο Β (παρα΄ρτηµα ΙΧ)» παραπε΄µπει το΄σο στην καταχω
της Βασιλει΄ας, ο΄σο και στη σηµει΄ωση σχετικα΄ µε τη Β1020 στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄,
µε΄ρος Ι (β).
(γ) ∆εν ισχυ΄ουν οι καταχωρι΄σεις A1180 και A2060 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας και, αντ’ αυτω΄ν, ισχυ΄ουν κατα΄
περι΄πτωση οι καταχωρι΄σεις GC010, GC020 και GG040 (ΟΟΣΑ) στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ, µε΄ρος ΙΙ.
΄ ριση Α4050 της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας περιλαµβα΄νει αναλωµε΄νες επενδυ΄σεις δοχει΄ου απο΄ συ΄ν(δ) Η καταχω
τηξη αλουµινι΄ου, διο΄τι περιε΄χουν Υ33, ανο΄ργανα κυανιου΄χα. Εα΄ν ΄εχουν καταστραφει΄ τα κυανιου΄χα, οι ανα΄ ριση ΑΒ120 του µε΄ρους ΙΙ, διο΄τι περιε΄χουν Υ32,
λωµε΄νες επενδυ΄σεις δοχει΄ου ταξινοµου΄νται στην καταχω
ανο΄ργανες ενω΄σεις φθορι΄ου εκτο΄ς του φθοριου΄χου ασβεστι΄ου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
Τα ακο΄λουθα απο΄βλητα επι΄σης θα υπο΄κεινται στη διαδικασι΄α γραπτη΄ς κοινοποι΄ησης και συγκατα΄θεσης:
Απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα
AA010

261900

Σκωρι΄ες, σκωρι΄ες υψικαµι΄νων, αποσφυροκοπη΄µατα και α΄λλα απορρι΄µµατα που προε΄ρχονται
απο΄ την κατεργασι΄α του σιδη΄ρου η΄ του χα΄λυβα (1)

AA060

262050

Τε΄φρες και υπολει΄µµατα βαναδι΄ου

AA190

810420
ex 810430

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα µαγνησι΄ου που ει΄ναι ευ΄φλεκτα, πυροφο΄ρα η΄ εκλυ΄ουν, κατα΄
την επαφη΄ τους µε το νερο΄, ευ΄φλεκτα αε΄ρια σε επικι΄νδυνες ποσο΄τητες

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και οργανικε΄ς
υ΄λες
AB030

Απο΄βλητα µη κυανιου΄χων συστηµα΄των απο΄ την κατεργασι΄α επιφανει΄ας µετα΄λλων

AB070

Άµµος που ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ σε εργασι΄ες χυτηρι΄ου

AB120

ex 281290
ex 3824

΄ ν αµµοβολη΄ς
Κατα΄λοιπα εργασιω

AB130
AB150

Ανο΄ργανες ενω΄σεις αλογο΄νων, που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

ex 382490

Μη εξευγενισµε΄νο θειω΄δες ασβε΄στιο και θειικο΄ ασβε΄στιο απο΄ την αποθει΄ωση καπναερι΄ων

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως οργανικα΄ συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και ανο΄ργανες
υ΄λες
Υλικα΄ ασφαλτο΄πισσας (απο΄βλητα ασφα΄λτου) που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται σε α΄λλο σηµει΄ο

AC020
AC060

ex 381900

Υδραυλικα΄ υγρα΄

AC070

ex 381900

Υγρα΄ φρε΄νων

AC080

ex 382000

Αντιψυκτικα΄ υγρα΄

AC150

Χλωροφθορα΄νθρακες

AC160

Halons

AC170

ex 440310

Επιφανειοδραστικε΄ς (τασιενεργε΄ς) ουσι΄ες

AC250
AC260
AC270

Απο΄βλητα επεξεργασµε΄νου φελλου΄ και ξυ΄λου

ex 3101

Υγρη΄ κοπρια΄ χοι΄ρων· περιττω΄µατα
Ιλυ΄ες καθαρισµου΄ λυµα΄των

΄ ν κατα΄λογος περιλαµβα΄νει απο΄βλητα υπο΄ µορφη΄ν τε΄φρας, υπολειµµα΄των, σκωρι΄ας, επιπλε΄ουσας σκωρι΄ας τη΄γµατος,
(1) Ο παρω
΄ ν, εκτο΄ς εα΄ν ΄ενα υλικο΄ παρατι΄θεται ρητω΄ς
προϊο΄ντων ξαφρι΄σµατος, σκωρι΄ας υψικαµι΄νων, σκο΄νης, που΄δρας, ιλυ΄ος και πλακω
σε α΄λλο σηµει΄ο.
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Απο΄βλητα που µπορει΄ να περιε΄χουν ανο΄ργανα η΄ οργανικα΄ συστατικα΄
AD090

ex 382490

΄ ν υλω΄ν
Απο΄βλητα µη κυανιου΄χων συστηµα΄των απο΄ την επιφανειακη΄ κατεργασι΄α πλαστικω

AD100
AD120

΄ ν προϊο΄ντων και υλικω
΄ν
Απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄, µορφοποι΄ηση και χρη΄ση χηµικω
φωτογραφικη΄ς αναπαραγωγη΄ς και φωτογραφι΄ας που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

ex 391400
ex 3915

Ιοντανταλλακτικε΄ς ρητι΄νες
Οργανικε΄ς υ΄λες φυσικη΄ς προελευ΄σεως που χρησιµοποιου΄νται ως φι΄λτρα (π.χ. βιολογικα΄
φι΄λτρα)

AD150

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και οργανικε΄ς
υ΄λες
RB020

ex 6815

Κεραµικε΄ς ΄ινες µε φυσικο-χηµικε΄ς ιδιο΄τητες ανα΄λογες µε εκει΄νες του αµια΄ντου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Το παρα΄ρτηµα V εφαρµο΄ζεται µε την επιφυ΄λαξη της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ και της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ.

2.

Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα αποτελει΄ται απο΄ τρι΄α µε΄ρη, απο΄ τα οποι΄α τα µε΄ρη 2 και 3 εφαρµο΄ζονται µο΄νον ο΄ταν το
΄ λογος Α δεν ΄εχει εφαρµογη΄. Συνεπω
΄ ς, για να προσδιοριστει΄ αν ΄ενα συγκεκριµε΄νο απο΄βλητο
µε΄ρος 1, κατα
καλυ΄πτεται απο΄ το παρα΄ρτηµα V του παρο΄ντος κανονισµου΄, πρε΄πει να εξακριβωθει΄ αν το απο΄βλητο περιλαµ΄ λογος Α του παραρτη΄µατος V· εα΄ν αυτο΄ δεν συµβαι΄νει, το΄τε εξακριβω
΄ νεται αν
βα΄νεται στο µε΄ρος 1, κατα
περιε΄χεται στο µε΄ρος 2 και, εα΄ν ο΄χι, στο µε΄ρος 3.
Το µε΄ρος 1 υποδιαιρει΄ται σε δυ΄ο τµη΄µατα: τον κατα΄λογο Α, στον οποι΄ο απαριθµου΄νται τα απο΄βλητα που
ταξινοµου΄νται ως επικι΄νδυνα για τους σκοπου΄ς της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας, και τον κατα΄λογο Β, στον
΄νται ως επικι΄νδυνα.
οποι΄ο απαριθµου΄νται τα απο΄βλητα που δεν ταξινοµου
΄ λογος Α, καλυ΄πτεται απο΄ την απαγο΄ρευση εξαγωγη΄ς. Εα
΄ν
Εα΄ν ΄ενα απο΄βλητο παρατι΄θεται στο µε΄ρος 1, κατα
΄ στο µε΄ρος 2 η
΄ στο µε΄ρος 3,
΄ενα απο΄βλητο δεν παρατι΄θεται στο µε΄ρος 1, κατα
΄λογος Α, αλλα
΄πτεται απο΄ την απαγο΄ρευση εξαγωγη
΄ς.
επι΄σης καλυ

3.

΄ σεις, µε τις οποι΄ες καθορι΄ζεται, βα΄σει
Τα κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να θεσπι΄σουν διατα΄ξεις, σε εξαιρετικε΄ς περιπτω
΄ ν στοιχει΄ων που παρε΄χει µε κατα΄λληλο τρο΄πο ο κα΄τοχος, ο΄τι ΄ενα συγκεκριµε΄νο απο΄βλητο
των αποδεικτικω
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος εξαιρει΄ται απο΄ την απαγο΄ρευση εξαγωγη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 36 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, εα΄ν δεν εµφανι΄ζει καµι΄α απο΄ τις ιδιο΄τητες που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της
οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη, ο΄σον αφορα΄ τα σηµει΄α H3 ΄εως H8, H10 και H11 του εν
΄ ν τιµω΄ν που ΄εχουν θεσπιστει΄ µε την απο΄φαση 2000/532/ΕΚ.
λο΄γω παραρτη΄µατος, των οριακω
΄ νει την προβλεπο΄µενη χω
΄ ρα εισαγωγη΄ς πριν
Σ’ αυτη΄ν την περι΄πτωση, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
ληφθει΄ απο΄φαση. Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις πριν απο΄ το τε΄λος κα΄θε
ηµερολογιακου΄ ΄ετους. Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει τις πληροφορι΄ες σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και στη Γραµµατει΄α της
΄ ν, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να υποβα΄λει παρατηρη΄Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας. Βα΄σει των παρεχο΄µενων πληροφοριω
σεις και, ο΄που ενδει΄κνυται, να υποβα΄λει προτα΄σεις στην επιτροπη΄ η οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου
18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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4.

΄ ρτηµα, δεν αποκλει΄ει, σε εξαιρετικε΄ς
Το γεγονο΄ς ο΄τι ΄ενα απο΄βλητο δεν περιλαµβα΄νεται στο παρο΄ν παρα
΄ σεις, τον χαρακτηρισµο΄ του αποβλη΄του ως επικι΄νδυνου και, εποµε΄νως, την υπαγωγη΄ του στην απαπεριπτω
γο΄ρευση εξαγωγη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 36 του παρο΄ντος κανονισµου΄, εα΄ν εµφανι΄ζει κα΄ποια απο΄ τις
ιδιο΄τητες που απαριθµου΄νται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη, ο΄σον
΄ ν τιµω΄ν που ΄εχουν
αφορα΄ τα σηµει΄α Η3 ΄εως Η8, Η10 και Η11 του εν λο΄γω παραρτη΄µατος, των οριακω
θεσπιστει΄ µε την απο΄φαση 2000/532/ΕΚ κατα΄ τα προβλεπο΄µενα στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4 δευ΄τερη
περι΄πτωση της οδηγι΄ας 91/689/ΕΟΚ και στην εισαγωγικη΄ φρα΄ση του παραρτη΄µατος ΙΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄ νει την προβλεπο΄µενη χω
΄ ρα εισαγωγη΄ς πριν
Σ’ αυτη΄ν την περι΄πτωση, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος ενηµερω
ληφθει΄ απο΄φαση. Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄ αυτε΄ς τις περιπτω΄σεις πριν απο΄ το τε΄λος κα΄θε
ηµερολογιακου΄ ΄ετους. Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει τις πληροφορι΄ες σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη και στη Γραµµατει΄α της
΄ ν, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να υποβα΄λει παρατηρη΄Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας. Βα΄σει των παρεχο΄µενων πληροφοριω
σεις και, ο΄που ενδει΄κνυται, να υποβα΄λει προτα΄σεις στην επιτροπη΄ η οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου
18 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V του παρο΄ντος κανονισµου΄.
ΜΕΡΟΣ 1
Κατα΄λογος Α (Παρα΄ρτηµα VIII της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας)

A1

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ

A1010

Απορρι΄µµατα µετα΄λλων και κραµα΄των των ακο΄λουθων µετα΄λλων:
C

Αντιµο΄νιο

C

Αρσενικο΄

C

Βηρυ΄λλιο

C

Κα΄δµιο

C

Μο΄λυβδος

C

Υδρα΄ργυρος

C

Σελη΄νιο

C

Τελλου΄ριο

C

Θα΄λλιο

εξαιρουµε΄νων των αποβλη΄των που αναφε΄ρονται ρητα΄ στον κατα΄λογο Β.
A1020

A1030

A1040

Απο΄βλητα που περιε΄χουν ως συστατικα΄ η΄ ξε΄νες προσµει΄ξεις (εξαιρουµε΄νων των απορριµµα΄των
µετα΄λλων σε συµπαγη΄ µορφη΄) οποιαδη΄ποτε απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες:
C

Αντιµο΄νιο· ενω΄σεις του αντιµονι΄ου

C

Βηρυ΄λλιο· ενω΄σεις του βηρυλλι΄ου

C

Κα΄δµιο· ενω΄σεις του καδµι΄ου

C

Μο΄λυβδο· ενω΄σεις του µολυ΄βδου

C

Σελη΄νιο· ενω΄σεις του σεληνι΄ου

C

Τελλου΄ριο· ενω΄σεις του τελλουρι΄ου

Απο΄βλητα που περιε΄χουν ως συστατικα΄ η΄ ξε΄νες προσµει΄ξεις οποιαδη΄ποτε απο΄ τις ακο΄λουθες
ουσι΄ες:
C

Αρσενικο΄· ενω΄σεις του αρσενικου΄

C

Υδρα΄ργυρο· ενω΄σεις του υδραργυ΄ρου

C

Θα΄λλιο· ενω΄σεις του θαλλι΄ου

Απο΄βλητα που περιε΄χουν ως συστατικα΄ οποιαδη΄ποτε απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες:
C

Μεταλλοκαρβονυ΄λια

C

΄ σεις του εξασθενου΄ς χρωµι΄ου
Ενω
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Α1050

Ιλυ΄ες γαλβανισµου΄

Α1060

Υγρα΄ απο΄βλητα καθαρισµου΄ µετα΄λλων µε οξε΄α

Α1070

Υπολει΄µµατα απο΄πλυσης απο΄ την κατεργασι΄α ψευδαργυ΄ρου, σκο΄νη και ιλυ΄ς, ο΄πως ιαροζι΄της,
αιµατι΄της, κ.λπ.

Α1080

Υπολει΄µµατα ψευδαργυ΄ρου µη περιλαµβανο΄µενα στον κατα΄λογο Β, που περιε΄χουν µο΄λυβδο και
΄ σεις ικανε΄ς ω΄στε να εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µατος ΙΙΙ
κα΄δµιο σε συγκεντρω

Α1090

Τε΄φρα απο΄ την καυ΄ση χα΄λκινου συ΄ρµατος µε µο΄νωση

Α1100

Σκο΄νη και υπολει΄µµατα απο΄ συστη΄µατα καθαρισµου΄ καπναερι΄ων απο΄ χυτη΄ρια χαλκου΄

Α1110

Αναλωµε΄να ηλεκτρολυτικα΄ διαλυ΄µατα απο΄ εργασι΄ες ηλεκτρολυτικου΄ εξευγενισµου΄ και ηλεκτρολυτικη΄ς εξαγωγη΄ς χαλκου΄

Α1120

΄ ν αποθε΄σεων, απο΄ συστη΄µατα ηλεκτροκαθαρισµου΄
Υπολειµµατικη΄ ιλυ΄ς, εξαιρουµε΄νων των ανοδικω
΄ ν ηλεκτρολυτικου΄ εξευγενισµου΄ και ηλεκτρολυτικη΄ς εξαγωγη΄ς χαλκου΄
στο πλαι΄σιο εργασιω

Α1130

Αναλωµε΄να διαλυ΄µατα χα΄ραξης µε οξε΄α που περιε΄χουν διαλελυµε΄νο χαλκο΄

Α1140

Απο΄βλητα καταλυτω΄ν χλωριου΄χου χαλκου΄ και κυανιου΄χου χαλκου΄

Α1150

Τε΄φρα πολυτι΄µων µετα΄λλων απο΄ την καυ΄ση τυπωµε΄νων κυκλωµα΄των, που δεν περιλαµβα΄νονται
στον κατα΄λογο Β (1)

A1160

Άχρηστες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες µολυ΄βδου-οξε΄ος, ανε΄παφες η΄ σπασµε΄νες

A1170

΄ ν στηλω΄ν, εξαιρουµε΄νων των συνδυασµω
΄ ν απο΄ ηλεκτρικε΄ς
Αξεδια΄λεχτα απορρι΄µµατα ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν που δεν προσδιορι΄ζονται στον
στη΄λες µο΄νο του καταλο΄γου Β. Απορρι΄µµατα ηλεκτρικω
΄ στε να καθι΄στακατα΄λογο Β και περιε΄χουν συστατικα΄ του παραρτη΄µατος 1 σε αναλογι΄α τε΄τοια ω
νται επικι΄νδυνα

Α1180

΄ ν συναρµολογηµα΄των η΄ θραυ΄σµατα (2), τα οποι΄α
Απορρι΄µµατα ηλεκτρολογικω΄ν και ηλεκτρονικω
περιε΄χουν κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α ο΄πως συσσωρευτε΄ς και α΄λλες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες που περιλαµβα΄νονται στον κατα΄λογο Α, διακο΄πτες υδραργυ΄ρου, γυαλι΄ απο΄ καθοδικε΄ς λυχνι΄ες και α΄λλα ει΄δη
ενεργοποιηµε΄νου γυαλιου΄ και πυκνωτε΄ς PCB, η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ συστατικα΄ του παραρτη΄µα΄ στε να
τος Ι (π.χ. κα΄δµιο, υδρα΄ργυρο, µο΄λυβδο, πολυχλωροδιφαινυ΄λια) σε αναλογι΄α τε΄τοια ω
εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µατος ΙΙΙ (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β,
Β1110) (3)

A2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

A2010

Απορρι΄µµατα γυαλιου΄ απο΄ καθοδικε΄ς λυχνι΄ες και α΄λλα ει΄δη ενεργοποιηµε΄νου γυαλιου΄

A2020

Απο΄βλητα ανο΄ργανων φθοριου΄χων ενω΄σεων σε µορφη΄ υγρω΄ν η΄ ιλυ΄ος, εξαιρουµε΄νων ο΄µως των
αποβλη΄των αυτου΄ του ει΄δους που προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β

A2030

Απο΄βλητα καταλυτω΄ν, εξαιρουµε΄νων εκει΄νων που προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β

Α2040

Απο΄βλητα γυ΄ψου απο΄ διεργασι΄ες της χηµικη΄ς βιοµηχανι΄ας, που περιε΄χουν συστατικα΄ του παραρ΄ στε να εµφανι΄ζουν επικι΄νδυνα χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µατη΄µατος Ι σε αναλογι΄α τε΄τοια ω
τος ΙΙΙ (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β2080)

(1) Να σηµειωθει΄ ο΄τι στο αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β (Β1160) δεν καθορι΄ζονται εξαιρε΄σεις.
(2) Στο λη΄µµα αυτο΄ δεν περιλαµβα΄νονται α΄χρηστα συναρµολογη΄µατα απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας.
(3) PCB σε συγκε΄ντρωση ΄ση
ι προς 50 mg/kg η΄ µεγαλυ΄τερη.
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Α2050

Απο΄βλητα αµια΄ντου (σκο΄νη και ΄νες)
ι

Α2060

Αιωρου΄µενη τε΄φρα απο΄ σταθµου΄ς ηλεκτροπαραγωγη΄ς που λειτουργου΄ν µε α΄νθρακα, η οποι΄α
΄ στε να παρουσια΄ζει χαρακτηριστικα΄
περιε΄χει ουσι΄ες του παραρτη΄µατος Ι σε συγκεντρω΄σεις ικανε΄ς ω
του παραρτη΄µατος ΙΙΙ (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β2050)

Α3

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

Α3010

Απο΄βλητα της παραγωγη΄ς η΄ επεξεργασι΄ας οπτα΄νθρακα και ασφα΄λτου πετρελαι΄ου

Α3020

΄ ς προβλεπο΄µενη χρη΄ση τους
Χρησιµοποιηµε΄να ορυκτε΄λαια ακατα΄λληλα για την αρχικω

Α3030

Απο΄βλητα που περιε΄χουν, αποτελου΄νται η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ ιλυ΄ µολυβδου΄χων αντικροτικω΄ν
ενω΄σεων

Α3040

΄ ν (µεταφορα΄ θερµο΄τητας)
Απο΄βλητα θερµικω΄ν ρευστω

Α3050

΄ ν, κο΄λΑπο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης ρητινω΄ν, λατε΄ξ, πλαστικοποιητω
΄ ν υλω΄ν, εξαιρουµε΄νων των αποβλη΄των αυτου΄ του ει΄δους που προσδιορι΄ζονται
λας/συγκολλητικω
στον κατα΄λογο Β (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β4020)

Α3060

Απο΄βλητα νιτροκυτταρι΄νης

Α3070

΄ ν και φαινολικω
΄ ν ενω΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της χλωροφαινο΄λης σε
Απο΄βλητα φαινολω
µορφη΄ υγρου΄ η΄ ιλυ΄ος

Α3080

Απο΄βλητα αιθε΄ρων, µη συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β

Α3090

Απο΄βλητα δε΄ρµατος σε µορφη΄ σκο΄νης, τε΄φρας, ιλυ΄ος και αλευ΄ρων, που περιε΄χουν ενω΄σεις του
εξασθενου΄ς χρωµι΄ου η΄ βιοκτο΄να (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β3100)

Α3100

Αποκο΄µµατα και α΄λλα απορρι΄µµατα δε΄ρµατος η΄ συνθετικου΄ δε΄ρµατος, ακατα΄λληλα για την
κατασκευη΄ δερµα΄τινων ειδω΄ν, τα οποι΄α περιε΄χουν ενω΄σεις του εξασθενου΄ς χρωµι΄ου η΄ βιοκτο΄να
(βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β3090)

Α3110

Απο΄βλητα βυρσοδεψει΄ων που περιε΄χουν ενω΄σεις του εξασθενου΄ς χρωµι΄ου η΄ βιοκτο΄να η΄ µολυσµατικε΄ς ουσι΄ες (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β3110)

Α3120

Πλου΄σα-ελαφρα΄ τεµα΄χια απο΄ ξε΄φτισµα

Α3130

΄ ν ενω΄σεων
Απο΄βλητα οργανοφωσφορικω

Α3140

΄ ν διαλυτω΄ν, εξαιρουµε΄νων εκει΄νων του καταλο΄γου Β
Απο΄βλητα µη αλογονωµε΄νων οργανικω

Α3150

΄ν
Απο΄βλητα αλογονωµε΄νων οργανικω΄ν διαλυτω

Α3160

Μη υδατικα΄ υπολει΄µµατα απο΄σταξης, αλογονωµε΄να η΄ µη, προερχο΄µενα απο΄ εργασι΄ες ανα΄κτησης
΄ ν διαλυτω
΄ν
οργανικω

Α3170

΄ ν υδρογονανθρα΄κων (ο΄πως χλωροµεθα΄νιο,
Απο΄βλητα της παραγωγη΄ς αλογονωµε΄νων αλειφατικω
διχλωροαιθα΄νιο, βινυλοχλωρι΄διο, βινυλιδενοχλωρι΄διο, αλλυλοχλωρι΄διο και επιχλωρυδρι΄νη)
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Α3180

Απο΄βλητα, ουσι΄ες και αντικει΄µενα που περιε΄χουν, αποτελου΄νται η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ πολυχλωροδιφαινυ΄λια (PCB), πολυχλωροτριφαινυ΄λια (PCT), πολυχλωροναφθαλι΄νιο (PCN), πολυβρωµοδιφαινυ΄λια (PBB) η΄ α΄λλες ανα΄λογες πολυβρωµιωµε΄νες ενω΄σεις, σε περιεκτικο΄τητα ΄ση
ι µε
50 mg/kg η΄ µεγαλυ΄τερη (1)

A3190

΄ δη υπολει΄µµατα (εξαιρου΄νται οι ασφαλτοκονι΄ες) προερχο΄µενα απο΄ διυ΄λιση, απο΄σταξη και
Πισσω
΄ ν ουσιω
΄ν
κα΄θε πυρολυτικη΄ κατεργασι΄α οργανικω

Α4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Α4010

΄ ν προϊο΄ντων, εξαιρουµε΄νων
Απο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης φαρµακευτικω
εκει΄νων του καταλο΄γου Β

Α4020

Νοσοκοµειακα΄ και συναφη΄ απο΄βλητα, δηλ. απο΄βλητα που προε΄ρχονται απο΄ ιατρικε΄ς, νοσηλευτι΄ ν η΄ α΄λλων ιδρυκε΄ς, οδοντιατρικε΄ς, κτηνιατρικε΄ς και ανα΄λογες εργασι΄ες, απο΄βλητα νοσοκοµειακω
΄ ν η΄ ερευνητιµα΄των που ει΄ναι αποτε΄λεσµα της παρακολου΄θησης η΄ θεραπευτικη΄ς αγωγη΄ς ασθενω
΄ ν ΄εργων
κω

Α4030

Απο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης βιοκτο΄νων και φυτοφαρµα΄κων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των α΄χρηστων παρασιτοκτο΄νων και ζιζανιοκτο΄νων των οποι΄ων ΄εχει παρε΄λθει η ηµερο΄ ν η΄ ακατα΄λληλα για την αρχικω
΄ ς προβλεπο΄µηνι΄α λη΄ξης (2) η΄ τα οποι΄α ει΄ναι εκτο΄ς προδιαγραφω
µενη χρη΄ση τους

Α4040

΄ ν συντηρητικω΄ν ξυ΄λου (3)
Απο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης χηµικω

Α4050

Απο΄βλητα που περιε΄χουν, αποτελου΄νται η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ οποιαδη΄ποτε απο΄ τις ακο΄λουθες
ουσι΄ες:
C

Ανο΄ργανες κυανιου΄χες ενω΄σεις, εξαιρουµε΄νων των στερεω΄ν υπολειµµα΄των πολυ΄τιµων µετα΄λλων που περιε΄χουν ΄χνη
ι
ανο΄ργανων κυανιου΄χων ενω΄σεων

C

Οργανικε΄ς κυανιου΄χες ενω΄σεις

Α4060

΄ µατα χρησιµοποιηµε΄νων ορυκτελαι΄ων/νερου΄ η΄ υδρογονανθρα΄κων/νερου΄
Μει΄γµατα και γαλακτω

Α4070

΄ ν, βαφω
΄ ν, χρωστικω
΄ ν, λακω΄ν, βερνιΑπο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης µελανω
΄ ν, εξαιρουµε΄νων των αποβλη΄των που προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα
κιω
του καταλο΄γου Β, Β4010)

Α4080

Εκρηκτικα΄ απο΄βλητα (εξαιρουµε΄νων ο΄σων προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β)

Α4090

΄ ν διαλυµα΄των, πλην εκει΄νων που προσδιορι΄ζονται στο αντι΄Απο΄βλητα α΄λλων ο΄ξινων η΄ βασικω
στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Β, Β2120)

Α4100

΄ ν καθαρισµου΄ αε΄ριων εκποµπω
΄ ν της βιοµηχανι΄ας για τον ΄ελεγχο της βιοµηχαΑπο΄βλητα συσκευω
νικη΄ς ρυ΄πανσης, εξαιρουµε΄νων των αποβλη΄των που προσδιορι΄ζονται στον κατα΄λογο Β

Α4110

Απο΄βλητα που περιε΄χουν, αποτελου΄νται η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ οποιαδη΄ποτε απο΄ τις ακο΄λουθες
ουσι΄ες:
C

ενω΄σεις της οικογε΄νειας του πολυχλωροδιβενζοφουρανι΄ου

C

ενω΄σεις της οικογε΄νειας της πολυχλωροδιβενζοδιοξι΄νης

΄ ς τιµη΄ για ο΄λα τα απο΄βλητα. Πολλε΄ς ο΄µως χω
΄ ρες εφαρµο΄ζουν
(1) Η τιµη΄ 50 mg/kg θεωρει΄ται ως µια πρακτικα΄ εφικτη΄ διεθνω
χαµηλο΄τερες κανονιστικε΄ς τιµε΄ς (π.χ. 20 mg/kg) για συγκεκριµε΄να απο΄βλητα.
(2) Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι δεν χρησιµοποιη΄θηκαν εντο΄ς του χρονικου΄ διαστη΄µατος που συνιστου΄σε ο κατασκευαστη΄ς.
(3) Το λη΄µµα αυτο΄ δεν περιλαµβα΄νει το ξυ΄λο για την κατεργασι΄α του οποι΄ου χρησιµοποιου΄νται χηµικα΄ συντηρητικα΄ ξυ΄λου.
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Α4120

Απο΄βλητα που περιε΄χουν, αποτελου΄νται η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ υπεροξει΄δια

Α4130

΄ ν και δοχει΄ων που περιε΄χουν ουσι΄ες του παραρτη΄µατος Ι σε συγκεντρω
΄Απορρι΄µµατα συσκευασιω
΄ στε να εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ κινδυ΄νου του παραρτη΄µατος ΙΙΙ
σεις ικανε΄ς ω

Α4140

Απο΄βλητα που αποτελου΄νται απο΄ η΄ περιε΄χουν χηµικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α δεν πληρου΄ν τις προβλεπο΄µενες προδιαγραφε΄ς η΄ των οποι΄ων ΄εχει παρε΄λθει η ηµεροµηνι΄α λη΄ξης (1) και τα οποι΄α αντιστοιχου΄ν στις κατηγορι΄ες του παραρτη΄µατος Ι και εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ κινδυ΄νου του
παραρτη΄µατος ΙΙΙ

Α4150

΄ ν ουσιω΄ν απο΄ δραστηριο΄τητες ΄ερευνας και ανα΄πτυξης η΄ διδασκαλι΄ας, τα οποι΄α
Απο΄βλητα χηµικω
δεν ει΄ναι ταυτοποιηµε΄να η΄/και ει΄ναι νε΄α και των οποι΄ων οι επιπτω΄σεις στην υγει΄α του ανθρω΄που
η΄/και στο περιβα΄λλον δεν ει΄ναι γνωστε΄ς

Α4160

Αναλωµε΄νος ενεργο΄ς α΄νθρακας που δεν περιλαµβα΄νεται στον κατα΄λογο Β (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα
του καταλο΄γου Β, Β2060)
Κατα΄λογος Β (Παρα΄ρτηµα ΙΧ της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας)

B1

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ

Β1010

Απορρι΄µµατα µετα΄λλων και κραµα΄των σε µεταλλικη΄ µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄:
C

Πολυ΄τιµα µε΄ταλλα (χρυσο΄ς, α΄ργυρος, µε΄ταλλα της οµα΄δας του λευκοχρυ΄σου, µε εξαι΄ρεση
ο΄µως τον υδρα΄ργυρο)

C

Απορρι΄µµατα σιδη΄ρου και χα΄λυβα

C

Απορρι΄µµατα χαλκου΄

C

Απορρι΄µµατα νικελι΄ου

C

Απορρι΄µµατα αργιλι΄ου

C

Απορρι΄µµατα ψευδαργυ΄ρου

C

Απορρι΄µµατα κασσιτε΄ρου

C

Απορρι΄µµατα βολφραµι΄ου

C

Απορρι΄µµατα µολυβδαινι΄ου

C

Απορρι΄µµατα τανταλι΄ου

C

Απορρι΄µµατα µαγνησι΄ου

C

Απορρι΄µµατα κοβαλτι΄ου

C

Απορρι΄µµατα βισµουθι΄ου

C

Απορρι΄µµατα τιτανι΄ου

C

Απορρι΄µµατα ζιρκονι΄ου

C

Απορρι΄µµατα µαγγανι΄ου

C

Απορρι΄µµατα γερµανι΄ου

C

Απορρι΄µµατα βαναδι΄ου

C

Απορρι΄µµατα αφνι΄ου, ινδι΄ου, νιοβι΄ου, ρηνι΄ου και γαλλι΄ου

C

Απορρι΄µµατα θορι΄ου

C

Απορρι΄µµατα σπανι΄ων γαιω΄ν

(1) Αυτο΄ σηµαι΄νει ο΄τι δεν χρησιµοποιη΄θηκαν εντο΄ς του χρονικου΄ διαστη΄µατος που συνιστου΄σε ο κατασκευαστη΄ς.
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Β1020

Καθαρα΄ απορρι΄µµατα µετα΄λλων χωρι΄ς προσµει΄ξεις, συµπεριλαµβανοµε΄νων κραµα΄των, σε µορφη΄
τελικου΄ προϊο΄ντος χυ΄µα (ελα΄σµατα, πλα΄κες, δοκοι΄, ρα΄βδοι, κ.λπ.):
C

Απορρι΄µµατα αντιµονι΄ου

C

Απορρι΄µµατα βηρυλλι΄ου

C

Απορρι΄µµατα καδµι΄ου

C

΄ ν µολυ΄βδου-οξε΄ος)
Απορρι΄µµατα µολυ΄βδου (εξαιρουµε΄νων ο΄µως των συσσωρευτω

C

Απορρι΄µµατα σεληνι΄ου

C

Απορρι΄µµατα τελλουρι΄ου

Β1030

∆υ΄στηκτα µε΄ταλλα που περιε΄χουν υπολει΄µµατα

Β1040

Αχρηστευµε΄να συναρµολογη΄µατα απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας, που δεν περιε΄χουν λιπαντικα΄ ΄ελαια, PCB η΄ PCT σε βαθµο΄ τε΄τοιο ω΄στε να καθι΄στανται επικι΄νδυνα

Β1050

Μικτα΄ µη σιδηρου΄χα µε΄ταλλα, απορρι΄µµατα βαρε΄ων κλασµα΄των, που δεν περιε΄χουν υλικα΄ του
΄ σεις ικανε΄ς να τους προσδω
΄ σουν χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µαπαραρτη΄µατος Ι σε συγκεντρω
τος ΙΙΙ (1)

Β1060

Απορρι΄µµατα σεληνι΄ου και τελλουρι΄ου σε στοιχειακη΄ µεταλλικη΄ µορφη΄, ακο΄µη και σε µορφη΄
σκο΄νης

Β1070

Απορρι΄µµατα χαλκου΄ και κραµα΄των χαλκου΄ σε µορφη΄ που επιδε΄χεται διασπορα΄, εφο΄σον δεν
΄ σεις τε΄τοιες ω΄στε να εµφανι΄ζουν χαρακτηπεριε΄χουν συστατικα΄ του παραρτη΄µατος Ι σε συγκεντρω
ριστικα΄ του παραρτη΄µατος ΙΙΙ

Β1080

Τε΄φρα και υπολει΄µµατα ψευδαργυ΄ρου, συµπεριλαµβανοµε΄νων υπολειµµα΄των κραµα΄των ψευδαργυ΄ρου, σε µορφη΄ που επιδε΄χεται διασπορα΄, εφο΄σον δεν περιε΄χουν συστατικα΄ του παραρτη΄µατος Ι
΄ στε να εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µατος ΙΙΙ ου΄τε να
σε συγκεντρω΄σεις τε΄τοιες ω
εµφανι΄ζουν το χαρακτηριστικο΄ κινδυ΄νου Η4.3 (2)

Β1090

΄ ν στηλω΄ν που ανταποκρι΄νονται σε ορισµε΄νες προδιαγραφε΄ς, εξαιρουµε΄νων
Απο΄βλητα ηλεκτρικω
΄ ν στηλω΄ν µολυ΄βδου, καδµι΄ου η΄ υδραργυ΄ρου
των ηλεκτρικω

Β1100

΄ νευση και καθαρισµο΄ µετα΄λλων:
Απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα και προε΄ρχονται απο΄ τη΄ξη, χω
C

Σκωρι΄ες γαλβανισµου΄

C

Επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες τη΄γµατος που περιε΄χουν ψευδα΄ργυρο:

C

Σκωρι΄α επιφα΄νειας γαλβανισµου΄ (> 90 % Zn)



Σκωρι΄α πυθµε΄να γαλβανισµου΄ (> 92 % Zn)



Σκωρι΄α ψευδαργυ΄ρου απο΄ χυ΄τευση υπο΄ πι΄εση (> 85 % Zn)



Σκωρι΄α γαλβανισµου΄ εν θερµω΄ (ασυνεχη΄ς µε΄θοδος) (> 92 % Zn)



Αφρο΄ς ψευδαργυ΄ρου

C

Προϊο΄ν ξαφρι΄σµατος αργιλι΄ου, εξαιρουµε΄νης της αλατω΄δους σκωρι΄ας

C

Σκωρι΄α απο΄ την κατεργασι΄α χαλκου΄ για περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α η΄ καθαρισµο΄, που δεν περιε΄χει αρσενικο΄, µο΄λυβδο η΄ κα΄δµιο σε αναλογι΄α τε΄τοια ω΄στε να παρουσια΄ζει χαρακτηριστικα΄
κινδυ΄νου του παραρτη΄µατος ΙΙΙ

(1) Να σηµειωθει΄ ο΄τι, ακο΄µη και ο΄ταν ο αρχικο΄ς βαθµο΄ς προ΄σµειξης µε υλικα΄ του παραρτη΄µατος Ι ει΄ναι χαµηλο΄ς, οι µετε΄πειτα
΄ ν ανακυ΄κλωσης, ενδε΄χεται να οδηγη΄σουν σε διαχωριζο΄µενα κλα΄σµατα µε
διεργασι΄ες, συµπεριλαµβανοµε΄νων των διεργασιω
΄ σεις των εν λο΄γω υλικω
΄ ν του παραρτη΄µατος Ι.
σηµαντικα΄ υψηλο΄τερες συγκεντρω
(2) Η περι΄πτωση της τε΄φρας ψευδαργυ΄ρου επανεξετα΄ζεται· στη ∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Εµπο΄ριο και την
Ανα΄πτυξη (UNCTAD) ΄εχει υποβληθει΄ συ΄σταση συ΄µφωνα µε την οποι΄α η τε΄φρα ψευδαργυ΄ρου δεν πρε΄πει να συγκαταλε΄γεται
στα επικι΄νδυνα εµπορευ΄µατα.

7.4.2004

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Β1110

Β1120

C

΄ ν επενδυ΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων χωνευτηρι΄ων, που προΑπο΄βλητα δυ΄στηκτων εσωτερικω
΄ερχονται απο΄ τη χω
΄ νευση χαλκου΄

C

Σκωρι΄α απο΄ την κατεργασι΄α πολυ΄τιµων µετα΄λλων για περαιτε΄ρω καθαρισµο΄

C

Σκωρι΄α κασσιτε΄ρου που περιε΄χει ταντα΄λιο, µε περιεκτικο΄τητα σε κασσι΄τερο µικρο΄τερη
απο΄ 0,5 %

Ηλεκτρολογικα΄ και ηλεκτρονικα΄ συναρµολογη΄µατα:
C

Ηλεκτρονικα΄ συναρµολογη΄µατα που αποτελου΄νται µο΄νο απο΄ µε΄ταλλα η΄ κρα΄µατα

C

Αχρηστευµε΄να ηλεκτρολογικα΄ και ηλεκτρονικα΄ συναρµολογη΄µατα η΄ απο΄βλητα (1) αυτω΄ν
(συµπεριλαµβανοµε΄νων ολοκληρωµε΄νων κυκλωµα΄των), που δεν περιε΄χουν κατασκευαστικα΄
στοιχει΄α ο΄πως συσσωρευτε΄ς και α΄λλες ηλεκτρικε΄ς στη΄λες του καταλο΄γου Α, διακο΄πτες
υδραργυ΄ρου, γυαλι΄ απο΄ καθοδικε΄ς λυχνι΄ες και α΄λλα ει΄δη ενεργοποιηµε΄νου γυαλιου΄ και
πυκνωτε΄ς PCB, ου΄τε περιε΄χουν ως ξε΄νες προσµει΄ξεις συστατικα΄ του παραρτη΄µατος Ι
(π.χ. κα΄δµιο, υδρα΄ργυρο, µο΄λυβδο, πολυχλωροδιφαινυ΄λια) η΄ απο΄ τα οποι΄α ΄εχουν αφαιρεθει΄
αυτα΄ τα συστατικα΄, σε βαθµο΄ ω΄στε να µην εµφανι΄ζουν κανε΄να απο΄ τα χαρακτηριστικα΄ του
παραρτη΄µατος ΙΙΙ (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α1180)

C

Ηλεκτρικα΄ και ηλεκτρονικα΄ συναρµολογη΄µατα (συµπεριλαµβανοµε΄νων ολοκληρωµε΄νων
΄ ν κατασκευαστικω
΄ ν στοιχει΄ων και συρµα΄των), προοριζο΄µενα για
κυκλωµα΄των, ηλεκτρονικω
α΄µεση επαναχρησιµοποι΄ηση (2) και ο΄χι για ανακυ΄κλωση η΄ τελικη΄ δια΄θεση (3)

Αναλωµε΄νοι καταλυ΄τες (εξαιρουµε΄νων των υγρω΄ν που χρησιµοποιου΄νται ως καταλυ΄τες) που περιε΄χουν:
C

Μεταβατικα΄ στοιχει΄α, εξαιρουµε΄νων των α΄χρηστων καταλυτω΄ν (αναλωµε΄νοι καταλυ΄τες, υγρα΄
που χρησιµοποιη΄θηκαν ως καταλυ΄τες η΄ α΄λλοι καταλυ΄τες) του καταλο΄γου Α:
Σκα΄νδιο, Βανα΄διο, Μαγγα΄νιο, Κοβα΄λτιο, Χαλκο΄ς, Ύττριο, Νιο΄βιο, Άφνιο, Βολφρα΄µιο, Τιτα΄νιο,
Χρω΄µιο, Σι΄δηρος, Νικε΄λιο, Ψευδα΄ργυρος, Ζιρκο΄νιο, Μολυβδαι΄νιο, Ταντα΄λιο, Ρη΄νιο

C

Λανθανι΄δες (σπα΄νιες γαι΄ες):
Λανθα΄νιο, Πρασεοδυ΄µιο, Σαµα΄ριο, Γαδολι΄νιο, ∆υσπρο΄σιο, Έρβιο, Υττε΄ρβιο, ∆ηµη΄τριο, Νεοδυ΄µιο, Ευρω΄πιο, Τε΄ρβιο, Όλµιο, Θου΄λιο, Κασσιο΄πιο

B1130

Καθαρισµε΄νοι αναλωµε΄νοι καταλυ΄τες που περιε΄χουν πολυ΄τιµα µε΄ταλλα

Β1140

Στερεα΄ υπολει΄µµατα πολυ΄τιµων µετα΄λλων που περιε΄χουν ΄χνη
ι
ανο΄ργανων κυανιου΄χων ενω΄σεων

Β1150

Απο΄βλητα που περιε΄χουν πολυ΄τιµα µε΄ταλλα και κρα΄µατα αυτω΄ν (χρυσο΄ς, α΄ργυρος, στοιχει΄α της
οµα΄δας του λευκοχρυ΄σου, µε εξαι΄ρεση ο΄µως τον υδρα΄ργυρο), σε µη υγρη΄ µορφη΄ που επιδε΄χεται
διασπορα΄, µε κατα΄λληλη συσκευασι΄α και επιση΄µανση

Β1160

Τε΄φρα πολυ΄τιµων µετα΄λλων απο΄ την αποτε΄φρωση ολοκληρωµε΄νων κυκλωµα΄των (βλ. αντι΄στοιχο
λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α1150)

Β1170

Τε΄φρα πολυτι΄µων µετα΄λλων απο΄ την αποτε΄φρωση φωτογραφικω΄ν φιλµ

Β1180

΄ ν φιλµ που περιε΄χουν αλογονι΄δια του αργυ΄ρου και µεταλλικο΄ α΄ργυρο
Απορρι΄µµατα φωτογραφικω

Β1190

Απορρι΄µµατα φωτογραφικου΄ χαρτιου΄ που περιε΄χουν αλογονι΄δια του αργυ΄ρου και µεταλλικο΄
α΄ργυρο

Β1200

Κοκκω΄δης σκωρι΄α απο΄ την παραγωγη΄ σιδη΄ρου και χα΄λυβα

Β1210

Σκωρι΄α απο΄ την παραγωγη΄ σιδη΄ρου και χα΄λυβα, συµπεριλαµβανοµε΄νης της σκωρι΄ας που χρησιµοποιει΄ται ως πηγη΄ TiO2 και βαναδι΄ου

(1) Το λη΄µµα αυτο΄ δεν περιλαµβα΄νει απο΄βλητα απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας.
(2) Επαναχρησιµοποι΄ηση µπορει΄ να σηµαι΄νει επισκευη΄, ανακαι΄νιση η΄ βελτι΄ωση, ο΄χι ο΄µως νε΄α συναρµολο΄γηση.
΄ ρες τα εν λο΄γω υλικα΄ που προορι΄ζονται για α΄µεση επαναχρησιµοποι΄ηση, δεν θεωρου΄νται απο΄βλητα.
(3) Σε ορισµε΄νες χω
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Β1220

΄ ς σταθεροποιηµε΄νη, µε υψηλη΄ περιεκτικο΄τητα σε
Σκωρι΄α απο΄ την παραγωγη΄ ψευδαργυ΄ρου, χηµικω
σι΄δηρο (περι΄που 20 %), που ΄εχει υποβληθει΄ σε επεξεργασι΄α συ΄µφωνα µε βιοµηχανικε΄ς προδιαγραφε΄ς (π.χ. DIN 4301) κυρι΄ως για χρη΄ση στις οικοδοµε΄ς

Β1230

Αποσφυροκοπη΄µατα (πουρι΄) απο΄ την παραγωγη΄ σιδη΄ρου και χα΄λυβα

Β1240

Σκωρι΄α εξε΄λασης οξειδι΄ου του χαλκου΄

B2

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Β2010

΄ ν εργασιω
΄ ν σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄:
Απο΄βλητα εξορυκτικω

B2020

C

Απο΄βλητα φυσικου΄ γραφι΄τη

C

΄ς
Απο΄βλητα σχιστολι΄θου, ανεξαρτη΄τως του εα΄ν ει΄ναι ξακρισµε΄να η΄ κοµµε΄να, µε πριο΄νι η΄ αλλιω

C

Απο΄βλητα µαρµαρυγι΄α

C

Απο΄βλητα λευκι΄τη, νεφελι΄νη και νεφελινικου΄ συηνι΄τη

C

Απο΄βλητα αστρι΄ου

C

Απο΄βλητα φθορι΄τη

C

Στερεα΄ απο΄βλητα διοξειδι΄ου του πυριτι΄ου, εξαιρουµε΄νων εκει΄νων που χρησιµοποιου΄νται στα
χυτη΄ρια

Απορρι΄µµατα γυαλιου΄ σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄:
C

B2030

Β2040

΄ ν λυχνιω
΄ ν και
Υαλοθραυ΄σµατα και α΄λλα απορρι΄µµατα γυαλιου΄, εκτο΄ς απο΄ το γυαλι΄ καθοδικω
α΄λλα ει΄δη ενεργοποιηµε΄νου γυαλιου΄

Κεραµικα΄ απορρι΄µµατα σε µορφη΄ που δεν επιδε΄χεται διασπορα΄:
C

΄ ν προϊο΄ντων (συ΄νθετα υλικα΄ απο΄ µε΄ταλλο και
Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα µεταλλοκεραµικω
κεραµικο΄ προϊο΄ν)

C

Κεραµικε΄ς ΄νες
ι που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

Άλλα απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄:
C

΄ ς καθαρισµε΄νο θειικο΄ ασβε΄στιο παραγο΄µενο κατα΄ την αποθει΄ωση καπναερι΄ων
Μερικω

C

Άχρηστες γυψο΄πλακες και γυψοσανι΄δες απο΄ την κατεδα΄φιση κτιρι΄ων

C

΄ ς σταθεροποιηµε΄νη, µε υψηλη΄ περιεκτικο΄τητα σε
Σκωρι΄α απο΄ την παραγωγη΄ χαλκου΄, χηµικω
σι΄δηρο (περι΄που 20 %), η οποι΄α ΄εχει υποστει΄ επεξεργασι΄α συ΄µφωνα µε βιοµηχανικε΄ς προδιαγραφε΄ς (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201) για χρη΄ση κυρι΄ως στις οικοδοµε΄ς και σε εφαρµογε΄ς
λει΄ανσης

C

Θει΄ο σε στερεα΄ µορφη΄

C

Ανθρακικο΄ ασβε΄στιο απο΄ την παραγωγη΄ ασβεστιοκυαναµιδι΄ου (µε pH µικρο΄τερο απο΄ 9)

C

Χλωριου΄χο να΄τριο, χλωριου΄χο κα΄λιο, χλωριου΄χο ασβε΄στιο

C

Ανθρακοπυρι΄τιο (καρβι΄διο του πυριτι΄ου)

C

Θραυ΄σµατα σκυροδε΄µατος

C

Θραυ΄σµατα γυαλιου΄ που περιε΄χουν κρα΄µατα λιθι΄ου-τανταλι΄ου και λιθι΄ου-νιοβι΄ου

7.4.2004
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Β2050

Αιωρου΄µενη τε΄φρα απο΄ σταθµου΄ς παραγωγη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας που λειτουργου΄ν µε α΄νθρακα,
µη περιλαµβανο΄µενη στον κατα΄λογο Α (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α2060)

Β2060

Αναλωµε΄νος ενεργο΄ς α΄νθρακας απο΄ την επεξεργασι΄α πο΄σιµου νερου΄ και απο΄ διεργασι΄ες της βιο΄ ν (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α,
µηχανι΄ας τροφι΄µων και της παραγωγη΄ς βιταµινω
Α4160)

Β2070

Ιλυ΄ς φθοριου΄χου ασβεστι΄ου

Β2080

Απο΄βλητα γυ΄ψου προερχο΄µενα απο΄ τη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α και µη περιλαµβανο΄µενα στον κατα΄λογο Α (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α2040)

Β2090

Υπολει΄µµατα ηλεκτροδι΄ων ανο΄δου απο΄ την παραγωγη΄ χα΄λυβα η΄ αλουµινι΄ου, κατασκευασµε΄νων
απο΄ οπτα΄νθρακα η΄ α΄σφαλτο πετρελαι΄ου, καθαρισµε΄να συ΄µφωνα µε τις συνη΄θεις προδιαγραφε΄ς
(εξαιρου΄νται τα υπολει΄µµατα ηλεκτροδι΄ων ανο΄δου απο΄ ηλεκτρο΄λυση χλωριου΄χων αλκαλι΄ων και
απο΄ τη µεταλλουργικη΄ βιοµηχανι΄α)

Β2100

Απο΄βλητα ΄ενυδρων αλα΄των του αργιλι΄ου και απο΄βλητα αλουµι΄νας και υπολει΄µµατα της παραγω΄ ν αυτω΄ν ο΄ταν χρησιµοποιου΄νται για καθαρισµο΄ αερι΄ων,
γη΄ς αλουµι΄νας, εξαιρουµε΄νων των υλικω
κροκκι΄δωση και διη΄θηση

Β2110

Υπολει΄µµατα βωξι΄τη («κο΄κκινη λα΄σπη») (το pH συγκρατει΄ται σε τιµε΄ς χαµηλο΄τερες απο΄ 11,5)

Β2120

΄ ν διαλυµα΄των µε pH µεγαλυ΄τερο απο΄ 2 και µικρο΄τερο απο΄ 11,5, τα
Απο΄βλητα ο΄ξινων η΄ βασικω
οποι΄α δεν ει΄ναι διαβρωτικα΄ ου΄τε κατ’ α΄λλον τρο΄πο επικι΄νδυνα (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α4090)

B3

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

Β3010

΄ ν υλω΄ν:
Στερεα΄ απο΄βλητα πλαστικω
Τα παρακα΄τω πλαστικα΄ η΄ µικτα΄ πλαστικα΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν αναµειγνυ΄ονται µε α΄λλα απο΄βλητα
και παρασκευα΄ζονται συ΄µφωνα µε κα΄ποιες προδιαγραφε΄ς:
C

Άχρηστα πλαστικα΄ απο΄ µη αλογονωµε΄να πολυµερη΄ και συµπολυµερη΄, στα οποι΄α συµπεριλαµβα΄νονται τα ακο΄λουθα, χωρι΄ς η απαρι΄θµηση να ει΄ναι περιοριστικη΄ (1):
C αιθυλε΄νιο
C στυρο΄λιο
C πολυπροπυλε΄νιο
C πολυ(τερεφθαλικο΄ αιθυλε΄νιο)
C ακρυλονιτρι΄λιο
C βουταδε΄νιο
C πολυακετα΄λες
C πολυαµι΄δια
C πολυ(τερεφθαλικο΄ βουτυλε΄νιο)
C πολυκαρβονικα΄ πολυµερη΄
C πολυαιθε΄ρες
C πολυφαινυλενοσουλφι΄δια
C ακρυλικα΄ πολυµερη΄
C αλκα΄νια C10-C13 (πλαστικοποιητε΄ς)
C πολυουρεθα΄νη (που δεν περιε΄χει CFC)
 σιλικο΄νες
C πολυ(µεθακρυλικο΄ µεθυλε΄νιο)
C πολυβινυλαλκοο΄λη
C πολυβινυλοβουτανα΄λη
C πολυ(οξικο΄ βινυ΄λιο)

(1) Εννοει΄ται ο΄τι τα απο΄βλητα αυτου΄ του ει΄δους ει΄ναι πλη΄ρως πολυµερισµε΄να.
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B3020

C

Επεξεργασµε΄να απο΄βλητα ρητινω΄ν η΄ προϊο΄ντων συµπυ΄κνωσης, µεταξυ΄ των οποι΄ων:
C ρητι΄νες ουρι΄ας-φορµαλδευ΅δης
C ρητι΄νες φαινο΄λης-φορµαλδευ΅δης
C ρητι΄νες µελαµι΄νης-φορµαλδευ΅δης
C εποξυρρητι΄νες
C αλκυδικε΄ς ρητι΄νες
C πολυαµι΄δια

C

Τα
C





΄ ν (1):
παρακα΄τω απο΄βλητα φθοριωµε΄νων πολυµερω
Πλη΄ρως φθοριωµε΄νο αιθυλε΄νιο/προπυλε΄νιο (FEP)
Πλη΄ρως φθοριωµε΄νο αλκοξυαλκα΄νιο (PFA)
Πλη΄ρως φθοριωµε΄νο αλκοξυαλκα΄νιο (MFA)
Πολυβινυλοφθορι΄διο (PVF)
Πολυβινυλιδενοφθορι΄διο (PVDF)

Απορρι΄µµατα χαρτιου΄, χαρτονιου΄ και προϊο΄ντων µε βα΄ση το χαρτι΄
Τα παρακα΄τω υλικα΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν ΄εχουν αναµειχθει΄ µε επικι΄νδυνα απο΄βλητα:
Απορρι΄µµατα και απορρι΄µµατα της παραγωγη΄ς χαρτιου΄ η΄ χαρτονιου΄ απο΄:

Β3030

C

αλευ΄καστο χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι η΄ κυµατοειδε΄ς χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι

C

΄ ς λευκασµε΄νο,
α΄λλου τυ΄που χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι, που παρα΄γεται κυρι΄ως απο΄ χαρτοπολτο΄ χηµικω
µη χρωµατισµε΄νο στη µα΄ζα του

C

χαρτι΄ η΄ χαρτο΄νι που παρα΄γεται κυρι΄ως απο΄ µηχανικο΄ χαρτοπολτο΄ (π.χ. εφηµερι΄δες, περιοδικα΄
και παρο΄µοια ΄εντυπα)

C

α΄λλα ει΄δη, στα οποι΄α συµπεριλαµβα΄νονται (η απαρι΄θµηση δεν ει΄ναι περιοριστικη΄): 1) επικολλητα΄ χαρτο΄νια· 2) αξεδια΄λεχτα κατα΄λοιπα

Απο΄βλητα της κλωστοϋφαντουργι΄ας
Τα παρακα΄τω υλικα΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν ΄εχουν αναµιχθει΄ µε α΄λλα απο΄βλητα και ο΄τι ΄εχουν
παραχθει΄ µε βα΄ση ορισµε΄νες προδιαγραφε΄ς:
C

Απορρι΄µµατα µεταξιου΄ (συµπεριλαµβα΄νονται κουκου΄λια ακατα΄λληλα για ανε΄µισµα, απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια):
C µη λαναρισµε΄να η΄ χτενισµε΄να
C α΄λλα

C

΄ ν τριχω΄ν (συµπεριΑπορρι΄µµατα µαλλιου΄ η΄ τριχω΄ν ζω΄ων εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας η΄ χονδροειδω
λαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των, ο΄χι ο΄µως τα ξεφτι΄δια):
C γναφαλι΄δια µαλλιου΄ η΄ τριχω΄ν εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας
C α΄λλα απορρι΄µµατα µαλλιου΄ η΄ τριχω΄ν εκλεκτη΄ς ποιο΄τητας
΄ ν τριχω
΄ν
C απορρι΄µµατα χονδροειδω

C

Απορρι΄µµατα βαµβακιου΄ (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια):
C απορρι΄µµατα νηµα΄των (συµπεριλαµβα΄νονται τα απο΄κλωστα)
C ξεφτι΄δια
C α΄λλα

C

Στουπια΄ και απορρι΄µµατα απο΄ λινα΄ρι

C

Στουπια΄ και απορρι΄µµατα απο΄ κα΄νναβη (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και
ξεφτι΄δια) (Cannabis sativa L.)



Στουπια΄ και απορρι΄µµατα γιου΄τας (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια)
΄ ν ινω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ το εσωτερικο΄ του φλοιου΄ (εξαιρου΄νται
και α΄λλων υφαντικω
λινα΄ρι, κα΄νναβη και ραµι΄)

(1) C ∆εν υπα΄γονται στο λη΄µµα τα απο΄βλητα που παρα΄γει ο καταναλωτη΄ς.
C Τα εν λο΄γω απο΄βλητα δεν αναµειγνυ΄ονται
C Πρε΄πει να εξεταστου΄ν τα προβλη΄µατα που προκυ΄πτουν εξαιτι΄ας της υπαι΄θριας καυ΄σης.
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Β3040

C

Στουπια΄ και απορρι΄µµατα σιζα΄λ (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια)
΄ ν ινω΄ν του γε΄νους Αgave
και α΄λλων υφαντικω



Στουπια΄, γναφαλι΄δια και απορρι΄µµατα κοκοφοι΄νικα (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια)

C

Στουπια΄, γναφαλι΄δια και απορρι΄µµατα αβα΄κας (συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των
και ξεφτι΄δια) (κα΄νναβη Μανι΄λας η΄ Musa textilis Nee)



Στουπια΄, γναφαλι΄δια και απορρι΄µµατα απο΄ ραµι΄ και α΄λλες φυτικε΄ς υφαντικε΄ς ΄νες
ι
(συµπεριλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια) που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

C

Απορρι΄µµατα (συµπεριλαµβα΄νονται γναφαλι΄δια, απορρι΄µµατα νηµα΄των και ξεφτι΄δια):
΄ν
C συνθετικω΄ν ινω
΄ν
C τεχνητω΄ν ινω

C

Μεταχειρισµε΄να ενδυ΄µατα και α΄λλα µεταχειρισµε΄να υφαντουργικα΄ ει΄δη

C

΄ δια και µεταχειρισµε΄να
Μεταχειρισµε΄να ρα΄κη, φθαρµε΄νοι σπα΄γκοι, σχοινια΄ δια΄φορα και καλω
΄ δια:
ει΄δη απο΄ σπα΄γκο, σχοινια΄ και καλω
C ξεδιαλεγµε΄να
C α΄λλα

Απορρι΄µµατα καουτσου΄κ
Τα παρακα΄τω υλικα΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν ΄εχουν αναµειχθει΄ µε α΄λλα απο΄βλητα:

Β3050

Β3060

C

Απορρι΄µµατα και κατα΄λοιπα σκληρυµε΄νου καουτσου΄κ (π.χ. εβονι΄τη)

C

Άλλα απορρι΄µµατα καουτσου΄κ (δεν περιλαµβα΄νονται απορρι΄µµατα που κατονοµα΄ζονται
αλλου΄)

Απορρι΄µµατα ακατε΄ργαστου φελλου΄ και ξυ΄λου:
C

Απορρι΄µµατα και κατα΄λοιπα ξυ΄λου ανεξαρτη΄τως µορφη΄ς (κου΄τσουρα, πλι΄νθοι, τροχι΄σκοι η΄
α΄λλες παρο΄µοιες)

C

Απορρι΄µµατα φελλου΄ σε θραυ΄σµατα, κο΄κκους η΄ σκο΄νη

Απο΄βλητα της βιοµηχανι΄ας τροφι΄µων και µεταποι΄ησης γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν
ει΄ναι µολυσµατικα΄:
C

Οινολα΄σπη

C

Αποξηραµε΄να και αποστειρωµε΄να φυτικα΄ απο΄βλητα, υπολει΄µµατα και παραπροϊο΄ντα, ανεξαρτη΄τως µορφη΄ς, χρησιµοποιου΄µενα στη διατροφη΄ των ζω΄ων, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε
συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

C

΄ ν ουσιω΄ν και ζωικω΄ν η΄ φυτικω
΄ ν κηρω
΄ν
∆ερµατε΄λαιο: υπολει΄µµατα της επεξεργασι΄ας λιπαρω

C

΄ ν οστω΄ν κερα΄των, ανεπεξε΄ργαστα, που τους ΄εχει αφαιρεθει΄ το
Απο΄βλητα οστω΄ν και εσωτερικω
΄ ς (χωρι΄ς να τους ΄εχει δοθει΄ συγκεκριµε΄νο σχη΄µα), επελι΄πος, ΄εχουν µεταποιηθει΄ στοιχειωδω
ξεργασµε΄να µε οξυ΄ η΄ αποζελατινοποιηµε΄να

C

Απο΄βλητα ιχθυ΄ων

C

Κελυ΄φη, φλου΄δες και µεµβρα΄νες κακα΄ου και α΄λλα απο΄βλητα του κακα΄ου

C

Άλλα απο΄βλητα της βιοµηχανι΄ας τροφι΄µων και µεταποι΄ησης γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, εξαιρουµε΄νων των παραπροϊο΄ντων που ανταποκρι΄νονται σε εθνικε΄ς και διεθνει΄ς απαιτη΄σεις και προ΄τυπα για κατανα΄λωση απο΄ τον α΄νθρωπο η΄ τα ζω΄α
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Β3070

Τα παρακα΄τω απο΄βλητα:
C

Υπολει΄µµατα απο΄ µαλλια΄ του ανθρω΄που

C

Υπολει΄µµατα αχυ΄ρων

C

Αδρανοποιηµε΄να µυκητυ΄λια απο΄ την παραγωγη΄ πενικιλι΄νης, προοριζο΄µενα να χρησιµοποιηθου΄ν ως ζωοτροφη΄

B3080

Αποκο΄µµατα και απορρι΄µµατα της παραγωγη΄ς καουτσου΄κ

Β3090

Αποκο΄µµατα και α΄λλα απορρι΄µµατα δε΄ρµατος η΄ τεχνητου΄ δε΄ρµατος, ακατα΄λληλα για την κατασκευη΄ δερµα΄τινων ειδω΄ν, εξαιρουµε΄νης της ιλυ΄ος, τα οποι΄α δεν περιε΄χουν ενω΄σεις του εξασθενου΄ς
χρωµι΄ου η΄ βιοκτο΄να (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α3100)

Β3100

Σκο΄νη, τε΄φρα, ιλυ΄ς η΄ α΄λευρα δε΄ρµατος, τα οποι΄α δεν περιε΄χουν ενω΄σεις του εξασθενου΄ς χρωµι΄ου
η΄ βιοκτο΄να (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α3090)

Β3110

Απο΄βλητα βυρσοδεψει΄ου, τα οποι΄α δεν περιε΄χουν ενω΄σεις του εξασθενου΄ς χρωµι΄ου η΄ βιοκτο΄να η΄
µολυσµατικε΄ς ουσι΄ες (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α3110)

Β3120

Απο΄βλητα που αποτελου΄νται απο΄ χρωστικε΄ς υ΄λες τροφι΄µων

Β3130

Απο΄βλητα πολυµερισµε΄νων αιθε΄ρων και µη επικι΄νδυνα απο΄βλητα µονοµερω΄ν αιθε΄ρων που δεν
µπορου΄ν να σχηµατι΄σουν υπεροξει΄δια

B3140

Άχρηστα ελαστικα΄ αυτοκινη΄των, εξαιρουµε΄νων ο΄σων προορι΄ζονται για χρη΄σεις του παραρτη΄µατος IVA

B4

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

B4010

΄ µατα/χρω΄µατα µε βα΄ση λατε΄ξ, µελα΄νια και
Απο΄βλητα που αποτελου΄νται κυρι΄ως απο΄ υδροχρω
σκληρυµε΄να βερνι΄κια, τα οποι΄α δεν περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες, βαρε΄α µε΄ταλλα η΄ βιοκτο΄να
σε περιεκτικο΄τητα τε΄τοια ω΄στε να καθι΄στανται επικι΄νδυνα (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου
Α, Α4070)

Β4020

΄ ν, κο΄λΑπο΄βλητα της παραγωγη΄ς, µορφοποι΄ησης και χρη΄σης ρητινω΄ν, λατε΄ξ, πλαστικοποιητω
΄ ν υλω΄ν, που δεν εµφαι΄νονται στον κατα΄λογο Α, απαλλαγµε΄να απο΄ διαλυ΄τες
λας/συγκολλητικω
και α΄λλες ξε΄νες προσµει΄ξεις σε βαθµο΄ τε΄τοιο ω΄στε να µην εµφανι΄ζουν χαρακτηριστικα΄ του παραρτη΄µατος ΙΙΙ, π.χ. προϊο΄ντα µε βα΄ση το νερο΄ η΄ κο΄λλες µε βα΄ση α΄µυλο καζει΅νης, δεξτρι΄νη, αιθε΄ρες
της κυτταρι΄νης, πολυβινυλαλκοο΄λες (βλ. αντι΄στοιχο λη΄µµα του καταλο΄γου Α, Α3050)

Β4030

Μεταχειρισµε΄νες φωτογραφικε΄ς µηχανε΄ς µιας χρη΄σεως µε µπαταρι΄ες που δεν περιλαµβα΄νονται
στον κατα΄λογο Α
ΜΕΡΟΣ 2

Απο΄βλητα που παρατι΄θενται στο παρα΄ρτηµα της απο΄φασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπη΄ς. Τα απο΄βλητα που
΄ νονται µε αστερι΄σκο θεωρου΄νται επικι΄νδυνα απο΄βλητα συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 91/689/ΕΟΚ για τα επικι΄νσηµειω
δυνα απο΄βλητα (1).
01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01

απο΄βλητα απο΄ την εκσκαφη΄ ορυκτω΄ν

01 01 01

απο΄βλητα απο΄ την εκσκαφη΄ ορυκτω΄ν που περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 01 02

απο΄βλητα απο΄ την εκσκαφη΄ ορυκτω΄ν που δεν περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 03

απο΄βλητα απο΄ τη φυσικη΄ και χηµικη΄ επεξεργασι΄α ορυκτω΄ν που περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 03 04*

οξεοπαραγωγα΄ υπολει΄µµατα απο΄ την επεξεργασι΄α θειου΄χου µεταλλευ΄µατος

(1) Όταν αναγνωρι΄ζεται ΄ενα απο΄βλητο του καταλο΄γου που ακολουθει΄, ει΄ναι σχετικη΄ η εισαγωγη΄ του παραρτη΄µατος της απο΄φασης 2000/532/ΕΚ.
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01 03 05*

α΄λλα υπολει΄µµατα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

01 03 06

υπολει΄µµατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 01 03 04 και 01 03 05

01 03 07*

α΄λλα υπολει΄µµατα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες απο΄ τη φυσικη΄ και χηµικη΄ επεξεργασι΄α ορυκτω΄ν που περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 03 08

απο΄βλητα σκο΄νης και που΄δρας εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 01 03 07

01 03 09

ερυθρα΄ ιλυ΄ς απο΄ την παραγωγη΄ αλουµι΄νας εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 01 03 07

01 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

01 04

απο΄βλητα απο΄ φυσικη΄ και χηµικη΄ επεξεργασι΄α ορυκτω΄ν που δεν περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 04 07*

απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες απο΄ φυσικη΄ και χηµικη΄ επεξεργασι΄α ορυκτω΄ν που δεν
περιε΄χουν µε΄ταλλα

01 04 08

απο΄βλητα χαλι΄κια και σπασµε΄νοι βρα΄χοι εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 01 04 07

01 04 09

΄ δη και αργιλω
΄ δη
απο΄βλητα αµµω

01 04 10

απο΄βλητα σκο΄νης και που΄δρας εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 01 04 07

01 04 11

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α ποτα΄σας και αλατου΄χου βρα΄χου εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται
στο 01 04 07

01 04 12

υπολει΄µµατα και α΄λλα απο΄βλητα απο΄ πλυ΄σιµο και καθαρισµο΄ ορυκτω΄ν εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13

απο΄βλητα απο΄ την κοπη΄ και το πριο΄νισµα πε΄τρας εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 01 04 07

01 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

01 05

λα΄σπες γεωτρη΄σεων και α΄λλα απο΄βλητα γεωτρη΄σεων

01 05 04

λα΄σπες και απο΄βλητα απο΄ γεω΄τρηση νερου΄

01 05 05*

λα΄σπες και απο΄βλητα απο΄ γεω΄τρηση που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

01 05 06*

λα΄σπες γεωτρη΄σεων και α΄λλα απο΄βλητα γεωτρη΄σεων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

01 05 07

λα΄σπες και απο΄βλητα απο΄ γεω΄τρηση που περιε΄χουν βαρι΄τη εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στα
01 05 05 και 01 05 06

01 05 08

΄ τρηση που περιε΄χουν χλωριου΄χα εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται
λα΄σπες και απο΄βλητα απο΄ γεω
στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01

απο΄βλητα απο΄ γεωργι΄α, κηπευτικη΄, υδατοκαλλιε΄ργεια, δασοκοµι΄α θη΄ρα και αλιει΄α

02 01 01

λα΄σπες απο΄ πλυ΄ση και καθαρισµο΄

02 01 02

΄ ν ζω΄ων
απο΄βλητα ιστω

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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02 01 03

΄ ν φυτω΄ν
απο΄βλητα ιστω

02 01 04

απο΄βλητα πλαστικα΄ (εξαιρου΄νται οι συσκευασι΄ες)

02 01 06

περιττω΄µατα, ου΄ρα και κο΄πρανα ζω΄ων (συµπεριλαµβα΄νεται και αλλοιωµε΄νη χορτονοµη΄), υγρα΄
εκροη΄ς συλλεγε΄ντα χωριστα΄ και επεξεργαζο΄µενα εκτο΄ς σηµει΄ου παραγωγη΄ς

02 01 07

απο΄βλητα απο΄ δασοκοµι΄α

02 01 08*

αγροχηµικα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

02 01 09

αγροχηµικα΄ απο΄βλητα εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο 02 01 08

02 01 10

απο΄βλητα µε΄ταλλα

02 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02 02

απο΄βλητα απο΄ την προπαρασκευη΄ και επεξεργασι΄α κρε΄ατος, ψαριου΄ και α΄λλων τροφι΄µων ζωικη΄ς
προε΄λευσης

02 02 01

λα΄σπες απο΄ πλυ΄ση και καθαρισµο΄

02 02 02

΄ ν ζω΄ων
απο΄βλητα ιστω

02 02 03

υλικα΄ ακατα΄λληλα για κατανα΄λωση η΄ επεξεργασι΄α

02 02 04

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02 03

΄ ν, δηµητριακω
΄ ν, βρωσι΄µων
απο΄βλητα απο΄ την προπαρασκευη΄ και κατεργασι΄α φρου΄των, λαχανικω
΄ ν· παραγωγη΄ ζυ΄µης και εκχυλισµα΄των
ελαι΄ων, κακα΄ο, καφε΄, τει΅ου και καπνου΄· παραγωγη΄ κονσερβω
ζυ΄µης, προπαρασκευη΄ και ζυ΄µωση µελα΄σσας

02 03 01

λα΄σπες απο΄ την πλυ΄ση, καθαρισµο΄, αποφλοι΄ωση, φυγοκε΄ντρηση και διαχωρισµο΄

02 03 02

απο΄βλητα απο΄ υλικα΄ συντη΄ρησης

02 03 03

απο΄βλητα απο΄ εκχυ΄λισµα διαλυ΄του

02 03 04

υλικα΄ ακατα΄λληλα για κατανα΄λωση η΄ επεξεργασι΄α

02 03 05

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02 04

απο΄βλητα απο΄ τη διεργασι΄α παραγωγη΄ς ζα΄χαρης

02 04 01

΄ µατα απο΄ τον καθαρισµο΄ και πλυ΄ση σακχαροτευ΄τλων
χω

02 04 02

΄ν
ανθρακικο΄ ασβε΄στιο εκτο΄ς προδιαγραφω

02 04 03

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02 05

΄ ν προϊο΄ντων
απο΄βλητα απο΄ τη βιοµηχανι΄α γαλακτοκοµικω

02 05 01

υλικα΄ ακατα΄λληλα για κατανα΄λωση η΄ επεξεργασι΄α

02 05 02

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως
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02 06

απο΄βλητα απο΄ τη βιοµηχανι΄α αρτοποιι΄ας και ζαχαροπλαστικη΄ς

02 06 01

υλικα΄ ακατα΄λληλα για κατανα΄λωση η΄ επεξεργασι΄α

02 06 02

απο΄βλητα απο΄ υλικα΄ συντη΄ρησης

02 06 03

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

02 07

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ αλκοολου΄χων και µη αλκοολου΄χων ποτω΄ν (εξαιρουµε΄νων καφε΄,
κακα΄ο και τσαγιου΄)

02 07 01

΄ των υλω΄ν
απο΄βλητα απο΄ την πλυ΄ση, τον καθαρισµο΄ και τη µηχανικη΄ αναγωγη΄ πρω

02 07 02

απο΄βλητα απο΄ την απο΄σταξη αλκοο΄λης

02 07 03

απο΄βλητα απο΄ χηµικη΄ επεξεργασι΄α

02 07 04

υλικα΄ ακατα΄λληλα για κατανα΄λωση η΄ επεξεργασι΄α

02 07 05

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

02 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

03 01

απο΄βλητα απο΄ την κατεργασι΄α ξυ΄λου και την παραγωγη΄ ταµπλα΄δων και επι΄πλων

03 01 01

΄ ν και φελλω
΄ν
απο΄βλητα φλοιω

03 01 04*

πριονι΄δι, ξε΄σµατα, αποκοµµε΄να τεµα΄χια, κατα΄λοιπα ξυλει΄ας, µοριοσανι΄δες και καπλαµα΄δες που
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

03 01 05

πριονι΄δι, ξε΄σµατα, αποκοµµε΄να τεµα΄χια, κατα΄λοιπα ξυλει΄ας, µοριοσανι΄δες και καπλαµα΄δες εκτο΄ς
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 03 01 04

03 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

03 02

απο΄βλητα συντη΄ρησης ξυ΄λου

03 02 01*

µη αλογονωµε΄να οργανικα΄ συντηρητικα΄ ξυ΄λου

03 02 02*

οργανοχλωριωµε΄να συντηρητικα΄ ξυ΄λου

03 02 03*

οργανοµεταλλικα΄ συντηρητικα΄ ξυ΄λου

03 02 04*

ανο΄ργανα συντηρητικα΄ ξυ΄λου

03 02 05*

α΄λλα συντηρητικα΄ ξυ΄λου που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

03 02 99

συντηρητικα΄ ξυ΄λου µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

03 03

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ και κατεργασι΄α πολτου΄, χαρτιου΄ και χαρτονιου΄

03 03 01

απο΄βλητα φλοιου΄ και ξυ΄λου

03 03 02

µου΄ργα πρα΄σινου υγρου΄ (απο΄ την ανα΄κτηση διαλυ΄µατος πολτου΄)
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03 03 05

λα΄σπες αποµελα΄νωσης απο΄ την ανακυ΄κλωση χαρτιου΄

03 03 07

΄ ς διαχωριζο΄µενα απορρι΄µµατα απο΄ την πολτοποι΄ηση απο΄βλητου χαρτιου΄ και χαρτονιου΄
µηχανικω

03 03 08

απο΄βλητα απο΄ την επιλογη΄ χαρτιου΄ και χαρτονιω΄ν που προορι΄ζονται για ανακυ΄κλωση

03 03 09

απο΄βλητα λα΄σπης απο΄ α΄νυδρο ασβε΄στη

03 03 10

απορρι΄µµατα ινω΄ν, λα΄σπες απο΄ ΄νες,
ι
πλη΄σµατα και επιχρι΄σµατα προερχο΄µενα απο΄ µηχανικο΄ διαχωρισµο΄

03 03 11

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
03 03 10

03 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

04

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01

απο΄βλητα απο΄ τις βιοµηχανι΄ες δε΄ρµατος και γου΄νας

04 01 01

απο΄βλητα διαχωρισµου΄ ανυ΄δρου ασβε΄στου και τεµαχι΄ων δε΄ρµατος

04 01 02

απο΄βλητα ασβε΄στωσης

04 01 03*

απο΄βλητα απολι΄πανσης που περιε΄χουν διαλυ΄τη χωρι΄ς υγρη΄ φα΄ση

04 01 04

΄ µιο
υγρο΄ βυρσοδεψι΄ας που περιε΄χει χρω

04 01 05

΄ µιο
υγρο΄ βυρσοδεψι΄ας που δεν περιε΄χει χρω

04 01 06

΄ µιο
λα΄σπες, ειδικο΄τερα απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς, που περιε΄χουν χρω

04 01 07

΄ µιο
λα΄σπες, ειδικο΄τερα απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς, που δεν περιε΄χουν χρω

04 01 08

΄ µατος)
απο΄βλητο επεξεργασµε΄νο δε΄ρµα (µπλε φυ΄λλα, ξε΄σµατα, αποκοµµε΄να τεµα΄χια, σκο΄νη στιλβω
που περιε΄χει χρω΄µιο

04 01 09

απο΄βλητα απο΄ επε΄νδυση και τελει΄ωµα

04 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

04 02

απο΄βλητα απο΄ τη βιοµηχανι΄α υφαντουργι΄ας

04 02 09

απο΄βλητα απο΄ συ΄νθετα υλικα΄ (εµποτισµε΄να υφαντα΄, ελαστοµερη΄, πλαστοµερη΄)

04 02 10

οργανικη΄ υ΄λη απο΄ φυσικα΄ προϊο΄ντα (π.χ. λι΄πος, κηρο΄ς)

04 02 14*

απο΄βλητα απο΄ φινι΄ρισµα που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες

04 02 15

απο΄βλητα απο΄ φινι΄ρισµα α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 04 02 14

04 02 16*

΄ µατα και βαφε΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
χρω

04 02 17

΄ µατα και βαφε΄ς α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 04 02 16
χρω

04 02 19*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

04 02 20

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 04 02 19
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04 02 21

απο΄βλητα απο΄ µη κατεργασµε΄νες υφαντουργικε΄ς ΄νες
ι

04 02 22

απο΄βλητα απο΄ κατεργασµε΄νες υφαντουργικε΄ς ΄νες
ι

04 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

05

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

απο΄βλητα απο΄ τη διυ΄λιση πετρελαι΄ου

05 01 02*

λα΄σπες απο΄ τον αφαλατωτη΄

05 01 03*

΄ν
λα΄σπες του πυθµε΄να δεξαµενω

05 01 04*

οξινοαλκυλικε΄ς λα΄σπες

05 01 05*

Πετρελαιοκηλι΄δες

05 01 06*

λα΄σπες περιε΄χουσες πετρε΄λαιο απο΄ λειτουργι΄ες συντη΄ρησης της µονα΄δας η΄ του εξοπλισµου΄

05 01 07*

ο΄ξινες πι΄σσες

05 01 08*

α΄λλες πι΄σσες

05 01 09*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

05 01 10

ιλυ΄ες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 05 01 09

05 01 11*

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ καυσι΄µου µε βασικα΄ υλικα΄

05 01 12*

οξε΄α περιε΄χοντα πετρε΄λαιο

05 01 13

λα΄σπες απο΄ τα υ΄δατα τροφοδοσι΄ας του καυστη΄ρα

05 01 14

απο΄βλητα απο΄ ψυκτικε΄ς στη΄λες

05 01 15*

αργιλου΄χα υλικα΄ απο΄ εξαντληµε΄να φι΄λτρα

05 01 16

απο΄βλητα περιε΄χοντα θει΄ο απο΄ την αποθει΄ωση πετρελαι΄ου

05 01 17

ορυκτη΄ πι΄σσα

05 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

05 06

απο΄βλητα απο΄ την πυρολυτικη΄ επεξεργασι΄α α΄νθρακα

05 06 01*

ο΄ξινες πι΄σσες

05 06 03*

α΄λλες πι΄σσες

05 06 04

απο΄βλητα απο΄ τις στη΄λες ψυ΄ξης

05 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

05 07

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ και τη µεταφορα΄ φυσικου΄ αερι΄ου

05 07 01*

απο΄βλητα που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο
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05 07 02

απο΄βλητα που περιε΄χουν θει΄ο

05 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄, διαµο΄ρφωση, προµη΄θεια και χρη΄ση (Π∆ΠΧ) οξε΄ων

06 01 01*

θειικο΄ οξυ΄ και θειω΄δες οξυ΄

06 01 02*

υδροχλωρικο΄ οξυ΄

06 01 03*

υδροφθορικο΄ οξυ΄

06 01 04*

΄ δες οξυ΄
φωσφορικο΄ και φωσφορω

06 01 05*

νιτρικο΄ οξυ΄ και νιτρω΄δες οξυ΄

06 01 06*

α΄λλα οξε΄α

06 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 02

απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ βα΄σεων

06 02 01*

υδροξει΄διο του ασβεστι΄ου

06 02 03*

υδροξει΄διο του αµµωνι΄ου

06 02 04*

υδροξει΄διο του νατρι΄ου και του καλι΄ου

06 02 05*

α΄λλες βα΄σεις

06 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 03

΄ ς και µεταλλικω
΄ ν οξειδι΄ων
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ αλα΄των και των διαλυµα΄των τους, καθω

06 03 11*

στερεα΄ α΄λατα και διαλυ΄µατα που περιε΄χουν κυανιου΄χα α΄λατα

06 03 13*

στερεα΄ α΄λατα και διαλυ΄µατα που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα

06 03 14

στερεα΄ α΄λατα και διαλυ΄µατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στα σηµει΄α 06 03 11 και
06 03 13

06 03 15*

µεταλλικα΄ οξει΄δια που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα

06 03 16

µεταλλικα΄ οξει΄δια εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 06 03 15

06 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 04

απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο σηµει΄ο 06 03

06 04 03*

απο΄βλητα που περιε΄χουν αρσενικο΄

06 04 04*

απο΄βλητα που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο

06 04 05*

απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄λλα βαρε΄α µε΄ταλλα

06 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 05

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς
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06 05 02*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

06 05 03

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 06 05 02

06 06

΄ ν ουσιω΄ν, χηµικω
΄ ν διεργασιω
΄ ν θει΄ου και διεργασιω
΄ν
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ θειου΄χων χηµικω
αποθει΄ωσης

06 06 02*

απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες θειου΄χες ουσι΄ες

06 06 03

απο΄βλητα που περιε΄χουν θειου΄χες ουσι΄ες εκτο΄ς εκει΄νων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 06 06 02

06 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 07

απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ αλογο΄νων και απο΄ χηµικε΄ς διεργασι΄ες αλογο΄νων

06 07 01*

απο΄βλητα που περιε΄χουν αµι΄αντο απο΄ ηλεκτρο΄λυση

06 07 02*

ενεργο΄ς α΄νθρακας απο΄ την παραγωγη΄ χλωρι΄ου

06 07 03*

λα΄σπη θειικου΄ βαρι΄ου που περιε΄χει υδρα΄ργυρο

06 07 04*

διαλυ΄µατα και οξε΄α, π.χ. θειικο΄ οξυ΄

06 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 08

΄ γων πυριτι΄ου
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ πυριτι΄ου και παραγω

06 08 02*

απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνα χλωροσιλα΄νια

06 08 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 09

΄ ν ουσιω΄ν και απο΄ χηµικε΄ς διεργασι΄ες φωσφο΄ρου
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ φωσφορου΄χων χηµικω

06 09 02

φωσφορικη΄ σκωρι΄α

06 09 03*

απο΄βλητα αντιδρα΄σεων µε βα΄ση το ασβε΄στιο, που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ ΄εχουν µολυνθει΄
απο΄ αυτε΄ς

06 09 04

απο΄βλητα αντιδρα΄σεων µε βα΄ση το ασβε΄στιο εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 06 09 03

06 09 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 10

΄ ν ουσιω΄ν, απο΄ χηµικε΄ς διεργασι΄ες αζω΄του και την
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ αζωτου΄χων χηµικω
παραγωγη΄ λιπασµα΄των

06 10 02*

απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

06 10 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 11

΄ ν και υλικω
΄ ν προσωρινη΄ς προστασι΄ας
απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ ανοργα΄νων βαφω

06 11 01

απο΄βλητα αντιδρα΄σεων µε βα΄ση το ασβε΄στιο απο΄ την παραγωγη΄ διοξειδι΄ου του τιτανι΄ου

06 11 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

06 13

απο΄βλητα απο΄ α΄λλες ανο΄ργανες χηµικε΄ς διεργασι΄ες µη προδιαγραφο΄µενες α΄λλως

06 13 01*

ανο΄ργανα προϊο΄ντα προστασι΄ας φυτω΄ν, συντηρητικα΄ υλικα΄ ξυ΄λου και α΄λλα βιοκτο΄να

06 13 02*

εξαντληµε΄νος ενεργο΄ς α΄νθρακας (εκτο΄ς 06 07 02)
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06 13 03

Αιθα΄λη

06 13 04*

απο΄βλητα απο΄ τη βιοµηχανι΄α επεξεργασι΄ας αµια΄ντου

06 13 05*

Καπνια΄

06 13 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01

΄ ν οργανικω
΄ν
απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄, διαµο΄ρφωση, προµη΄θεια και χρη΄ση (Π∆ΠΧ) βασικω
΄ ν ουσιω΄ν
χηµικω

07 01 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 01 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 01 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 01 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 01 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 01 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 01 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 01 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 01 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 01 11

07 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 02

΄ ν, συνθετικου΄ καουτσου΄κ και τεχνητω΄ν ινω
΄ν
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ πλαστικω

07 02 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 02 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 02 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 02 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 02 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 02 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 02 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 02 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 02 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 02 11

07 02 13

απο΄βλητα πλαστικα΄

07 02 14*

απο΄βλητα απο΄ προ΄σθετα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 02 15

απο΄βλητα απο΄ προ΄σθετα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 07 02 14

07 02 16*

απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες σιλικο΄νες
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07 02 17

απο΄βλητα που περιε΄χουν σιλικο΄νες εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 07 02 16

07 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 03

΄ ν και πιγµε΄ντων (εκτο΄ς 06 11)
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ οργανικω΄ν βαφω

07 03 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 03 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 03 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 03 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 03 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 03 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 03 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 03 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 03 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 03 11

07 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 04

΄ ν προϊο΄ντων προστασι΄ας φυτω΄ν (εκτο΄ς 02 01, 08 και
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ οργανικω
΄ ν ξυ΄λου (εκτο΄ς 03 02) και α΄λλων βιοκτο΄νων
02 01 09), συντηρητικω΄ν υλικω

07 04 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 04 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 04 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 04 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 04 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 04 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 04 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 04 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 04 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 04 11

07 04 13*

στερεα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 05

΄ ν προϊο΄ντων
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ φαρµακευτικω

07 05 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 05 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 05 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 05 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων
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07 05 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 05 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 05 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 05 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 05 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 05 11

07 05 13*

στερεα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 05 14

στερεα΄ απο΄βλητα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 07 05 13

07 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 06

΄ ν, λιπαντικω
΄ ν, σαπουνιω
΄ ν, απορρυπαντικω
΄ ν, απολυµαντικω
΄ ν και
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ λιπω
΄ν
καλλυντικω

07 06 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 06 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 06 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 06 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 06 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 06 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 06 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 06 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 06 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 06 11

07 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

07 07

΄ ν ουσιω΄ν και
απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄, διαµο΄ρφωση, προµη΄θεια και χρη΄ση ευγενω΄ν χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων µη προδιαγραφοµε΄νων α΄λλως
χηµικω

07 07 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 07 03*

οργανικοι΄ αλογονου΄χοι διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 07 04*

α΄λλοι οργανικοι΄ διαλυ΄τες, υγρα΄ πλυσι΄µατος και µητρικα΄ υγρα΄

07 07 07*

αλογονου΄χα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 07 08*

α΄λλα ιζη΄µατα πυθµε΄να αποστακτη΄ρα και κατα΄λοιπα αντιδρα΄σεων

07 07 09*

αλογονου΄χες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 07 10*

α΄λλες πλα΄κες φι΄λτρων και εξαντληµε΄να απορροφητικα΄ υλικα΄

07 07 11*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

07 07 12

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 07 07 11

07 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π∆ΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01

΄ν
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ καθω΄ς και την αφαι΄ρεση χρωµα΄των και βερνικιω

08 01 11*

΄ µατα και βερνι΄κια που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄νδυνες
απο΄βλητα απο΄ χρω
ουσι΄ες

08 01 12

απο΄βλητα απο΄ χρω΄µατα και βερνι΄κια α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 08 01 11

08 01 13*

λα΄σπες απο΄ χρω΄µατα η΄ βερνι΄κια που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 01 14

λα΄σπες απο΄ χρω΄µατα η΄ βερνι΄κια α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 08 01 13

08 01 15*

΄ µατα η΄ βερνι΄κια µε οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄νδυνες
υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν χρω
ουσι΄ες

08 01 16

΄ µατα η΄ βερνι΄κια α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 08 01 15
υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν χρω

08 01 17*

΄ ν που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες
απο΄βλητα απο΄ αφαι΄ρεση χρωµα΄των η΄ βερνικιω
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 01 18

΄ ν α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 08 01 17
απο΄βλητα απο΄ αφαι΄ρεση χρωµα΄των η΄ βερνικιω

08 01 19*

υδατικα΄ αιωρη΄µατα που περιε΄χουν χρω΄µατα η΄ βερνι΄κια µε οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 01 20

΄ µατα η΄ βερνι΄κια α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 08 01 19
υδατικα΄ αιωρη΄µατα που περιε΄χουν χρω

08 01 21*

΄ν
απο΄βλητα απο΄ υλικα΄ αφαι΄ρεσης χρωµα΄των η΄ βερνικιω

08 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

08 02

΄ ν υλικω
΄ ν)
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ α΄λλων επικαλυ΄ψεων (περιλαµβανοµε΄νων των κεραµικω

08 02 01

απο΄βλητα απο΄ σκο΄νες επικαλυ΄ψεων

08 02 02

υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν κεραµικα΄ υλικα΄

08 02 03

υδατικα΄ αιωρη΄µατα που περιε΄χουν κεραµικα΄ υλικα΄

08 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

08 03

΄ ν µελανω
΄ν
απο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ τυπογραφικω

08 03 07

υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν µελα΄νη

08 03 08

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν µελα΄νη

08 03 12*

΄ ν που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
απο΄βλητα µελανω

08 03 13

΄ ν εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 08 03 12
απο΄βλητα µελανω

08 03 14*

λα΄σπες µελα΄νης που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 03 15

λα΄σπες µελα΄νης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 08 03 14
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08 03 16*

απο΄βλητα διαλυµα΄των οξε΄ων χαρακτικη΄ς

08 03 17*

απο΄βλητα το΄νερ εκτυ΄πωσης που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 03 18

απο΄βλητα το΄νερ εκτυ΄πωσης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 08 03 17

08 03 19*

΄ελαια διασπορα΄ς

08 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

08 04

΄ ν και στεγανωτικω΄ν υλικω
΄ ν (περιλαµβα΄νονται και υδατοστεγανωαπο΄βλητα απο΄ την Π∆ΠΧ κολλω
τικα΄ προϊο΄ντα)

08 04 09*

΄ ν και στεγανωτικω΄ν υλικω
΄ ν που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄ναπο΄βλητα κολλω
δυνες ουσι΄ες

08 04 10

΄ ν και στεγανωτικω΄ν υλικω
΄ ν α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 08 04 09
απο΄βλητα κολλω

08 04 11*

΄ ν και στεγανωτικω΄ν υλικω
΄ ν που περιε΄χουν οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες επικι΄νδυνες
λα΄σπες κολλω
ουσι΄ες

08 04 12

΄ ν και στεγανωτικω΄ν υλικω
΄ ν α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 08 04 11
λα΄σπες κολλω

08 04 13*

υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν κο΄λλες η΄ στεγανωτικα΄ υλικα΄ µε οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄ α΄λλες
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 04 14

υδαρει΄ς λα΄σπες που περιε΄χουν κο΄λλες η΄ στεγανωτικα΄ υλικα΄ α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο
08 04 13

08 04 15*

υδατικα΄ υγρα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν κο΄λλες η΄ στεγανωτικα΄ υλικα΄ µε οργανικου΄ς διαλυ΄τες η΄
α΄λλες επικι΄νδυνες ουσι΄ες

08 04 16

υδατικα΄ υγρα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν κο΄λλες η΄ στεγανωτικα΄ υλικα΄ α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα
στο 08 04 15

08 04 17*

Ρητινε΄λαια

08 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

08 05

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως στο 08

08 05 01*

΄ ν ενω΄σεων
απο΄βλητα ισοκυανικω

09

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01

απο΄βλητα απο΄ τη φωτογραφικη΄ βιοµηχανι΄α

09 01 01*

διαλυ΄µατα εµφανιστηρι΄ου και ενεργοποι΄ησης µε υδατικη΄ βα΄ση

09 01 02*

διαλυ΄µατα πλα΄κας ο΄φσετ εµφανιστηρι΄ου µε υδατικη΄ βα΄ση

09 01 03*

διαλυ΄µατα εµφανιστηρι΄ου µε βα΄ση διαλυ΄τες

09 01 04*

διαλυ΄µατα σταθεροποιητη΄

09 01 05*

διαλυ΄µατα ξεπλυ΄µατος και διαλυ΄µατα ξεπλυ΄µατος σταθεροποιητη΄

09 01 06*

απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄ργυρο απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α φωτογραφικω΄ν αποβλη΄των

09 01 07

φωτογραφικο΄ φιλµ και χαρτι΄ που περιε΄χουν α΄ργυρο η΄ ενω΄σεις αργυ΄ρου

09 01 08

΄ σεις αργυ΄ρου
φωτογραφικο΄ φιλµ και χαρτι΄ που δεν περιε΄χουν α΄ργυρο η΄ ενω

09 01 10

κα΄µερες µιας χρη΄σης χωρι΄ς µπαταρι΄ες
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09 01 11*

κα΄µερες µιας χρη΄σης που περιε΄χουν µπαταρι΄ες οι οποι΄ες περιλαµβα΄νονται στα 16 06 01,
16 06 02 η΄ 16 06 03

09 01 12

κα΄µερες µιας χρη΄σης που περιε΄χουν µπαταρι΄ες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 09 01 11

09 01 13*

υδατικα΄ υγρα΄ απο΄βλητα απο΄ την επιτο΄που ανα΄κτηση αργυ΄ρου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
στο 09 01 06

09 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01

απο΄βλητα απο΄ σταθµου΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας η΄ α΄λλους σταθµου΄ς καυ΄σης (εκτο΄ς 19)

10 01 01

τε΄φρα κλιβα΄νου, σκωρι΄α και σκο΄νη λε΄βητα (εξαιρουµε΄νης της σκο΄νης λε΄βητα που περιλαµβα΄νεται
στο 10 01 04)

10 01 02

πτητικη΄ τε΄φρα α΄νθρακα

10 01 03

πτητικη΄ τε΄φρα τυ΄ρφης και (ακατε΄ργαστου) ξυ΄λου

10 01 04*

πτητικη΄ τε΄φρα και σκο΄νη λε΄βητα πετρελαι΄ου

10 01 05

απο΄βλητα αντιδρα΄σεων µε βα΄ση ασβε΄στιο απο΄ αποθει΄ωση καυσαερι΄ων σε στερεα΄ µορφη΄

10 01 07

απο΄βλητα αντιδρα΄σεων µε βα΄ση ασβε΄στιο απο΄ αποθει΄ωση καυσαερι΄ων σε µορφη΄ λα΄σπης

10 01 09*

θειικο΄ οξυ΄

10 01 13*

πτητικη΄ τε΄φρα απο΄ γαλακτοποιηµε΄νους υδρογονα΄νθρακες που χρησιµοποιου΄νται ως καυ΄σιµο

10 01 14*

τε΄φρα κλιβα΄νου, σκωρι΄α και σκο΄νη λε΄βητα απο΄ κοινη΄ αποτε΄φρωση που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 01 15

τε΄φρα κλιβα΄νου, σκωρι΄α και σκο΄νη λε΄βητα απο΄ κοινη΄ καυ΄ση εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
στο 10 01 14

10 01 16*

πτητικη΄ τε΄φρα απο΄ κοινη΄ αποτε΄φρωση που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 01 17

πτητικη΄ τε΄φρα απο΄ κοινη΄ αποτε΄φρωση εκτο΄ς εκει΄νης που περιλαµβα΄νεται στο 10 01 16

10 01 18*

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 01 19

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στα 10 01 05,
10 01 07 και 10 01 18

10 01 20*

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 01 21

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
10 01 20

10 01 22*

υδαρει΄ς λα΄σπες απο΄ τον καθαρισµο΄ λε΄βητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 01 23

υδαρει΄ς λα΄σπες απο΄ τον καθαρισµο΄ λε΄βητα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 01 22

10 01 24

α΄µµοι απο΄ ρευστοποιηµε΄νες κλι΄νες
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10 01 25

απο΄βλητα απο΄ την αποθη΄κευση και προπαρασκευη΄ καυσι΄µων για µονα΄δες παραγωγη΄ς ισχυ΄ος µε
καυ΄σιµο τον α΄νθρακα

10 01 26

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α υδα΄των ψυ΄ξεως

10 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 02

απο΄βλητα απο΄ τη βιοµηχανι΄α σιδη΄ρου και χα΄λυβα

10 02 01

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α σκωρι΄ας

10 02 02

ανεπεξε΄ργαστη σκωρι΄α

10 02 07*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 02 08

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 02 07

10 02 10

σκωρι΄ες εξε΄λασης

10 02 11*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 02 12

απο΄βλητα απο΄ επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 02 11

10 02 13*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 02 14

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
10 02 13

10 02 15

α΄λλες λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων

10 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 03

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α αλουµινι΄ου

10 03 02

απορρι΄µµατα θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων

10 03 04*

σκωρι΄ες πρωτοβα΄θµιας επεξεργασι΄ας

10 03 05

απο΄βλητα αλουµι΄νας

10 03 08*

΄ δεις σκωρι΄ες δευτεροβα΄θµιας παραγωγη΄ς µεταλλευ΄µατος
αλατω

10 03 09*

µαυ΄ρες επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες δευτεροβα΄θµιας παραγωγη΄ς µεταλλευ΄µατος

10 03 15*

εξαφρι΄σµατα που ει΄ναι ευ΄φλεκτα η΄ εκλυ΄ουν, κατα΄ την επαφη΄ µε το νερο΄, ευ΄φλεκτα αε΄ρια σε
επικι΄νδυνες ποσο΄τητες

10 03 16

εξαφρι΄σµατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 03 15

10 03 17*

απο΄βλητα που περιε΄χουν πι΄σσα απο΄ την παραγωγη΄ θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων

10 03 18

απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄νθρακα απο΄ την παραγωγη΄ θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που
περιλαµβα΄νονται στο 10 03 17

10 03 19*

σκο΄νη καυσαερι΄ων που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 03 20

σκο΄νη καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νης που περιλαµβα΄νεται στο 10 03 19

10 03 21*

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη (συµπεριλαµβα΄νεται η σκο΄νη σφαιροµυ΄λου) που περιε΄χουν επικι΄νδυνες
ουσι΄ες
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10 03 22

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη (συµπεριλαµβα΄νεται η σκο΄νη σφαιροµυ΄λου) εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 03 21

10 03 23*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 03 24

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 03 23

10 03 25*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 03 26

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
10 03 25

10 03 27*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 03 28

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 03 27

10 03 29*

΄ ν σκωριω
΄ ν που περιε΄απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αλατωδω΄ν σκωριω΄ν και µαυ΄ρων επιπλεουσω
χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 03 30

΄ ν και µαυ΄ρων επιπλεουσω
΄ ν σκωριω
΄ ν εκτο΄ς εκει΄απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αλατωδω΄ν σκωριω
νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 03 29

10 03 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 04

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α µολυ΄βδου

10 04 01*

σκωρι΄ες πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 04 02*

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 04 03*

αρσενικο΄ ασβε΄στιο

10 04 04*

σκο΄νη καυσαερι΄ων

10 04 05*

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη

10 04 06*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 04 07*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 04 09*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 04 10

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξεως εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 04 09

10 04 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 05

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α ψευδαργυ΄ρου

10 05 01

σκωρι΄ες πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 05 03*

σκο΄νη καυσαερι΄ων

10 05 04

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη
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10 05 05*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 05 06*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 05 08*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 05 09

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξεως εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 05 08

10 05 10*

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα ευ΄φλεκτα η΄ τα οποι΄α, ερχο΄µενα σε επαφη΄ µε το νερο΄,
εκπε΄µπουν ευ΄φλεκτα αε΄ρια σε επικι΄νδυνες ποσο΄τητες

10 05 11

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 05 10

10 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 06

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α χαλκου΄

10 06 01

σκωρι΄ες πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 06 02

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 06 03*

σκο΄νη καυσαερι΄ων

10 06 04

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη

10 06 06*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 06 07*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 06 09*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 06 10

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξεως εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 06 09

10 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 07

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α αργυ΄ρου, χρυσου΄ και λευκο΄χρυσου

10 07 01

σκωρι΄ες πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 07 02

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς

10 07 03

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 07 04

α΄λλα σωµατι΄δια και σκο΄νη

10 07 05

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 07 07*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 07 08

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξεως, εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 07 07

10 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 08

απο΄βλητα απο΄ τη θερµικη΄ µεταλλουργι΄α α΄λλων µη σιδηρου΄χων µετα΄λλων

10 08 04

σωµατι΄δια και σκο΄νη
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10 08 08*

΄ δεις σκωρι΄ες πρωτογενου΄ς και δευτερογενου΄ς παραγωγη΄ς
αλατω

10 08 09

α΄λλες σκωρι΄ες

10 08 10*

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα ευ΄φλεκτα η΄ τα οποι΄α, ερχο΄µενα σε επαφη΄ µε το νερο΄,
εκπε΄µπουν ευ΄φλεκτα αε΄ρια σε επικι΄νδυνες ποσο΄τητες

10 08 11

επιπλε΄ουσες σκωρι΄ες και εξαφρι΄σµατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 08 10

10 08 12*

πι΄σσα που περιε΄χει απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων

10 08 13

απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄νθρακα απο΄ την παραγωγη΄ θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που
περιλαµβα΄νονται στο 10 08 12

10 08 14

απορρι΄µµατα θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων

10 08 15*

σκο΄νη καυσαερι΄ων που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 08 16

σκο΄νη καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νης που περιλαµβα΄νεται στο 10 08 15

10 08 17*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 08 18

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
στο 10 08 17

10 08 19*

απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

10 08 20

απο΄βλητα απο΄ επεξεργασι΄α νερου΄ ψυ΄ξης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 08 19

10 08 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 09

απο΄βλητα απο΄ τη χυ΄τευση σιδηρου΄χων τεµαχι΄ων

10 09 03

σκωρι΄α καµι΄νων

10 09 05*

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω΄ν), τα οποι΄α δεν ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου και
χυ΄τευση καλουπιω
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 09 06

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω΄ν), τα οποι΄α δεν ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου,
χυ΄τευση καλουπιω
εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 09 05

10 09 07*

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω΄ν), τα οποι΄α ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου και
χυ΄τευση καλουπιω
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 09 08

΄ ν (εσωτερικω΄ν και εξωτερικω΄ν), τα οποι΄α ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου εκτο΄ς
χυ΄τευση καλουπιω
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 09 07

10 09 09*

σκο΄νη καυσαερι΄ων που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 09 10

σκο΄νη καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νης που περιλαµβα΄νεται στο 10 09 09

10 09 11*

α΄λλα σωµατι΄δια που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 09 12

α΄λλα σωµατι΄δια εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 09 11

10 09 13*

΄ ν παραγο΄ντων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
απο΄βλητα δεσµευτικω

10 09 14

΄ ν παραγο΄ντων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 09 13
απο΄βλητα δεσµευτικω
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10 09 15*

απο΄βλητα παραγο΄ντων ανι΄χνευσης ρωγµω΄ν που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 09 16

απο΄βλητα παραγο΄ντων ανι΄χνευσης ρωγµω΄ν εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 09 15

10 09 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 10

απο΄βλητα απο΄ τη χυ΄τευση µη σιδηρου΄χων τεµαχι΄ων

10 10 03

σκωρι΄α καµι΄νων

10 10 05*

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω
΄ ν), που ΄εχουν δεν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου και
χυ΄τευση καλουπιω
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 10 06

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω
΄ ν), που δεν ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου εκτο΄ς
χυ΄τευση καλουπιω
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 10 05

10 10 07*

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω΄ν), που ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου και περιε΄χουν
χυ΄τευση καλουπιω
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 10 08

΄ ν (εσωτερικω
΄ ν και εξωτερικω΄ν) που ΄εχουν υποστει΄ χυ΄ση µετα΄λλου εκτο΄ς εκει΄νων
χυ΄τευση καλουπιω
που περιλαµβα΄νονται στο 10 10 07

10 10 09*

σκο΄νη καυσαερι΄ων που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 10 10

σκο΄νη καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νης που περιλαµβα΄νεται στο 10 10 09

10 10 11*

α΄λλα σωµατι΄δια που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 10 12

α΄λλα σωµατι΄δια εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 10 11

10 10 13*

΄ ν παραγο΄ντων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
απο΄βλητα δεσµευτικω

10 10 14

΄ ν παραγο΄ντων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 10 13
απο΄βλητα δεσµευτικω

10 10 15*

απο΄βλητα παραγο΄ντων ανι΄χνευσης ρωγµω΄ν που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 10 16

απο΄βλητα παραγο΄ντων ανι΄χνευσης ρωγµω΄ν εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 10 15

10 10 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 11

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ υα΄λου και υαλι΄νων προϊο΄ντων

10 11 03

απο΄βλητα απο΄ ινω΄δη υλικα΄ µε βα΄ση υ΄αλο

10 11 05

σωµατι΄δια και σκο΄νη

10 11 09*

απο΄βλητο µει΄γµα προπαρασκευη΄ς πριν απο΄ τη θερµικη΄ κατεργασι΄α που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 11 10

απο΄βλητο µει΄γµα προπαρασκευη΄ς πριν απο΄ τη θερµικη΄ κατεργασι΄α εκτο΄ς εκει΄νου που περιλαµβα΄νεται στο 10 11 09

10 11 11*

απο΄βλητα υα΄λου σε µικρα΄ σωµατι΄δια και που΄δρα υα΄λου που περιε΄χει βαρε΄α µε΄ταλλα (π.χ. απο΄
καθοδικου΄ς σωλη΄νες)

10 11 12

απο΄βλητα υα΄λου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 11 11

10 11 13*

΄ σεως και λει΄ανσης υα΄λου που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
λα΄σπες στιλβω

10 11 14

΄ σεως και λει΄ανσης υα΄λου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 11 13
λα΄σπες στιλβω

10 11 15*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
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10 11 16

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
10 11 15

10 11 17*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 11 18

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
στο 10 11 17

10 11 19*

΄ ν εκροη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω

10 11 20

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 11 19

10 11 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 12

΄ ν, του΄βλων, κεραµιδιω
΄ ν και προϊο΄ντων δοµικω
΄ ν κατααπο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ κεραµικω
΄ν
σκευω

10 12 01

απο΄βλητο µει΄γµα προπαρασκευη΄ς πριν απο΄ τη θερµικη΄ κατεργασι΄α

10 12 03

σωµατι΄δια και σκο΄νη

10 12 05

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 12 06

απορριπτο΄µενα καλου΄πια

10 12 08

΄ ν, του΄βλων, κεραµιδιω
΄ ν και προϊο΄ντων δοµικω
΄ ν κατασκευω
΄ ν (µετα΄ απο΄ θερµικη΄
απο΄βλητα κεραµικω
επεξεργασι΄α)

10 12 09*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 12 10

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 12 09

10 12 11*

απο΄βλητα σµαλτοποι΄ησης που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα

10 12 12

απο΄βλητα σµαλτοποι΄ησης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 12 11

10 12 13

λα΄σπες απο΄ επιτο΄που επεξεργασι΄α υγρω΄ν εκροη΄ς

10 12 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 13

΄ ς και
απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ τσιµε΄ντου, ανυ΄δρου ασβε΄στου και ασβεστοκονια΄µατος, καθω
αντικειµε΄νων και προϊο΄ντων που κατασκευα΄ζονται απο΄ αυτα΄

10 13 01

απο΄βλητο µει΄γµα προπαρασκευη΄ς πριν απο΄ τη θερµικη΄ κατεργασι΄α

10 13 04

απο΄βλητα απο΄ την ασβεστοποι΄ηση και ενυδα΄τωση της ασβε΄στου

10 13 06

σωµατι΄δια και σκο΄νη (εκτο΄ς των 10 13 12 και 10 13 13)

10 13 07

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

10 13 09*

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ αµιαντοτσιµε΄ντου που περιε΄χουν αµι΄αντο

10 13 10

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ αµιαντοτσιµε΄ντου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 13 09

10 13 11

απο΄βλητα απο΄ συ΄νθετα υλικα΄ µε βα΄ση το τσιµε΄ντο εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
10 13 09 και 10 13 10
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10 13 12*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

10 13 13

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 10 13 12

10 13 14

απο΄βλητα σκυροδε΄µατος και λα΄σπης σκυροδε΄µατος

10 13 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

10 14

΄ σεως απορριµµα΄των
απο΄βλητα απο΄ κλιβα΄νους αποτεφρω

10 14 01*

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ αερι΄ων που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο

11

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· Υ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 01

απο΄βλητα απο΄ την χηµικη΄ επιφανειακη΄ επεξεργασι΄α και την επικα΄λυψη µετα΄λλων και α΄λλων υλι΄ ν (π.χ. διεργασι΄ες γαλβανισµου΄, διεργασι΄ες επιψευδαργυ΄ρωσης, διεργασι΄ες καθαρισµου΄ µε οξυ΄,
κω
΄ σεως δια ανοδικη΄ς επεχαραγη΄ς µε οξυ΄, φωσφορικη΄ς επικα΄λυψης, αλκαλικη΄ς απολι΄πανσης, οξειδω
ξεργασι΄ας)

11 01 05*

οξε΄α καθαρισµου΄

11 01 06*

οξε΄α µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

11 01 07*

βασικα΄ υλικα΄ καθαρισµου΄

11 01 08*

λα΄σπες απο΄ τη διαµο΄ρφωση φωσφορικη΄ς επικα΄λυψης σε µε΄ταλλο

11 01 09*

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 01 10

λα΄σπες και πλα΄κες φι΄λτρων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 11 01 09

11 01 11*

υδαρη΄ υγρα΄ ξεπλυ΄µατος που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 01 12

υδαρη΄ υγρα΄ ξεπλυ΄µατος εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 11 01 11

11 01 13*

απο΄βλητα απολι΄πανσης που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 01 14

απο΄βλητα απολι΄πανσης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 11 01 13

11 01 15*

΄ ν η΄ συστη΄µατα ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων που περιε΄εκλου΄σµατα και λα΄σπες απο΄ συστη΄µατα µεµβρανω
χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 01 16*

κεκορεσµε΄νες η΄ εξαντληµε΄νες ιοντοανταλλακτικε΄ς ρητι΄νες

11 01 98*

α΄λλα απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

11 02

απο΄βλητα απο΄ µη σιδηρου΄χες υδροµεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες

11 02 02*

λα΄σπες απο΄ υδροµεταλλουργι΄α ψευδαργυ΄ρου (συµπεριλαµβα΄νονται ιαροσι΄της, γαιτι΄της)

11 02 03

απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄ θετικω΄ν ηλεκτροδι΄ων για υδαρει΄ς ηλεκτρολυτικε΄ς διεργασι΄ες

11 02 05*

απο΄βλητα απο΄ υδροµεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες χαλκου΄ που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 02 06

απο΄βλητα απο΄ υδροµεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες χαλκου΄ εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
11 02 05
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11 02 07*

α΄λλα απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

11 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

11 03

λα΄σπες και στερεα΄ απο΄ διεργασι΄ες βαφη΄ς

11 03 01*

απο΄βλητα που περιε΄χουν κυανιου΄χα

11 03 02*

α΄λλα απο΄βλητα

11 05

απο΄βλητα απο΄ διεργασι΄ες γαλβανισµου΄

11 05 01

στερεο΄ς κασσι΄τερος

11 05 02

στα΄χτη κασσιτε΄ρου

11 05 03*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

11 05 04*

εξαντληµε΄νος ρευστοποιητη΄ς

11 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

12

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01

απο΄βλητα απο΄ τη µορφοποι΄ηση και τη φυσικη΄ και µηχανικη΄ επιφανειακη΄ επεξεργασι΄α µετα΄λλων
΄ν
και πλαστικω

12 01 01

προϊο΄ντα λιµαρι΄σµατος και το΄ρνευσης σιδηρου΄χων µετα΄λλων

12 01 02

σκο΄νη και σωµατι΄δια σιδηρου΄χων µετα΄λλων

12 01 03

προϊο΄ντα λιµαρι΄σµατος και το΄ρνευσης µη σιδηρου΄χων µετα΄λλων

12 01 04

σκο΄νη και σωµατι΄δια µη σιδηρου΄χων µετα΄λλων

12 01 05

΄ν
αποξε΄σµατα και προϊο΄ντα το΄ρνευσης πλαστικω

12 01 06*

΄ν
απο΄βλητα ελαι΄ων µεταλλοτεχνι΄ας που περιε΄χουν αλογο΄να µε βα΄ση τα ορυκτα΄ (εκτο΄ς γαλακτωδω
και διαλυµα΄των)

12 01 07*

απο΄βλητα ελαι΄ων µεταλλοτεχνι΄ας που δεν περιε΄χουν αλογο΄να µε βα΄ση τα ορυκτα΄ (εκτο΄ς γαλακτωδω΄ν και διαλυµα΄των)

12 01 08*

΄ µατα και διαλυ΄µατα µεταλλοτεχνι΄ας που περιε΄χουν αλογο΄να
γαλακτω

12 01 09*

΄ µατα και διαλυ΄µατα µεταλλοτεχνι΄ας που δεν περιε΄χουν αλογο΄να
γαλακτω

12 01 10*

συνθετικα΄ ΄ελαια µεταλλοτεχνι΄ας

12 01 12*

εξαντληµε΄νοι κηροι΄ και λι΄πη

12 01 13

απο΄βλητα συγκο΄λλησης

12 01 14*

λα΄σπες µεταλλοτεχνι΄ας που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

12 01 15

λα΄σπες µεταλλοτεχνι΄ας εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 12 01 14

12 01 16*

΄ ν αµµοβολη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
απο΄βλητα υλικω

12 01 17

΄ ν αµµοβολη΄ς εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 12 01 16
Απο΄βλητα υλικω

12 01 18*

λα΄σπη µετα΄λλων (λα΄σπη απο΄ λει΄ανση, στι΄λβωση και λει΄ανση µε αλοιφη΄) που περιε΄χει πετρε΄λαιο
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12 01 19*

α΄µεσα βιοαποικοδοµη΄σιµα ΄ελαια µεταλλοτεχνι΄ας

12 01 20*

εξηντληµε΄να σω΄µατα λει΄ανσης και υλικα΄ λει΄ανσης που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

12 01 21

εξαντληµε΄να σω΄µατα λει΄ανσης και υλικα΄ λει΄ανσης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο
12 01 20

12 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

12 03

απο΄βλητα απο΄ διεργασι΄ες απολι΄πανσης µε νερο΄ και ατµο΄ (εκτο΄ς 11)

12 03 01*

υδατικα΄ υγρα΄ πλυσι΄µατος

12 03 02*

απο΄βλητα απολι΄πανσης µε ατµο΄

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19)

13 01

΄ ν ελαι΄ων
απο΄βλητα υδραυλικω

13 01 01*

υδραυλικα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν PCB (1)

13 01 04*

Χλωριωµε΄να γαλακτω΄µατα

13 01 05*

΄ µατα
µη χλωριωµε΄να γαλακτω

13 01 09*

Χλωριωµε΄να υδραυλικα΄ ΄ελαια µε βα΄ση τα ορυκτα΄

13 01 10*

µη χλωριωµε΄να υδραυλικα΄ ΄ελαια µε βα΄ση τα ορυκτα΄

13 01 11*

συνθετικα΄ υδραυλικα΄ ΄ελαια

13 01 12*

α΄µεσα βιοαποικοδοµη΄σιµα υδραυλικα΄ ΄ελαια

13 01 13*

α΄λλα υδραυλικα΄ ΄ελαια

13 02

απο΄βλητα ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης

13 02 04*

Χλωριωµε΄να ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης µε βα΄ση τα ορυκτα΄

13 02 05*

µη χλωριωµε΄να ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης µε βα΄ση τα ορυκτα΄

13 02 06*

συνθετικα΄ ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης

13 02 07*

α΄µεσα βιοαποικοδοµη΄σιµα ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης

13 02 08*

α΄λλα ΄ελαια µηχανη΄ς, κιβωτι΄ου ταχυτη΄των και λι΄πανσης

13 03

απο΄βλητα ΄ελαια µο΄νωσης και µεταφορα΄ς θερµο΄τητας

13 03 01*

΄ελαια µο΄νωσης η΄ µεταφορα΄ς θερµο΄τητας που περιε΄χουν PCB

13 03 06*

Χλωριωµε΄να ΄ελαια µο΄νωσης η΄ µεταφορα΄ς θερµο΄τητας µε βα΄ση τα ορυκτα΄ εκτο΄ς εκει΄νων που
περιλαµβα΄νονται στο 13 03 01

13 03 07*

µη χλωριωµε΄να ΄ελαια µο΄νωσης και µεταφορα΄ς θερµο΄τητας µε βα΄ση τα ορυκτα΄

13 03 08*

συνθετικα΄ ΄ελαια µο΄νωσης και µεταφορα΄ς θερµο΄τητας

13 03 09*

α΄µεσα βιοαποικοδοµη΄σιµα ΄ελαια µο΄νωσης και µεταφορα΄ς θερµο΄τητας

13 03 10*

α΄λλα ΄ελαια µο΄νωσης και µεταφορα΄ς θερµο΄τητας

(1) Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος καταλο΄γου αποβλη΄των, τα PCB ορι΄ζονται ο΄πως στην οδηγι΄α 96/59/ΕΚ.
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13 04

΄ελαια υδροσυλλεκτω
΄ ν πλοι΄ων

13 04 01*

΄ελαια υδροσυλλεκτω
΄ ν πλοι΄ων εσωτερικη΄ς ναυσιπλοι΅ας

13 04 02*

΄ελαια υδροσυλλεκτω
΄ ν πλοι΄ων απο΄ αποχετευ΄σεις προκυµαιω
΄ν

13 04 03*

΄ελαια υδροσυλλεκτω
΄ ν πλοι΄ων λοιπη΄ς ναυσιπλοι΅ας

13 05

Περιεχο΄µενα διαχωριστη΄ ελαι΄ου/νερου΄

13 05 01*

στερεα΄ υλικα΄ απο΄ θαλα΄µους υπολειµµα΄των και στερεα΄ υλικα΄ διαχωριστη΄ ελαι΄ου/νερου΄

13 05 02*

λα΄σπες διαχωριστη΄ ελαι΄ου/νερου΄

13 05 03*

λα΄σπες υποδοχε΄α

13 05 06*

΄ελαια απο΄ διαχωριστε΄ς ελαι΄ου/νερου΄

13 05 07*

΄ δη υ΄δατα απο΄ διαχωριστε΄ς ελαι΄ου/νερου΄
ελαιω

13 05 08*

µει΄γµατα αποβλη΄των απο΄ θαλα΄µους υπολειµµα΄των και διαχωριστε΄ς ελαι΄ου/νερου΄

13 07

απο΄βλητα υγρω΄ν καυσι΄µων

13 07 01*

καυ΄σιµο πετρε΄λαιο και πετρε΄λαιο ντι΄ζελ

13 07 02*

Βενζι΄νη

13 07 03*

α΄λλα καυ΄σιµα (περιλαµβανοµε΄νων µειγµα΄των)

13 08

απο΄βλητα ελαι΄ων µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

13 08 01*

΄ µατα αφαλα΄τωσης
λα΄σπες η΄ γαλακτω

13 08 02*

΄ µατα
α΄λλα γαλακτω

13 08 99*

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

14

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ 07 ΚΑΙ 08)

14 06

΄απο΄βλητα απο΄ οργανικε΄ς ουσι΄ες χρησιµοποιου΄µενες ως διαλυ΄τες, ψυκτικε΄ς ουσι΄ες και αφρω
δη/αερολυµατικα΄ προωθητικα΄

14 06 01*

Χλωροφθορα΄νθρακες, HCFC, HFC

14 06 02*

α΄λλοι αλογονωµε΄νοι διαλυ΄τες και µει΄γµατα διαλυτω΄ν

14 06 03*

΄ν
α΄λλοι διαλυ΄τες και µει΄γµατα διαλυτω

14 06 04*

λα΄σπες η΄ στερεα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν αλογονωµε΄νους διαλυ΄τες

14 06 05*

λα΄σπες η΄ στερεα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄λλους διαλυ΄τες

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,
ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01

΄ ν αποβλη΄των συσκευασι΄ας)
Συσκευασι΄α (περιλαµβανοµε΄νων ιδιαιτε΄ρως συλλεγε΄ντων αστικω

15 01 01

συσκευασι΄α απο΄ χαρτι΄ και χαρτο΄νι

15 01 02

πλαστικη΄ συσκευασι΄α
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15 01 03

ξυ΄λινη συσκευασι΄α

15 01 04

µεταλλικη΄ συσκευασι΄α

15 01 05

συνθετικη΄ συσκευασι΄α

15 01 06

µικτη΄ συσκευασι΄α

15 01 07

γυα΄λινη συσκευασι΄α

15 01 09

συσκευασι΄α απο΄ υφαντουργικε΄ς υ΄λες

15 01 10*

΄ ν η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ αυτε΄ς
Συσκευασι΄ες που περιε΄χουν κατα΄λοιπα επικινδυ΄νων ουσιω

15 01 11*

µεταλλικη΄ συσκευασι΄α που περιε΄χει επικι΄νδυνη µη΄τρα στερεου΄ πορω΄δους υλικου΄ (π.χ. αµια΄ντου),
΄ ν δοχει΄ων υπο΄ πι΄εση
περιλαµβανοµε΄νων των κενω

15 02

Απορροφητικα΄ υλικα΄, υλικα΄ φι΄λτρων, υφα΄σµατα σκουπι΄σµατος και προστατευτικο΄ς ρουχισµο΄ς

15 02 02*

Απορροφητικα΄ υλικα΄, υλικα΄ φι΄λτρων (περιλαµβανοµε΄νων των φι΄λτρων ελαι΄ου που δεν προδιαγρα΄φονται α΄λλως), υφα΄σµατα σκουπι΄σµατος, προστατευτικο΄ς ρουχισµο΄ς που ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

15 02 03

Απορροφητικα΄ υλικα΄, υλικα΄ φι΄λτρων, υφα΄σµατα σκουπι΄σµατος και προστατευτικο΄ς ρουχισµο΄ς
α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 15 02 02

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 01

οχη΄µατα στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς τους απο΄ δια΄φορα µε΄σα µεταφορα΄ς (περιλαµβανοµε΄νων
΄ ν) και απο΄βλητα απο΄ τη δια΄λυση οχηµα΄΄ ν παντο΄ς εδα΄φους, πλοι΄ων και αεροσκαφω
µηχανισµω
των στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς τους και απο΄ τη συντη΄ρηση οχηµα΄των (εξαιρουµε΄νων των 13,
14, 16 06 και 16 08)

16 01 03

ελαστικα΄ στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς τους

16 01 04*

οχη΄µατα στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς τους

16 01 04*α

΄λυση και δεν ΄εχουν αδεια
΄ σει
πλοι΄α και λοιπο΄ πλωτο΄ υλικο΄ που προορι΄ζονται για δια
΄ απο΄ το φορτι΄ο η
΄α
΄λλα υλικα
΄ που περιε΄χονται στο πλοι΄ο και ενδε΄χεται να ΄εχουν
σωστα
΄ τα επικι΄νδυνα απο΄βλητα
καταχωρηθει΄ στις επικι΄νδυνες ουσι΄ες η

16 01 06

οχη΄µατα στο τε΄λος του κυ΄κλου ζωη΄ς τους, τα οποι΄α δεν περιε΄χουν ου΄τε υγρα΄ ου΄τε α΄λλα επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α

16 01 06α

΄ υλικο΄ που προορι΄ζονται για δια
΄ λυση και ΄εχουν αδεια
΄ σει
πλοι΄α και λοιπο΄ πλωτο
΄ απο΄ το φορτι΄ο η
΄ α
΄λλα υλικα
΄ που περιε΄χονται στο πλοι΄ο και ενδε΄χεται να
σωστα
΄εχουν καταχωρηθει΄ στις επικι΄νδυνες ουσι΄ες η
΄ τα επικι΄νδυνα απο΄βλητα

16 01 07*

φι΄λτρα λαδιου΄

16 01 08*

Κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο

16 01 09*

Κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α που περιε΄χουν PCB

16 01 10*

εκρηκτικα΄ κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α (π.χ. αερο΄σακοι)

16 01 11*

τακα΄κια φρε΄νων που περιε΄χουν αµι΄αντο

16 01 12

τακα΄κια φρε΄νων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 01 11

16 01 13*

υγρα΄ φρε΄νων

16 01 14*

Αντιψυκτικα΄ υγρα΄ που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
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16 01 15

Αντιψυκτικα΄ υγρα΄ εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 01 14

16 01 16

δεξαµενε΄ς υγροποιηµε΄νου φυσικου΄ αερι΄ου

16 01 17

σιδηρου΄χα µε΄ταλλα

16 01 18

µη σιδηρου΄χα µε΄ταλλα

16 01 19

Πλαστικα΄

16 01 20

Γυαλι΄

16 01 21*

επικι΄νδυνα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 01 07 ΄εως
16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14

16 01 22

Κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

16 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

16 02

απο΄βλητα απο΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄

16 02 09*

Μετασχηµατιστε΄ς και πυκνωτε΄ς που περιε΄χουν PCB

16 02 10*

Απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει PCB η΄ ΄εχει µολυνθει΄ απο΄ παρο΄µοιες ουσι΄ες α΄λλος απο΄
τον αναφερο΄µενο στο 16 02 09

16 02 11*

Απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει χλωροφθορα΄νθρακες, HCFC, HFC

16 02 12*

Απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει ελευ΄θερο αµι΄αντο

16 02 13*

Απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α (1) α΄λλος απο΄ τους αναφερο΄µενους στο 16 02 09 ΄εως 16 02 12

16 02 14

Απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α α΄λλος απο΄ τους αναφερο΄µενους στο 16 02 09 ΄εως 16 02 13

16 02 15*

επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α που ΄εχουν αφαιρεθει΄ απο΄ απορριπτο΄µενο εξοπλισµο΄

16 02 16

συστατικα΄ στοιχει΄α που ΄εχουν αφαιρεθει΄ απο΄ απορριπτο΄µενο εξοπλισµο΄ α΄λλα απο΄ αυτα΄ που αναφε΄ρονται στο 16 02 15

16 03

΄ ν και µη χρησιµοποιηµε΄να προϊο΄ντα
διεργασι΄ες εκτο΄ς προδιαγραφω

16 03 03*

ανο΄ργανα απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 03 04

ανο΄ργανα απο΄βλητα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 03 03

16 03 05*

οργανικα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 03 06

οργανικα΄ απο΄βλητα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 03 05

16 04

΄ν
απο΄βλητα εκρηκτικω

16 04 01*

απο΄βλητα πυροµαχικα΄

16 04 02*

απο΄βλητα πυροτεχνηµα΄των

16 04 03*

΄ν
α΄λλα απο΄βλητα εκρηκτικω

16 05

αε΄ρια σε δοχει΄α πι΄εσης και απορριπτο΄µενες χηµικε΄ς ουσι΄ες

16 05 04*

αε΄ρια σε δοχει΄α πι΄εσης (περιλαµβα΄νονται αλο΄νες) που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 05 05

αε΄ρια σε δοχει΄α πι΄εσης εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 05 04

(1) Επικι΄νδυνα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α απο΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄ µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν συσσωρευτε΄ς και
µπαταρι΄ες που αναφε΄ρονται στο 16 06 και τα οποι΄α επισηµαι΄νονται ως επικι΄νδυνα· διακο΄πτες υδραργυ΄ρου, γυαλι΄ απο΄
καθοδικου΄ς σωλη΄νες και α΄λλα ει΄δη ενεργοποιηµε΄νης υα΄λου κ.λπ.
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16 05 06*

Εργαστηριακα΄ χηµικα΄ υλικα΄ που αποτελου΄νται απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ τα οποι΄α περιε΄χουν επι΄ ν χηµικω
΄ ν υλικω
΄ν
κι΄νδυνες ουσι΄ες, περιλαµβανοµε΄νων µειγµα΄των εργαστηριακω

16 05 07*

Απορριπτο΄µενα ανο΄ργανα χηµικα΄ υλικα΄ που αποτελου΄νται απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ που τις περιε΄χουν

16 05 08*

Απορριπτο΄µενα οργανικα΄ χηµικα΄ υλικα΄ που αποτελου΄νται απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ που τις περιε΄χουν

16 05 09

Απορριπτο΄µενα χηµικα΄ υλικα΄ εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 05 06, 16 05 07 η΄
16 05 08

16 06

µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς

16 06 01*

µπαταρι΄ες µολυ΄βδου

16 06 02*

µπαταρι΄ες Νi-Cd

16 06 03*

µπαταρι΄ες που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο

16 06 04

αλκαλικε΄ς µπαταρι΄ες (εκτο΄ς 16 06 03)

16 06 05

α΄λλες µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς

16 06 06*

ιδιαι΄τερα συλλεγε΄ντες ηλεκτρολυ΄τες απο΄ µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς

16 07

΄ ν µεταφορα΄ς και αποθη΄κευσης καθω
΄ ς και βαρελιω
΄ ν (εκτο΄ς
απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ δεξαµενω
05 και 13)

16 07 08*

απο΄βλητα που περιε΄χουν πετρε΄λαιο

16 07 09*

απο΄βλητα που περιε΄χουν α΄λλες επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 07 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

16 08

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες

16 08 01

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες που περιε΄χουν χρυσο΄, α΄ργυρο, ρη΄νιο, ρο΄διο, παλλα΄διο, ιρι΄διο η΄ λευκο΄χρυσο (εκτο΄ς 16 08 07)

16 08 02*

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες που περιε΄χουν επικι΄νδυνα µεταβατικα΄ µε΄ταλλα (1) η΄ επικι΄νδυνες ενω΄σεις
΄ ν µετα΄λλων
µεταβατικω

16 08 03

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες που περιε΄χουν µεταβατικα΄ µε΄ταλλα η΄ ενω΄σεις µεταβατικω΄ν µετα΄λλων µη
προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

16 08 04

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες πυρο΄λυσης ρευστη΄ς κλι΄νης (εκτο΄ς 16 08 07)

16 08 05*

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες που περιε΄χουν φωσφορικο΄ οξυ΄

16 08 06*

Αχρηστευµε΄να υγρα΄ που χρησιµοποιη΄θηκαν ως καταλυ΄τες

16 08 07*

Εξαντληµε΄νοι καταλυ΄τες που ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 09

οξειδωτικε΄ς ουσι΄ες

16 09 01*

Υπερµαγγανικα΄, π.χ. υπερµαγγανικο΄ κα΄λιο

16 09 02*

χρωµικα΄ α΄λατα, π.χ. χρωµικο΄ κα΄λιο, διχρωµικο΄ κα΄λιο η΄ να΄τριο

16 09 03*

υπεροξει΄δια, π.χ. υπεροξει΄διο υδρογο΄νου

16 09 04*

οξειδωτικε΄ς ουσι΄ες µη προδιαγραφο΄µενες α΄λλως

(1) Για τους σκοπου΄ς του συγκεκριµε΄νου σηµει΄ου, µεταβατικα΄ µε΄ταλλα ει΄ναι: σκα΄νδιο, βανα΄διο, µαγγα΄νιο, κοβα΄λτιο, χαλκο΄ς,
΄ µιο, σι΄δηρος, νικε΄λιο, ψευδα΄ργυρος, ζιρκο΄νιο, µολυβδαι΄νιο, και ταντα΄λιο. Τα
υ΄ττριο, νιο΄βιο, α΄φνιο, βολφρα΄µιο, τιτα΄νιο, χρω
µε΄ταλλα αυτα΄ η΄ οι ενω΄σεις τους ει΄ναι επικι΄νδυνα εα΄ν ταξινοµου΄νται ως επικι΄νδυνες ουσι΄ες. Η ταξινο΄µηση των επικινδυ΄νων
΄ ν µετα΄λλων ει΄ναι επικι΄νδυνα.
ουσιω΄ν καθορι΄ζει ποια απο΄ τα εν λο΄γω µεταβατικα΄ µε΄ταλλα και ποιες ενω΄σεις µεταβατικω
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16 10

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα προοριζο΄µενα για επεξεργασι΄α εκτο΄ς το΄που παραγωγη΄ς

16 10 01*

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 10 02

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 10 01

16 10 03*

΄ µατα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
υδαρη΄ συµπυκνω

16 10 04

΄ µατα εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 10 03
υδαρη΄ συµπυκνω

16 11

απο΄βλητα υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες

16 11 01*

υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες µε βα΄ση τον α΄νθρακα απο΄ µεταλλουργικε΄ς
διεργασι΄ες που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 11 02

υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες µε βα΄ση τον α΄νθρακα απο΄ µεταλλουργικε΄ς
διεργασι΄ες εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 11 01

16 11 03*

α΄λλα υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες απο΄ µεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες που
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 11 04

α΄λλα υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες απο΄ µεταλλουργικε΄ς διαδικασι΄ες εκτο΄ς
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 11 03

16 11 05*

υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες απο΄ µη µεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες που
περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

16 11 06

υλικα΄ επε΄νδυσης και εµαγιε΄ για πυρι΄µαχες επιφα΄νειες απο΄ µη µεταλλουργικε΄ς διεργασι΄ες εκτο΄ς
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 16 11 05

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01

σκυρο΄δεµα, του΄βλα, πλακα΄κια και κεραµικα΄

17 01 01

Σκυρο΄δεµα

17 01 02

Του΄βλα

17 01 03

πλακα΄κια και κεραµικα΄

17 01 06*

µει΄γµατα η΄ επιµε΄ρους συστατικα΄ απο΄ σκυρο΄δεµα, του΄βλα, πλακα΄κια και κεραµικα΄ που περιε΄χουν
επικι΄νδυνες ουσι΄ες

17 01 07

΄ ν εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
µει΄γµα σκυροδε΄µατος, του΄βλων, πλακακι΄ων και κεραµικω
στο 17 01 06

17 02

ξυ΄λο, γυαλι΄ και πλαστικο΄

17 02 01

Ξυ΄λο

17 02 02

Γυαλι΄

17 02 03

Πλαστικο΄

17 02 04*

γυαλι΄, πλαστικο΄ και ξυ΄λο που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ αυτε΄ς

17 03

µει΄γµατα ασφα΄λτου και ορυκτη΄ς πι΄σσας, λιθανθρακο΄πισσα και προϊο΄ντα πι΄σσας

17 03 01*

µει΄γµατα ορυκτη΄ς ασφα΄λτου που περιε΄χουν λιθανθρακο΄πισσα
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17 03 02

µει΄γµατα ορυκτη΄ς ασφα΄λτου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 17 03 01

17 03 03*

Λιθανθρακο΄πισσα και προϊο΄ντα πι΄σσας

17 04

µε΄ταλλα (περιλαµβανοµε΄νων και των κραµα΄των τους)

17 04 01

χαλκο΄ς, µπρου΄ντζος, ορει΄χαλκος

17 04 02

Αλουµι΄νιο

17 04 03

Μο΄λυβδος

17 04 04

Ψευδα΄ργυρος

17 04 05

σι΄δηρος και χα΄λυβας

17 04 06

Κασσι΄τερος

17 04 07

ανα΄µικτα µε΄ταλλα

17 04 09*

απο΄βλητα µετα΄λλων µολυσµε΄να απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες

17 04 10*

΄ δια που περιε΄χουν πετρε΄λαιο, λιθανθρακο΄πισσα και α΄λλες επικι΄νδυνες ουσι΄ες
καλω

17 04 11

΄ δια εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 17 04 10
καλω

17 05

΄ µατα (περιλαµβανοµε΄νων χωµα΄των εκσκαφη΄ς απο΄ µολυσµε΄νες τοποθεσι΄ες), πε΄τρες και µπα΄ζα
χω
΄ν
εκσκαφω

17 05 03*

΄ µατα και πε΄τρες που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
χω

17 05 04

΄ µατα και πε΄τρες α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 17 05 03
χω

17 05 05*

΄ ν που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
µπα΄ζα εκσκαφω

17 05 06

΄ ν α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 17 05 05
µπα΄ζα εκσκαφω

17 05 07*

΄ερµα σιδηροτροχιω
΄ ν που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

17 05 08

΄ερµα σιδηροτροχιω
΄ ν εκτο΄ς εκει΄νου που περιλαµβα΄νεται στο 17 05 07

17 06

΄ ν κατασκευω
΄ ν που περιε΄χουν αµι΄αντο
µονωτικα΄ υλικα΄ και υλικα΄ δοµικω

17 06 01*

µονωτικα΄ υλικα΄ που περιε΄χουν αµι΄αντο

17 06 03*

α΄λλα µονωτικα΄ υλικα΄ που αποτελου΄νται απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες η΄ τις περιε΄χουν

17 06 04

µονωτικα΄ υλικα΄ εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 17 06 01 και 17 06 03

17 06 05*

΄ ν κατασκευω
΄ ν που περιε΄χουν αµι΄αντο
υλικα΄ δοµικω

17 08

΄ ν κατασκευω
΄ ν µε βα΄ση τον γυ΄ψο
υλικα΄ δοµικω

17 08 01*

΄ ν κατασκευω
΄ ν µε βα΄ση τον γυ΄ψο µολυσµε΄να απο΄ επικι΄νδυνες ουσι΄ες
υλικα΄ δοµικω

17 08 02

΄ ν κατασκευω
΄ ν µε βα΄ση τον γυ΄ψο εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 17 08 02
υλικα΄ δοµικω

17 09

΄ ν κατασκευω
΄ ν και κατεδαφι΄σεων
α΄λλα απο΄βλητα δοµικω

17 09 01*

΄ ν κατασκευω
΄ ν και κατεδαφι΄σεων που περιε΄χουν υδρα΄ργυρο
απο΄βλητα δοµικω

17 09 02*

΄ ν κατασκευω
΄ ν και κατεδαφι΄σεων που περιε΄χουν PCB (π.χ. στεγανωτικα΄ υλικα΄ που
απο΄βλητα δοµικω
περιε΄χουν PCB, δα΄πεδα µε βα΄ση ρητι΄νες που περιε΄χουν PCB, µονα΄δες στεγανοποιηµε΄νης υαλο΄φραξης που περιε΄χουν PCB, πυκνωτε΄ς που περιε΄χουν PCB)

7.4.2004

7.4.2004
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17 09 03*

΄ ν κατασκευω
΄ ν και κατεδαφι΄σεων (περιλαµβανοµε΄νων µειγµα΄των αποβλη΄α΄λλα απο΄βλητα δοµικω
των) που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

17 09 04

΄ ν κατασκευω
΄ ν και κατεδαφι΄σεων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
µει΄γµατα αποβλη΄των δοµικω
στο 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

18

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ)

18 01

΄ν
απο΄βλητα απο΄ την περιγεννητικη΄ φροντι΄δα, τη δια΄γνωση, τη θεραπει΄α η΄ την προ΄ληψη ασθενειω
σε ανθρω΄πους

18 01 01

κοπτερα΄ εργαλει΄α (εκτο΄ς 18 01 03)

18 01 02

΄ µατος περιλαµβανοµε΄νων σα΄κων αι΄µατος και διατηρηµε΄νο αι΄µα (εκτο΄ς
µε΄ρη και ο΄ργανα του σω
18 01 03)

18 01 03*

απο΄βλητα των οποι΄ων η συλλογη΄ και δια΄θεση υπο΄κεινται σε ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σε σχε΄ση µε την
προ΄ληψη µο΄λυνσης

18 01 04

απο΄βλητα των οποι΄ων η συλλογη΄ και δια΄θεση δεν υπο΄κεινται σε ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σε σχε΄ση µε
την προ΄ληψη µο΄λυνσης (π.χ. επι΄δεσµοι, γυ΄ψινα εκµαγει΄α, σεντο΄νια, πετσε΄τες, ρουχισµο΄ς µιας
χρη΄σης, απορροφητικε΄ς πα΄νες)

18 01 06*

χηµικε΄ς ουσι΄ες που αποτελου΄νται απο΄ η΄ περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

18 01 07

χηµικε΄ς ουσι΄ες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 18 01 06

18 01 08*

Κυτταροτοξικε΄ς και κυτταροστατικε΄ς φαρµακευτικε΄ς ουσι΄ες

18 01 09

Φαρµακευτικε΄ς ουσι΄ες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 18 01 08

18 01 10*

αµα΄λγαµα οδοντιατρικη΄ς

18 02

΄ ν που εµφανι΄ζονται σε
απο΄βλητα απο΄ την ΄ερευνα, δια΄γνωση, θεραπει΄α η΄ προ΄ληψη των ασθενειω
ζω΄α

18 02 01

κοπτερα΄ εργαλει΄α (εκτο΄ς 18 02 02)

18 02 02*

απο΄βλητα των οποι΄ων η συλλογη΄ και δια΄θεση υπο΄κεινται σε ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σε σχε΄ση µε την
προ΄ληψη µο΄λυνσης

18 02 03

α΄λλα απο΄βλητα των οποι΄ων η συλλογη΄ και δια΄θεση δεν υπο΄κεινται σε ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σε σχε΄ση
µε την προ΄ληψη µο΄λυνσης

18 02 05*

χηµικε΄ς ουσι΄ες που αποτελου΄νται απο΄ η΄ περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

18 02 06

χηµικε΄ς ουσι΄ες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 18 02 05

18 02 07*

Κυτταροτοξικε΄ς και κυτταροστατικε΄ς φαρµακευτικε΄ς ουσι΄ες

18 02 08

Φαρµακευτικε΄ς ουσι΄ες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 18 02 07

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 01

απο΄βλητα απο΄ την καυ΄ση η΄ πυρο΄λυση αποβλη΄των

19 01 02

σιδηρου΄χα υλικα΄ που αφαιρε΄θηκαν απο΄ την τε΄φρα κλιβα΄νου

19 01 05*

πι΄ττα φι΄λτρου απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων
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19 01 06*

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων και α΄λλα υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα

19 01 07*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την επεξεργασι΄α αερι΄ων

19 01 10*

Εξαντληµε΄νος ενεργο΄ς α΄νθρακας απο΄ επεξεργασι΄α καυσαερι΄ων

19 01 11*

τε΄φρα και σκωρι΄α κλιβα΄νου που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 01 12

τε΄φρα και σκωρι΄α κλιβα΄νου α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 19 01 11

19 01 13*

πτητικη΄ τε΄φρα που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 01 14

πτητικη΄ τε΄φρα α΄λλη απο΄ την αναφερο΄µενη στο 19 01 13

19 01 15*

σκο΄νη λεβη΄των που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 01 16

σκο΄νη λεβη΄των α΄λλη απο΄ την αναφερο΄µενη στο 19 01 15

19 01 17*

απο΄βλητα πυρο΄λυσης που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 01 18

απο΄βλητα πυρο΄λυσης α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 19 01 17

19 01 19

α΄µµοι απο΄ ρευστοποιηµε΄νες κλι΄νες

19 01 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 02

απο΄βλητα απο΄ φυσικοχηµικε΄ς κατεργασι΄ες αποβλη΄των (περιλαµβα΄νονται αποχρωµι΄ωση, αποκυα΄νωση, εξουδετε΄ρωση)

19 02 03

Προαναµεµειγµε΄να απο΄βλητα που αποτελου΄νται µο΄νο απο΄ µη επικι΄νδυνα απο΄βλητα

19 02 04*

Προαναµεµειγµε΄να απο΄βλητα που περιε΄χουν ΄ενα τουλα΄χιστον επικι΄νδυνο απο΄βλητο

19 02 05*

λα΄σπες απο΄ φυσικοχηµικε΄ς κατεργασι΄ες που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 02 06

λα΄σπες απο΄ φυσικοχηµικε΄ς κατεργασι΄ες εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 02 05

19 02 07*

΄ µατα απο΄ διαχωρισµο΄
πετρε΄λαιο και συµπυκνω

19 02 08*

απο΄βλητα υγρω΄ν καυσι΄µων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 02 09*

΄ ν καυσι΄µων που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
απο΄βλητα στερεω

19 02 10

απο΄βλητα καυσι΄µων εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 02 08 και 19 02 09

19 02 11*

α΄λλα απο΄βλητα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 02 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 03

Σταθεροποιηµε΄να/στερεοποιηµε΄να απο΄βλητα (1)

19 03 04*

΄ νονται µε αστερι΄σκο ως επικι΄νδυνα και τα οποι΄α ει΄ναι µερικω
΄ ς (2) σταθεροαπο΄βλητα που σηµειω
ποιηµε΄να

19 03 05

Σταθεροποιηµε΄να απο΄βλητα α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 19 03 04

΄ ν στοιχει΄ων των αποβλη΄των και, συνεπω
΄ ς,
(1) Οι διεργασι΄ες σταθεροποι΄ησης µεταβα΄λλουν την επικινδυνο΄τητα των συστατικω
µετατρε΄πουν τα επικι΄νδυνα απο΄βλητα σε µη επικι΄νδυνα απο΄βλητα. Οι διεργασι΄ες στερεοποι΄ησης µεταβα΄λλουν µο΄νο τη
φυσικη΄ κατα΄σταση των αποβλη΄των µε τη χρη΄ση προσθε΄των (π.χ. απο΄ υγρη΄ σε στερεη΄ κατα΄σταση) χωρι΄ς να µεταβα΄λλουν
τις χηµικε΄ς ιδιο΄τητες των αποβλη΄των.
΄ ς σταθεροποιηµε΄νο αν, µετα΄ τη διεργασι΄α σταθεροποι΄ησης, τα επικι΄νδυνα συστατικα΄
(2) Ένα απο΄βλητο θεωρει΄ται ως µερικω
στοιχει΄α τα οποι΄α δεν ΄εχουν µεταβληθει΄ πλη΄ρως σε µη επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α ενδε΄χεται βραχυπρο΄θεσµα, µεσοπρο΄θεσµα η΄ µακροπρο΄θεσµα να ελευθερωθου΄ν στο περιβα΄λλον.
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19 03 06*

΄ νονται µε αστερι΄σκο ως επικι΄νδυνα και τα οποι΄α ει΄ναι στερεοποιηµε΄να
απο΄βλητα που σηµειω

19 03 07

Στερεοποιηµε΄να απο΄βλητα α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 19 03 06

19 04

Υαλοποιηµε΄να απο΄βλητα και απο΄βλητα απο΄ διεργασι΄ες υαλοποι΄ησης

19 04 01

Υαλοποιηµε΄να απο΄βλητα

19 04 02*

πτητικη΄ τε΄φρα και απο΄βλητα επεξεργασι΄ας καυσαερι΄ων

19 04 03*

µη υαλοποιηµε΄νη στερεα΄ φα΄ση

19 04 04

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα απο΄ την επαναφορα΄ υαλοποιηµε΄νων αποβλη΄των

19 05

απο΄βλητα απο΄ την αερο΄βια επεξεργασι΄α στερεω΄ν αποβλη΄των

19 05 01

µη λιπασµατοποιηµε΄νο τµη΄µα των αστικω΄ν και παροµοι΄ων αποβλη΄των

19 05 02

΄ ν αποβλη΄των
µη λιπασµατοποιηµε΄νο τµη΄µα ζωικω΄ν και φυτικω

19 05 03

΄ν
προϊο΄ντα λιπασµατοποι΄ησης εκτο΄ς προδιαγραφω

19 05 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 06

απο΄βλητα απο΄ την αναερο΄βια επεξεργασι΄α αποβλη΄των

19 06 03

΄ ν αποβλη΄των
υγρο΄ απο΄ την αναερο΄βια επεξεργασι΄α αστικω

19 06 04

προϊο΄ντα ζυ΄µωσης απο΄ την αναερο΄βια επεξεργασι΄α αστικω΄ν αποβλη΄των

19 06 05

΄ ν αποβλη΄των
υγρο΄ απο΄ την αναερο΄βια επεξεργασι΄α ζωικω΄ν και φυτικω

19 06 06

΄ ν αποβλη΄των
προϊο΄ντα ζυ΄µωσης απο΄ την αναερο΄βια επεξεργασι΄α ζωικω΄ν και φυτικω

19 06 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 07

΄ ρου υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς
στραγγι΄δια χω

19 07 02*

΄ ρου υγειονοµικη΄ς ταφη΄ς που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
στραγγι΄δια χω

19 07 03

΄ ρου εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 07 02
στραγγι΄δια χω

19 08

απο΄βλητα απο΄ εγκαταστα΄σεις επεξεργασι΄ας υγρω΄ν αποβλη΄των µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 08 01

Εσχαρι΄σµατα

19 08 02

απο΄βλητα απο΄ την εξα΄µµωση

19 08 05

΄ ν λυµα΄των
λα΄σπες απο΄ την επεξεργασι΄α αστικω

19 08 06*

Κεκορεσµε΄νες η΄ εξαντληµε΄νες ιοντοανταλλακτικε΄ς ρητι΄νες

19 08 07*

διαλυ΄µατα και λα΄σπες απο΄ την αναγε΄ννηση ιοντοανταλλακτω΄ν

19 08 08*

απο΄βλητα συστηµα΄των µεµβρα΄νης που περιε΄χουν βαρε΄α µε΄ταλλα

19 08 09

΄ ν και ελαι΄ων απο΄ το διαχωρισµο΄ ελαι΄ου/υ΄δατος που περιε΄χουν µο΄νο βρω΄σιµα ΄ελαια
µει΄γµατα λιπω
και λι΄πη

19 08 10*

΄ ν και ελαι΄ων απο΄ το διαχωρισµο΄ ελαι΄ου/υ΄δατος εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται
µει΄γµατα λιπω
στο 19 08 09
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19 08 11*

΄ν
λα΄σπες που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες απο΄ τη βιολογικη΄ κατεργασι΄α αποβλη΄των βιοµηχανικω
υδα΄των

19 08 12

΄ ν υδα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλα΄σπες απο΄ τη βιολογικη΄ κατεργασι΄α αποβλη΄των βιοµηχανικω
λαµβα΄νονται στο 19 08 11

19 08 13*

΄ ν υδα΄των
λα΄σπες που περιε΄χουν ουσι΄ες απο΄ α΄λλη κατεργασι΄α αποβλη΄των βιοµηχανικω

19 08 14

΄ ν υδα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νολα΄σπες απο΄ α΄λλη επεξεργασι΄α αποβλη΄των βιοµηχανικω
νται στο 19 08 13

19 08 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 09

απο΄βλητα απο΄ την προπαρασκευη΄ νερου΄ που προορι΄ζεται για κατανα΄λωση απο΄ τον α΄νθρωπο η΄
νερου΄ για βιοµηχανικη΄ χρη΄ση

19 09 01

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ πρωτοβα΄θµια διυ΄λιση και εσχαρι΄σµατα

19 09 02

λα΄σπες απο΄ τη διαυ΄γαση του νερου΄

19 09 03

΄ ν αλα΄των
λα΄σπες απο΄ την αφαι΄ρεση ανθρακικω

19 09 04

Χρησιµοποιηµε΄νος ενεργο΄ς α΄νθρακας

19 09 05

Κεκορεσµε΄νες η΄ εξαντληµε΄νες ιοντοανταλλακτικε΄ς ρητι΄νες

19 09 06

διαλυ΄µατα και λα΄σπες απο΄ την αναγε΄ννηση ιοντοανταλλακτω΄ν

19 09 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 10

απο΄βλητα απο΄ κατατεµαχισµο΄ αποβλη΄των που περιε΄χουν µε΄ταλλα

19 10 01

απο΄βλητα σιδη΄ρου η΄ χα΄λυβα

19 10 02

µη σιδηρου΄χα απο΄βλητα

19 10 03*

ελαφρο΄ κλα΄σµα κατατεµαχισµου΄ και σκο΄νη που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 10 04

Ελαφρο΄ κλα΄σµα κατατεµαχισµου΄ και σκο΄νη α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 19 10 03

19 10 05*

α΄λλα κλα΄σµατα που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 10 06

α΄λλα κλα΄σµατα α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 19 10 05

19 11

απο΄βλητα απο΄ την αναγε΄ννηση πετρελαι΄ου

19 11 01*

αργιλου΄χα υλικα΄ απο΄ εξαντληµε΄να φι΄λτρα

19 11 02*

ο΄ξινες πι΄σσες

19 11 03*

υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα

19 11 04*

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ καυσι΄µων µε βασικα΄ υλικα΄

19 11 05*

λα΄σπες απο΄ την επιτο΄που επεξεργασι΄α λυµα΄των που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 11 06

λα΄σπες απο΄ την επιτο΄που επεξεργασι΄α λυµα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 11 05

19 11 07*

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ καυσαερι΄ων

19 11 99

απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως
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19 12

απο΄βλητα απο΄ τη µηχανικη΄ κατεργασι΄α αποβλη΄των (π.χ. διαλογη΄, συ΄νθλιψη, συµπαγοποι΄ηση,
κοκκοποι΄ηση) µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

19 12 01

χαρτι΄ και χαρτο΄νι

19 12 02

σιδηρου΄χα µε΄ταλλα

19 12 03

µη σιδηρου΄χα µε΄ταλλα

19 12 04

πλαστικα΄ και καουτσου΄κ

19 12 05

Γυαλι΄

19 12 06*

ξυ΄λο που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 12 07

ξυ΄λο εκτο΄ς εκει΄νου που περιλαµβα΄νεται στο 19 12 06

19 12 08

υφαντικε΄ς υ΄λες

19 12 09

ορυκτα΄ (π.χ. α΄µµος, πε΄τρες)

19 12 10

καυ΄σιµα απο΄βλητα (καυ΄σιµα προερχο΄µενα απο΄ απορρι΄µµατα)

19 12 11*

΄ ν) απο΄ τη µηχανικη΄ κατεργασι΄α αποβλη΄των
α΄λλα απο΄βλητα (περιλαµβανοµε΄νων µειγµα΄των υλικω
που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 12 12

΄ ν) απο΄ τη µηχανικη΄ κατεργασι΄α αποβλη΄των
α΄λλα απο΄βλητα (περιλαµβανοµε΄νων µειγµα΄των υλικω
εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 12 11

19 13

απο΄βλητα απο΄ την εξυγι΄ανση χωµα΄των και υπογει΄ων υδα΄των

19 13 01*

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την εξυγι΄ανση χωµα΄των που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 13 02

στερεα΄ απο΄βλητα απο΄ την εξυγι΄ανση χωµα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 13 01

19 13 03*

λα΄σπες απο΄ την εξυγι΄ανση χωµα΄των που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 13 04

λα΄σπες απο΄ την εξυγι΄ανση χωµα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 13 03

19 13 05*

λα΄σπες απο΄ την εξυγι΄ανση υπογει΄ων υδα΄των που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 13 06

λα΄σπες απο΄ την εξυγι΄ανση υπογει΄ων υδα΄των εκτο΄ς εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 13 05

19 13 07*

΄ µατα απο΄ την εξυγι΄ανση υπογει΄ων υδα΄των που περιε΄υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα και υδαρη΄ συµπυκνω
χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

19 13 08

΄ µατα απο΄ την εξυγι΄ανση υπογει΄ων υδα΄των εκτο΄ς
υδαρη΄ υγρα΄ απο΄βλητα και υδαρη΄ συµπυκνω
εκει΄νων που περιλαµβα΄νονται στο 19 13 07

20

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστα΄ συλλεγε΄ντα µε΄ρη (εκτο΄ς 15 01)

20 01 01

χαρτι΄ και χαρτο΄νι

20 01 02

Γυαλι΄
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20 01 08

΄ ρων ενδιαι΄τησης
Βιοαποικοδοµη΄σιµα απο΄βλητα κουζι΄νας και χω

20 01 10

Ρου΄χα

20 01 11

Υφα΄σµατα

20 01 13*

∆ιαλυ΄τες

20 01 14*

Οξε΄α

20 01 15*

αλκαλικα΄ απο΄βλητα

20 01 17*

Φωτογραφικα΄ χηµικα΄

20 01 19*

Παρασιτοκτο΄να

20 01 21*

σωλη΄νες φθορισµου΄ και α΄λλα απο΄βλητα περιε΄χοντα υδρα΄ργυρο

20 01 23*

απορριπτο΄µενος εξοπλισµο΄ς που περιε΄χει χλωροφθορα΄νθρακες

20 01 25

βρω΄σιµα ΄ελαια και λι΄πη

20 01 26*

΄ελαια και λι΄πη α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 20 01 25

20 01 27*

΄ µατα, µελα΄νες, κο΄λλες και ρητι΄νες που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες
χρω

20 01 28

΄ µατα, µελα΄νες, κο΄λλες και ρητι΄νες α΄λλες απο΄ τις αναφερο΄µενες στο 20 01 27
χρω

20 01 29*

απορρυπαντικα΄ που περιε΄χουν επικι΄νδυνες ουσι΄ες

20 01 30

απορρυπαντικα΄ α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 20 01 29

20 01 31*

κυτταροτοξικε΄ς και κυτταροστατικε΄ς φαρµακευτικε΄ς ουσι΄ες

20 01 32

φα΄ρµακα α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 20 01 31

20 01 33*

µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς που περιλαµβα΄νονται στα 16 06 01, 16 06 02 η΄ 16 06 03 και µικτε΄ς
µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς που περιε΄χουν τις εν λο΄γω µπαταρι΄ες

20 01 34

µπαταρι΄ες και συσσωρευτε΄ς α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα στο 20 01 33

20 01 35*

απορριπτο΄µενος ηλεκτρικο΄ς και ηλεκτρονικο΄ς εξοπλισµο΄ς α΄λλος απο΄ τον αναφερο΄µενο στο
20 01 21 και 20 01 23 που περιε΄χει επικι΄νδυνα συστατικα΄ στοιχει΄α (1)

20 01 36

απορριπτο΄µενος ηλεκτρικο΄ς και ηλεκτρονικο΄ς εξοπλισµο΄ς α΄λλος απο΄ τον αναφερο΄µενο στο
20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

20 01 37*

ξυ΄λο που περιε΄χει επικι΄νδυνες ουσι΄ες

20 01 38

ξυ΄λο εκτο΄ς εκει΄νου που περιλαµβα΄νεται στο 20 01 37

20 01 39

Πλαστικα΄

20 01 40

Με΄ταλλα

20 01 41

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ καµινα΄δων

20 01 99

α΄λλα µε΄ρη µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως

20 02

απο΄βλητα κη΄πων και πα΄ρκων (περιλαµβα΄νονται απο΄βλητα νεκροταφει΄ων)

20 02 01

βιοαποικοδοµη΄σιµα απο΄βλητα

(1) Τα επικι΄νδυνα κατασκευαστικα΄ στοιχει΄α απο΄ ηλεκτρικο΄ και ηλεκτρονικο΄ εξοπλισµο΄ µπορει΄ να περιλαµβα΄νουν συσσωρευτε΄ς
και µπαταρι΄ες που περιλαµβα΄νονται στο σηµει΄ο 16 06 και επισηµαι΄νονται ως επικι΄νδυνα· διακο΄πτες υδραργυ΄ρου, γυαλι΄ απο΄
καθοδικου΄ς σωλη΄νες και α΄λλα ει΄δη ενεργοποιηµε΄νης υα΄λου κ.λπ.
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20 02 02

΄ µατα και πε΄τρες
χω

20 02 03

α΄λλα µη βιοαποικοδοµη΄σιµα απο΄βλητα

20 03

α΄λλα αστικα΄ απο΄βλητα

20 03 01

ανα΄µικτα αστικα΄ απο΄βλητα

20 03 02

απο΄βλητα απο΄ αγορε΄ς

20 03 03

υπολει΄µµατα απο΄ τον καθαρισµο΄ δρο΄µων

20 03 04

λα΄σπη σηπτικη΄ς δεξαµενη΄ς

20 03 06

απο΄βλητα απο΄ τον καθαρισµο΄ λυµα΄των

20 03 07

ογκω΄δη απο΄βλητα

20 03 99

αστικα΄ απο΄βλητα µη προδιαγραφο΄µενα α΄λλως
ΜΕΡΟΣ 3
Κατα΄λογος Α (Παρα΄ρτηµα II της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας)

Απο΄βλητα του προσαρτη΄µατος 4, µε΄ρος Ι της απο΄φασης του ΟΟΣΑ.
Y46
Y47

Απο΄βλητα που συλλε΄γονται απο΄ κατοικι΄ες (οικιακα΄ απορρι΄µµατα)
΄ ν απορριµµα΄των
Κατα΄λοιπα που προε΄ρχονται απο΄ την καυ΄ση οικιακω

Κατα΄λογος Β
Απο΄βλητα του προσαρτη΄µατος 4, µε΄ρος ΙΙ της απο΄φασης ΟΟΣΑ. Τα απο΄βλητα µε αριθµου΄ς AB 130, AC 250,
AC 260 και AC 270 ΄εχουν απαλειφθει΄, επειδη΄ θεωρη΄θηκε, βα΄σει της διαδικασι΄ας που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 18
΄ ς δεν ει΄ναι επικι΄νδυνα και εποµε΄νως δεν πρε΄πει να υπο΄κεινται στην απαγο΄της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, ο΄τι σαφω
ρευση εξαγωγη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 36.
Απο΄βλητα που περιε΄χουν µε΄ταλλα
AA 010

261900

Σκωρι΄ες, σκωρι΄ες υψικαµι΄νων, αποσφυροκοπη΄µατα και α΄λλα απορρι΄µµατα που προε΄ρχονται
απο΄ την κατεργασι΄α του σιδη΄ρου η΄ του χα΄λυβα (1)

AA 060

262050

Τε΄φρες και υπολει΄µµατα βαναδι΄ου

AA 190

810420
ex 810430

Απορρι΄µµατα και θραυ΄σµατα µαγνησι΄ου που ει΄ναι ευ΄φλεκτα, πυροφο΄ρα, η΄ εκλυ΄ουν, κατα΄
την επαφη΄ τους µε το νερο΄, ευ΄φλεκτα αε΄ρια σε επικι΄νδυνες ποσο΄τητες

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και οργανικε΄ς
υ΄λες
AB 030

Απο΄βλητα µη κυανιου΄χων συστηµα΄των απο΄ την κατεργασι΄α επιφανει΄ας µετα΄λλων

AB 070

Άµµος που ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ σε εργασι΄ες χυτηρι΄ου

AB 120

ex 281290
ex 3824

Ανο΄ργανες ενω΄σεις αλογο΄νων, που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

AB 150

ex 382490

Μη εξευγενισµε΄νο θειω΄δες ασβε΄στιο και θειικο΄ ασβε΄στιο απο΄ την αποθει΄ωση καπναερι΄ων

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως οργανικα΄ συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και ανο΄ργανες
υ΄λες
Υλικα΄ ασφαλτο΄πισσας (απο΄βλητα ασφα΄λτου) που δεν αναφε΄ρονται, ου΄τε περιλαµβα΄νονται σε
α΄λλο σηµει΄ο

AC 020
AC 060

ex 381900

Υδραυλικα΄ υγρα΄

AC 070

ex 381900

Υγρα΄ φρε΄νων

AC 080

ex 382000

Αντιψυκτικα΄ υγρα΄

AC 150

Χλωροφθορα΄νθρακες

AC 160

Halons

AC 170

ex 440310

Απο΄βλητα επεξεργασµε΄νου φελλου΄ και ξυ΄λου

΄ ν κατα΄λογος περιλαµβα΄νει απο΄βλητα υπο΄ µορφη΄ν τε΄φρας, υπολειµµα΄των, σκωρι΄ας, επιπλε΄ουσας σκωρι΄ας τη΄γµατος,
(1) Ο παρω
΄ ν, εκτο΄ς εα΄ν ΄ενα υλικο΄ παρατι΄θεται ρητω΄ς
προϊο΄ντων ξαφρι΄σµατος, σκωρι΄ας υψικαµι΄νων, σκο΄νης, που΄δρας, ιλυ΄ος και πλακω
σε α΄λλο σηµει΄ο.
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Απο΄βλητα που µπορει΄ να περιε΄χουν ανο΄ργανα η΄ οργανικα΄ συστατικα΄
AD 090

ex 382490

΄ ν υλω΄ν
Απο΄βλητα µη κυανιου΄χων συστηµα΄των απο΄ την επιφανειακη΄ κατεργασι΄α πλαστικω

AD 100
AD 120

΄ ν προϊο΄ντων και υλικω
΄ν
Απο΄βλητα απο΄ την παραγωγη΄, µορφοποι΄ηση και χρη΄ση χηµικω
φωτογραφικη΄ς αναπαραγωγη΄ς και φωτογραφι΄ας που δεν προσδιορι΄ζονται ου΄τε συµπεριλαµβα΄νονται αλλου΄

ex 391400
ex 3915

Ιοντανταλλακτικε΄ς ρητι΄νες
Οργανικε΄ς υ΄λες φυσικη΄ς προελευ΄σεως που χρησιµοποιου΄νται ως φι΄λτρα (π.χ. βιολογικα΄
φι΄λτρα)

AD 150

Απο΄βλητα που περιε΄χουν κυρι΄ως ανο΄ργανα συστατικα΄, τα οποι΄α ενδε΄χεται να περιε΄χουν µε΄ταλλα και οργανικε΄ς
υ΄λες
RB 020

ex 6815

΄ντου
Κεραµικε΄ς ΄ινες µε φυσικο-χηµικε΄ς ιδιο΄τητες ανα΄λογες µε εκει΄νες του αµια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 17)
Παραγωγο΄ς(-οι΄), νε΄ος παραγωγο΄ς η΄ φορε΄ας συλλογη΄ς
(ο΄νοµα, διευ΄θυνση, τηλ., φαξ και e-mail):
Αρµο΄διος:
Προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄
(ο΄νοµα, διευ΄θυνση, τηλ., φαξ και e-mail):
Αρµο΄διος:
Παραλη΄πτης
(ο΄νοµα, διευ΄θυνση, τηλ., φαξ και e-mail):
Αρµο΄διος:
Κα΄τοχος(-οι)
(ο΄νοµα, διευ΄θυνση, τηλ., φαξ και e-mail):
Αρµο΄διος:
Συνη΄θης εµπορικη΄ ονοµασι΄α των αποβλη΄των·
Ποσο΄τητα (kg/λι΄τρα):

Ταξινο΄µηση ΟΟΣΑ:
Κωδικο΄ς EWL:

Εργασι΄ες ανα΄κτησης (η΄ δια΄θεσης, κατα΄ περι΄πτωση):
Μεταφορε΄ας(-ει΄ς)
(ο΄νοµα, διευ΄θυνση, τηλ., φαξ, e-mail και αρµο΄διος):
Τρο΄ποι µεταφορα΄ς:
Χω΄ρες αποστολη΄ς/διαµετακο΄µισης/προορισµου΄:
∆ιαµετακο΄µισης Αποστολη΄ς Προορισµου΄
Συνηµµε΄να:
΄ που που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ και του παραλη΄πτη:
Αποδεικτικα΄ στοιχει΄α της συ΄µβασης µεταξυ΄ του προσω
Ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της µεταφορα΄ς:
Υπογραφη΄ προ της ΄εναρξης της µεταφορα΄ς:
Παραγωγο΄ς, νε΄ος παραγωγο΄ς η΄ φορε΄ας συλλογη΄ς (ηµεροµηνι΄α)
Προ΄σωπο που φροντι΄ζει για τη µεταφορα΄ (ηµεροµηνι΄α)
Υπογραφη΄ κατα΄ την παραλαβη΄ των αποβλη΄των:
Κα΄τοχος(-οι) (ηµεροµηνι΄α) Παραλη΄πτης (ηµεροµηνι΄α):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Β ΚΑΙ Γ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Aldrin
Chlordane
Dieldrin
Endrin
Heptachlor
Εξαχλωροβενζο΄λιο (HCB)
Mirex
Toxaphene
DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθα΄νιο)
Πολυχλωριωµε΄να ∆ιφαινυ΄λια (PCB)
Πολυχλωριωµε΄νες διβενζο-p-διοξι΄νες (PCDD)
Πολυχλωριωµε΄να διβενζοφουρα΄νια (PCDF)

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

No. 309-00-2
No. 57-00-74
No. 60-00-57
No. 72-00-20
No. 76-00-44
No. 118-00-74
No. 2385-00-85
No 8001-35-2
No 50-29-3

(Τα PCB, οι διοξι΄νες και τα φουρα΄νια δεν διαθε΄τουν αριθµο΄ CAS, διο΄τι ει΄ναι «οικογε΄νειες» µορι΄ων. Υπα΄ρχουν 209
΄ ν και περι΄που 100 φουρανι΄ων.)
διαφορετικοι΄ τυ΄ποι PCB και περι΄που 175 διοξινω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΟΡΘΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 41)
Ι.

Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς που εγκρι΄θηκαν απο΄ τη δια΄σκεψη των µερω΄ν της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας για τον
΄ελεγχο της διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης επικινδυ΄νων αποβλη΄των και της δια΄θεση΄ς τους, ο΄πως τροποποιη΄θηκε (*):
1.

΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση των βιοϊατρικω΄ν και ιατροΤεχνικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την περιβαλλοντικω
΄ ν αποβλη΄των (Υ1· Υ3) (1)
φαρµακευτικω

2.

΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση των αποβλη΄των απο΄ µπαταΤεχνικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την περιβαλλοντικω
ρι΄ες µολυ΄βδου-οξε΄ος (1)

3.

΄ ς ορθη΄ διαχει΄ριση της πλη΄ρους και µερικη΄ς
Τεχνικε΄ς κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την περιβαλλοντικω
δια΄λυσης πλοι΄ων (1)

΄ριες γραµµε΄ς που εγκρι΄θηκαν κατα
΄ την τακτικη
΄ συ
΄νοδο της συνε΄λευσης του ∆ιεΙΙ. Κατευθυντη
΄ς Ναυτιλιακου
΄ Οργανισµου
΄
θνου
1.

΄ριες γραµµε΄ς σχετικα
΄ µε την ανακυ΄κλωση των πλοι΄ων (2)
Κατευθυντη

΄ριες γραµµε΄ς που εγκρι΄θηκαν απο΄ το Συµβου
΄λιο ΟΟΣΑ:
ΙΙΙ. Οι κατευθυντη
1.

΄νσεις για την περιβαλλοντικω
΄ ς ορθη
΄ διαχει΄ριση µεταχειρισµε΄νων και προς
Τεχνικε΄ς κατευθυ
΄ λυση προσωπικω
΄ ν υπολογιστω
΄ ν (3).
δια

΄ριες γραµµε΄ς που εγκρι΄θηκαν κατα
΄ τη συνεδρι΄αση της οµα
΄ δας εµπειρογνωµο΄νων
IV. Οι κατευθυντη
της ∆ΟΕ:
1.
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

΄ριες γραµµε΄ς για την υγει΄α και την ασφα
΄ λεια κατα
΄ τη δια
΄ λυση πλοι΄ων (4).
Κατευθυντη

΄σες κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς ισχυ
΄ουν µο΄νον για µεταφορε΄ς αποβλη
΄των σε χω
΄ ρες του ΟΟΣΑ η
΄
Οι παρου
΄των για ανα
΄ κτηση σε χω
΄ ρες εκτο΄ς ΟΟΣΑ.
µεταφορε΄ς µη επικι΄νδυνων αποβλη
΄ ν της Συ΄µβασης της Βασιλει΄ας για τον ΄ελεγχο της διασυνοριακη΄ς διακι΄νησης
Εγκρι΄θηκαν απο΄ την 6η ∆ια΄σκεψη των Μερω
επικι΄νδυνων αποβλη΄των και της δια΄θεση΄ς τους, 9-13 ∆εκεµβρι΄ου 2002.
΄ς Ναυτιλιακου
΄ Οργανισµου
΄ κατα
΄ την 23η τακτικη΄ συ
΄νοδο΄
Που εγκρι΄θηκαν απο΄ την συνε΄λευση του ∆ιεθνου
του, απο΄ τις 24 Νοεµβρι΄ου ΄εως τις 5 ∆εκεµβρι΄ου 2003.
ΕΝV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL.
΄ τη συνεδρι΄αση της Οµα
΄ δας Εµπειρογνωµο΄νων της ∆ΟΕ, 7-14 Οκτωβρι΄ου 2003.
Εγκρι΄θηκε κατα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Άρθρο 12 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β)

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ για τη γενικη΄ η΄ µερικη΄ απαγο΄ρευση µεταφο΄ ν µελω
΄ν
ρα΄ς αποβλη΄των µεταξυ΄ των κρατω
Προκειµε΄νου να εφαρµοστου΄ν οι αρχε΄ς της εγγυ΄τητας, της προτεραιο΄τητας κατα΄ την ανα΄κτηση και
της αυτα΄ρκειας σε κοινοτικο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ
Εφαρµο΄στηκε η δια΄ταξη αυτη΄;

Ναι

Όχι

(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ì

Ì

Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να παρα΄σχετε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα
ληφθε΄ντα µε΄τρα:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Προ΄σθετες πληροφορι΄ες:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Πληροφορι΄ες για τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ µε στο΄χο τη συστηµατικη΄ διατυ΄πωση αντιρρη΄σεων
΄ν
για µεταφορε΄ς αποβλη΄των µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
Προκειµε΄νου να εφαρµοστου΄ν οι αρχε΄ς της εγγυ΄τητας, της προτεραιο΄τητας κατα΄ την ανα΄κτηση και
της αυτα΄ρκειας σε κοινοτικο΄ και εθνικο΄ επι΄πεδο συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ
Εφαρµο΄στηκε η δια΄ταξη αυτη΄;

Ναι

Όχι

(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ì

Ì

Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να παρα΄σχετε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα
ληφθε΄ντα µε΄τρα:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Προ΄σθετες πληροφορι΄ες:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Άρθρο 12
παρα΄γραφος 3

Πληροφορι΄ες για τις εξαιρε΄σεις απο΄ την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της εγγυ΄τητας, της προτεραιο΄τητας
κατα΄ την ανα΄κτηση και της αυτα΄ρκειας
Για επικι΄νδυνα απο΄βλητα που παρα΄γονται σε κρα΄τος µε΄λος σε το΄σο µικρη΄ συνολικη΄ ποσο΄τητα
ετησι΄ως ω΄στε να µην ει΄ναι οικονοµικα΄ συµφε΄ρουσα η προ΄βλεψη νε΄ων ειδικευµε΄νων εγκαταστα΄σεων
δια΄θεσης αποβλη΄των στο κρα΄τος µε΄λος
Ζητη΄σατε απο΄ οιοδη΄ποτε κρα΄τος µε΄λος να εφαρµο΄σει την εξαι΄ρεση αυτη΄;
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ναι

Όχι

Ì

Ì

΄ σετε τον πι΄νακα 1 και να παρα΄Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να συµπληρω
σχετε τις κατωτε΄ρω πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε οιαδη΄ποτε εξευρεθει΄σα διµερη΄ λυ΄ση βα΄σει του α΄ρθρου
12 παρα΄γραφος 3.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Έχετε λα΄βει οιαδη΄ποτε αι΄τηση απο΄ πλευρα΄ς του κρα΄τους µε΄λους
για να εφαρµο΄σετε την ως α΄νω εξαι΄ρεση;
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ναι

Όχι

Ì

Ì

΄ σετε τον πι΄νακα 1 και να παρα΄Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να συµπληρω
σχετε τις κατωτε΄ρω πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε οιαδη΄ποτε εξευρεθει΄σα διµερη΄ λυ΄ση βα΄σει του α΄ρθρου
12 παρα΄γραφος 3.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Άρθρο 12 παρα΄γραφος
1 στοιχει΄ο η)

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις αντιρρη΄σεις για προβλεπο΄µενες µεταφορε΄ς αποβλη΄των
Λο΄γω του ο΄τι δεν θεωρου΄νται συ΄µφωνες µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ.
Εφαρµο΄στηκε η δια΄ταξη αυτη΄;
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ναι

Όχι

Ì

Ì

΄ σετε τον πι΄νακα 2.
Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να συµπληρω
Άρθρο 33

΄ ν για την επιτη΄ρηση και τον ΄ελεγχο των
Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το συ΄στηµα των κρατω΄ν µελω
µεταφερο΄µενων φορτι΄ων αποβλη΄των εντο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους
Υφι΄σταται ανα΄λογο συ΄στηµα εποπτει΄ας και ελε΄γχου των φορτι΄ων
αποβλη΄των που µεταφε΄ρονται εντο΄ς της εθνικη΄ς επικρα΄τειας;
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ναι

Όχι

Ì

Ì

Εα΄ν υφι΄σταται ανα΄λογο συ΄στηµα, εφαρµο΄ζετε µη΄πως το συ΄στηµα
που προβλε΄πεται στους τι΄τλους ΙΙ και VII του κανονισµου΄;
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ναι

Όχι

Ì

Ì

Εφο΄σον εφαρµο΄ζετε διαφορετικο΄ συ΄στηµα απο΄ το προβλεπο΄µενο στους τι΄τλους ΙΙ και VII του
κανονισµου΄, παρακαλει΄σθε να παρα΄σχετε λεπτοµε΄ρειες για το εφαρµοζο΄µενο συ΄στηµα:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Άρθρο 24 και α΄ρθρο
52 παρα΄γραφος 1

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις παρα΄νοµες µεταφορε΄ς αποβλη΄των
Παρατηρη΄θηκε ανα΄λογη περι΄πτωση;

Ναι

Όχι

(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)

Ì

Ì

΄ σετε τον πι΄νακα 3.
Σε περι΄πτωση καταφατικη΄ς απα΄ντησης, παρακαλει΄σθε να συµπληρω
Παρακαλει΄σθε να παρα΄σχετε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ον απαγορευ΄ονται η΄
τιµωρου΄νται οι παρα΄νοµες µεταφορε΄ς αποβλη΄των δυνα΄µει της εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Άρθρο 7

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις χρηµατικε΄ς εγγυη΄σεις η΄ ισοδυ΄ναµες ασφα΄λειες που καλυ΄πτουν το
κο΄στος µεταφορα΄ς αποβλη΄των δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
΄ σεων που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 22 και 24, καθω
΄ ς και ο΄σον αφορα΄ τη δια΄θεση η΄ την
περιπτω
ανα΄κτηση
Παρακαλει΄σθε να παρα΄σχετε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το εθνικο΄ συ΄στηµα που ΄εχει καθιερωθει΄ βα΄σει
του παρο΄ντος α΄ρθρου.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Άρθρο 55

Πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα τελωνειακα΄ σηµει΄α ελε΄γχου που
΄εχουν οριστει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη για τα φορτι΄α αποβλη΄των που
εισε΄ρχονται και εξε΄ρχονται απο΄ την Κοινο΄τητα

Σηµει΄ωση για τη συµπλη΄ρωση των πινα΄κων:
Οι κωδικοι΄ D και R αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ.
Οι κωδικοι΄ για τα απο΄βλητα αναφε΄ρονται στα παραρτη΄µατα ΙΙΙ, IV και IVA του παρο΄ντος κανονισµου΄.

΄Παρακαλει΄σθε να συµπληρω
σετε τον πι΄νακα 4.
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Πι΄νακας 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ,
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
(Άρθρο 12 παρα΄γραφος 3)
Κωδικο΄ς αποβλη΄των

Ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Εργασι΄ες δια΄θεσης
(Τελικη΄ δια΄θεση)
Κωδικο΄ς D

Χω΄ρα εισαγωγη΄ς (Ι)/
Χω΄ρα προε΄λευσης (Ο)

Παραποµπη΄ του θε΄µατος
στην Επιτροπη΄
(Ναι/Όχι)

Πι΄νακας 2
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Άρθρο 12 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο η)

Κωδικο΄ς αποβλη΄των

Ποσο΄τητα
αποβλη΄των
(σε το΄νους)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)
Χω΄ρα διαµετακο΄µισης (Τ)/
Χω΄ρα προε΄λευσης (Ο)

Άρθρο 12
παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο (η) (i)

Άρθρο 12
παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο (η) (ii)

Άρθρο 12
παρα΄γραφος (1)
στοιχει΄ο (η) (iii)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Τελικη΄ δια΄θεση)
Επωνυµι΄α
(για τις περιπτω΄σεις του
α΄ρθρου 12 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο (η) (ii))

Εργασι΄ες
δια΄θεσης
Κωδικο΄ς D
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Πι΄νακας 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Άρθρο 24 και 52 παρα΄γραφος 1)
Αντι΄στοιχοι τυ΄ποι
αποβλη΄των
(Κωδικο΄ς)

Ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Αιτιολο΄γηση
της διαπραττο΄µενης παρανοµι΄ας
(ενδεχο΄µενη µνει΄α των α΄ρθρων των
΄ θηκε παρα΄βαση)
οποι΄ων σηµειω

Χω΄ρα εισαγωγη΄ς (Ι)/
Χω΄ρα προε΄λευσης (Ο)

Υπευ΄θυνος για την παρανοµι΄α
(βα΄λτε σταυρο΄ ο΄που χρεια΄ζεται)
Κοινοποιω΄ν

Παραλη΄πτης

Άλλος

Πι΄νακας 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(Άρθρο 55)
Σηµει΄ο τελωνειακου΄ ελε΄γχου
Σηµει΄ο

Τοποθεσι΄α

Έλεγχος χωρω΄ν εισαγωγη΄ς/εξαγωγη΄ς

Ληφθε΄ντα µε΄τρα
συµπεριλαµβανοµε΄νων των
ενδεχο΄µενων
κυρω΄σεων
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C 87 E/390

EL

7.4.2004

Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

P5_TA(2003)0506

΄ ρου Έρευνας *
Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του Ευρωπαϊκου΄ Χω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την απο΄φαση 2002/834/ΕΚ για τη θε΄σπιση ειδικου΄ προγρα΄µµατος ΄ερευνας,
΄ ρου Έρευνας»
τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης: «Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του Ευρωπαϊκου΄ Χω
(2002-2006) (COM(2003)390  C5-0349/2003  2003/0151(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)390) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 166, παρα΄γραφος 4, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0349/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
27ης Ιουνι΄ου 2002, για το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο δραστηριοτη΄των ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και
΄ ρου ΄ερευνας
επι΄δειξης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, µε σκοπο΄ τη συµβολη΄ στη δηµιουργι΄α του ευρωπαϊκου΄ χω
και στην καινοτοµι΄α (2002-2006) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση 2002/834/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση
ειδικου΄ προγρα΄µµατος ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης: «Ολοκλη΄ρωση και ενι΄σχυση του
Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου Έρευνας» (2002-2006) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και τη
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς (A5-0369/2003),
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
5.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
΄ ν ο΄σον
(4) Υπα΄ρχουν µεγα΄λες διαφορε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ν πεδι΄ων, γεγονο΄ς
αφορα΄ το ηθικα΄ παραδεκτο΄ διαφο΄ρων ερευνητικω
το οποι΄ο αντικατοπτρι΄ζεται στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες συ΄µφωνα µε
(1) ∆εν δηµοσιευ΄θηκε ακο΄µα στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
(2) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1.

΄ ν ο΄σον
(4) Υπα΄ρχουν µεγα΄λες διαφορε΄ς µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ν πεδι΄ων, γεγονο΄ς
αφορα΄ το ηθικα΄ παραδεκτο΄ διαφο΄ρων ερευνητικω
το οποι΄ο αντικατοπτρι΄ζεται στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες συ΄µφωνα µε
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την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας. Συγκεκριµε΄να, οι κανονιστικε΄ς και
΄ πινων
νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν την ΄ερευνα επι΄ ανθρω
΄ ν κυττα΄ρων διαφε΄εµβρυ΄ων και ανθρω΄πινων εµβρυϊκω΄ν βλαστικω
ρουν σε µεγα΄λο βαθµο΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν. Το ειδικο΄ προ΄΄δη προβλε΄πει ΄οτι εφαρµο΄ζονται οι εθνικε΄ς διατα
΄γραµµα η
ξεις και ΄οτι καµι΄α ερευνητικη΄
δραστηριο΄τητα
΄ τος µε΄λος δεν θα υποαπαγορευµε΄νη σε ΄ενα δεδοµε΄νο κρα
΄γηση κοινοτικη
΄ς χρηµατοδο΄τησης σε
στηριχθει΄ µε τη χορη
΄ τος
νοµικε΄ς οντο΄τητες εγκατεστηµε΄νες σε αυτο΄ το κρα
µε΄λος.

την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας. Συγκεκριµε΄να, οι κανονιστικε΄ς και
νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που διε΄πουν την ΄ερευνα επι΄ ανθρω΄πινων
εµβρυ΄ων τα οποι΄α ΄εχουν δηµιουργηθει΄ για τη γονιµοποι΄ηση
΄ν πλε΄ον για τον σκοπο
΄
in vitro και δεν θα χρησιµοποιηθου
΄ ριθµα ΄εµβρυα) και ανθρω
΄ πινων εµβρυϊκω
΄ ν βλαστιαυτο΄ (υπερα
΄ ν κυττα΄ρων διαφε΄ρουν σε µεγα΄λο βαθµο΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν
κω
΄ συνε΄πεια, η παρου
΄σα απο΄φαση δεν θι΄γει κατα
΄
΄ ν. Κατα
µελω
΄ µε τα
κανε΄να τρο΄πο τις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες σχετικα
΄ βλαστικα
΄ κυ
΄τταρα. Ωστο
΄σο, τα κρα
΄ τη µε΄λη τα
εµβρυϊκα
΄ων
οποι΄α επιτρε΄πουν την ΄ερευνα επι΄ ανθρωπι΄νων εµβρυ
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων µε τη
και ανθρωπι΄νων εµβρυϊκω
΄ υποστη
΄ριξη της ΕΕ θα υποχρεου
΄νται να
χρηµατοδοτικη
΄ ξεις.
εφαρµο΄ζουν αποτελεσµατικε΄ς νοµοθετικε΄ς διατα

Τροπολογι΄α 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
΄ψη του σηµερινου
΄ επιπε΄δου γνω
΄(5) Λαµβανοµε΄νου υπο
΄ µε τα ανθρω
΄ πινα εµβρυϊκα
΄ βλαστικα
΄ κυ
΄τσεων σχετικα
΄νται νε΄ες σειρε΄ς ανθρω
΄ πινων εµβρυϊκω
΄ν
ταρα, απαιτου
΄ ρων προερχο΄µενων απο΄ ανθρω
΄ πινα υπε΄ ν κυττα
βλαστικω
΄ ριθµα ΄εµβρυα.
ρα

(5) Οι κοινοτικε΄ς αρµοδιο΄τητες στον τοµε΄α της ΄ερευνας
΄ ρθρο 163 της Συνθη
΄κης ΕΚ το οποι΄ο
ρυθµι΄ζονται απο΄ το α
΄ει τα µε΄τρα
προβλε΄πει ΄οτι η Κοινο΄τητα µπορει΄ να συνοδευ
΄ ν µελω
΄ ν µε σκοπο
΄ να επιτευχθει΄ ο στο
΄χος της
των κρατω
΄ ν και τεχνολογικω
΄ ν βα
΄σεων
ενι΄σχυσης των επιστηµονικω
΄ς βιοµηχανι΄ας, να ενισχυθει΄ η διεθνη
΄ς αντατης ευρωπαϊκη
΄ν τα ερευνητικα
΄ µε΄τρα. Η
γωνιστικο΄τητα και να προωθηθου
΄ πινων εµβρυϊκω
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄χρησιµοποι΄ηση ανθρω
΄ς σκοπου
΄ς πρε΄πει να περιορισθει΄
ρων για ερευνητικου
΄.
αυστηρα

Τροπολογι΄α 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νε΄α)
΄ εµβρυ
΄ων µε σκοπο
΄ την παρα(5α) Για την καταστροφη
΄ σειρω
΄ ν ανθρωπι΄νων εµβρυϊκω
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων
γωγη
θα πρε΄πει να τι΄θεται ως προϋπο΄θεση η συναι΄νεση των
γονε΄ων.
Τροπολογι΄α 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5β (νε΄α)
΄ν οι στο΄χοι της ΄ερευνας επι΄
(5β) Πρε΄πει να υποστηριχθου
΄ ν κυττα
΄ ρων, ιδι΄ως η ανακου
΄φιση και η θεραπει΄α
βλαστικω
΄ ν για τις οποι΄ες, ΄εως ση
΄µερα, δεν υπα
΄ ρχει καµι΄α η
΄
ασθενειω
΄ς αγωγη
΄.
επαρκη
Τροπολογι΄α 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6) Η παρου΄σα απο΄φαση προορι΄ζεται να εφαρµοσθει΄ ειδικα΄ στην
΄ ν δραστηριοτη΄των που περικοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση ερευνητικω
΄ νουν λη
΄ψη βλαστικω΄ν κυττα΄ρων απο΄ ανθρω
΄ πινα ΄εµβρυα
λαµβα
τα οποι΄α ΄εχουν συλληφθει΄ πριν απο΄ τις 27 Ιουνι΄ου 2002 ως
΄ ς υποβοηθου΄µενης γονιµοποι΄ησης in vitro
αποτε΄λεσµα ιατρικω
προς προ΄κληση εγκυµοσυ΄νης και τα οποι΄α δεν προορι΄ζονται πλε΄ον
να χρησιµοποιηθου΄ν για τον σκοπο΄ αυτο΄ (υπερα΄ριθµα ΄εµβρυα). Η
παρου΄σα απο΄φαση τροποποιει΄ το ειδικο΄ προ΄γραµµα εισα΄γοντας µια
σειρα΄ προϋποθε΄σεων απο΄ τις οποι΄ες θα εξαρτω΄νται οι αποφα΄σεις
΄ ν δραστηχρηµατοδο΄τησης, εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας, ερευνητικω
ριοτη΄των αυτου΄ του τυ΄που.

(6) Η παρου΄σα απο΄φαση προορι΄ζεται να εφαρµοσθει΄ ειδικα΄ στην
΄ ν δραστηριοτη΄των που χρηκοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση ερευνητικω
΄ν βλαστικα΄ κυ΄τταρα που λαµβα
΄ νονται απο΄ ΄εµβρυα
σιµοποιου
΄ ς υποβοηθου΄µετα οποι΄α ΄εχουν παραχθει΄ ως αποτε΄λεσµα ιατρικω
νης γονιµοποι΄ησης in vitro προς προ΄κληση εγκυµοσυ΄νης και τα
οποι΄α δεν προορι΄ζονται πλε΄ον να χρησιµοποιηθου΄ν για τον σκοπο΄
αυτο΄ (υπερα΄ριθµα ΄εµβρυα). Η παρου΄σα απο΄φαση τροποποιει΄ το
ειδικο΄ προ΄γραµµα εισα΄γοντας µια σειρα΄ προϋποθε΄σεων απο΄ τις
΄ νται οι αποφα΄σεις χρηµατοδο΄τησης, εκ µε΄ρους
οποι΄ες θα εξαρτω
΄ ν δραστηριοτη΄των αυτου΄ του τυ΄που.
της Κοινο΄τητας, ερευνητικω
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Τροπολογι΄α 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6α (νε΄α)
΄µφωνα µε την α
΄ ποψη µεγα
΄ λης πλειονο΄τητας επι(6α) Συ
΄ η µεταφορα
΄ ανθρωπι΄νων
στηµο΄νων, δεν ει΄ναι δυνατη
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων σε ασθενει΄ς κατα
΄ τη
εµβρυϊκω
΄ρκεια του ΄εκτου προγρα
΄ µµατος πλαισι΄ου ΄ερευνας (ε΄ως
δια
΄ επιστηµονικου
΄ς,
τα τε΄λη του 2006) για λο΄γους καθαρα
΄ ευρι΄σκεται κυρι΄ως στο στα
΄ διο
διο΄τι η προσε΄γγιση αυτη
΄ς ΄ερευνας και η µεταφορα
΄ , στο σηµερινο΄ στα
΄ διο,
της βασικη
΄σε µη υπολογι΄σιµους κινδυ
΄νους για τους αποθα προκαλου
δε΄κτες.

Τροπολογι΄α 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6β (νε΄α)
΄σα απο΄φαση αφορα
΄ τη χρη
΄ση ανθρωπι΄νων
(6β) Η παρου
΄ων µο΄νον για ερευνητικου
΄ς και ΄οχι για θεραπευτιεµβρυ
΄ς σκοπου
΄ς. Η ΄ερευνα επι΄ ανθρωπι΄νων εµβρυϊκω
΄ ν βλακου
΄ ν κυττα
΄ ρων ει΄ναι επιθυµητη
΄ για την ανα
΄ πτυξη καινοστικω
΄ ν και, ειδικο΄τερα, για την ανα
΄πτυξη
το΄µων θεραπειω
΄ ν που χρησιµοποιου
΄ν βλαστικα
΄ κυ
΄τταρα ενηλι΄θεραπειω
κων.

Τροπολογι΄α 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7
(7) Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς βασι΄ζονται στις αρχε΄ς που καθο΄ρισε η
΄ δεις
Ευρωπαϊκη΄ Οµα΄δα για τη ∆εοντολογι΄α, και ιδι΄ως στις θεµελιω
αρχε΄ς ηθικη΄ς δεοντολογι΄ας που υποστηρι΄ζονται στη γνωµοδο΄τηση
αριθ. 15: η αρχη΄ του σεβασµου΄ της ανθρω΄πινης αξιοπρε΄πειας (η
οποι΄α απαιτει΄ την παροχη΄ εγγυη΄σεων κατα΄ των κινδυ΄νων αυθαι΄ρε΄ ν)· η αρχη΄ της ατοµικη΄ς αυτονοµι΄ας, η οποι΄α
των πειραµατισµω
΄ σει συναι΄νεσης και την προστασι΄α
συνεπα΄γεται την παροχη΄ εν επιγνω
των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα· η αρχη΄ της δικαιοσυ΄νης
και της ευεργεσι΄ας (ο΄σον αφορα΄ τη βελτι΄ωση και την προστασι΄α
της υγει΄ας)· η αρχη΄ της ελευθερι΄ας της ΄ερευνας (η οποι΄α πρε΄πει
να σταθµι΄ζεται σε σχε΄ση µε α΄λλες αρχε΄ς)· και η αρχη΄ της αναλογι΄ ν µεθο΄δων για
κο΄τητας (µη διαθεσιµο΄τητα κατα΄λληλων εναλλακτικω
΄ ν στο΄χων).
την επι΄τευξη των υπο΄ψη επιστηµονικω

(7) Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς βασι΄ζονται στις αρχε΄ς που καθο΄ρισε η
΄ δεις
Ευρωπαϊκη΄ Οµα΄δα για τη ∆εοντολογι΄α, και ιδι΄ως στις θεµελιω
αρχε΄ς ηθικη΄ς δεοντολογι΄ας που υποστηρι΄ζονται στη γνωµοδο΄τηση
αριθ. 15: η αρχη΄ του σεβασµου΄ της ανθρω΄πινης αξιοπρε΄πειας (η
οποι΄α απαιτει΄ την παροχη΄ εγγυη΄σεων κατα΄ των κινδυ΄νων αυθαι΄ρε΄ ν)· η αρχη΄ της ατοµικη΄ς αυτονοµι΄ας, η οποι΄α
των πειραµατισµω
΄ σει συναι΄νεσης και την προστασι΄α
συνεπα΄γεται την παροχη΄ εν επιγνω
των δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα· η αρχη΄ της δικαιοσυ΄νης
και της ευεργεσι΄ας (ο΄σον αφορα΄ τη βελτι΄ωση και την προστασι΄α
της υγει΄ας)· η αρχη΄ της ελευθερι΄ας της ΄ερευνας (η οποι΄α πρε΄πει
να σταθµι΄ζεται σε σχε΄ση µε α΄λλες αρχε΄ς)· και η αρχη΄ της αναλογι΄ ν µεθο΄δων για
κο΄τητας (µη διαθεσιµο΄τητα κατα΄λληλων εναλλακτικω
΄ ν στο΄χων). Επιπλε΄ον, πρε΄την επι΄τευξη των υπο΄ψη επιστηµονικω
΄λλων επιστηµονικω
΄ ν κλα
΄πει να αξιοποιηθει΄ η εµπειρι΄α α
δων.

Τροπολογι΄α 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10α (νε΄α)
΄παρξη υπερα
΄ ριθµων εµβρυ
΄ων µετα
΄ την τεχνητη
΄
(10α) Η υ
γονιµοποι΄ηση θε΄τει ΄ενα ηθικο΄ δι΄ληµµα, δεδοµε΄νου ΄οτι η
΄ τε΄τοιων εµβρυ
΄ων σε α
΄λλους γονει΄ς απο΄ τους
µεταφορα
΄ς (υιοθε΄τηση εµβρυ
΄ου), καθω
΄ ς και η απλη
΄ καταφυσικου
΄ αυτω
΄ ν των εµβρυ
΄ων και η δια
΄ θεση
΄ τους για ερευστροφη
΄ς σκοπου
΄ς συνεπα
΄γονται δεοντολογικα
΄ προβλη
΄νητικου
΄ν προσπα
΄ θειες για
µατα. Εποµε΄νως, πρε΄πει να καταβληθου
΄ων·
να µειωθει΄ στο µε΄λλον ο αριθµο΄ς υπεραρι΄θµων εµβρυ
΄νη προς του
΄το φε΄ρουν τα κρα
΄ τη µε΄λη.
την ευθυ
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Τροπολογι΄α 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 18, στοιχει΄ο β) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
β)

τα ανθρω΄πινα ΄εµβρυα που χρησιµοποιου΄νται για τη λη΄ψη βλα΄ ν κυττα΄ρων πρε΄πει να ΄εχουν συλληφθει΄ πριν απο΄ τις
στικω
΄ ς υποβοηθου
΄27 Ιουνι΄ου 2002 ως αποτε΄λεσµα ιατρικω
µενης γονιµοποι΄ησης in vitro προς προ΄κληση εγκυµο΄νης και να µην προορι΄ζονται πλε΄ον να χρησιµοσυ
΄ν για τον σκοπο
΄ αυτο΄·
ποιηθου

β)

τα ανθρω΄πινα ΄εµβρυα που χρησιµοποιου΄νται για τη λη΄ψη βλα΄ ριθµα
΄ ν κυττα΄ρων πρε΄πει να προε΄ρχονται απο΄ υπερα
στικω
΄εµβρυα αρχικου
΄ σταδι΄ου (δηλαδη
΄ ΄εµβρυα ΄εως 14 ηµε΄ ν που ΄εχουν συλληφθει΄ για τη θεραπει΄α της στειρο΄ρω
΄ επιτυχι΄ας
τητας, προκειµε΄νου να αυξηθει΄ το ποσοστο
της γονιµοποι΄ησης in vitro, και τα οποι΄α, ωστο΄σο, δεν
΄ ζονται πλε΄ον για το σκοπο
΄ αυτο΄). Η εν λο΄γω
χρεια
΄ερευνα µπορει΄ να χρηµατοδοτει΄ται, εφο΄σον επιτρε΄πε΄τους µε΄λους και να διεξα
΄ γεται στη νοµοθεσι΄α του κρα
΄µφωνα µε τους κανο΄νες και υπο
΄ την αυστηρη
΄
ται συ
΄ ν·
εποπτει΄α των αρµο΄διων υπηρεσιω

Τροπολογι΄α 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 18, στοιχει΄ο ε) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
ε)

΄ ν, πρε΄πει
΄ ν εργασιω
πριν απο΄ την ΄εναρξη των ερευνητικω
΄ νεται η ελευ΄θερη, ρητη΄, γραπτη΄ και εν επιγνω
΄ σει
να λαµβα
συναι΄νεση του η΄ των δωρητω΄ν συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α·

ε)

΄ψη των κυττα
΄ρων, πρε΄πει να ΄εχει υποβληπριν απο΄ την λη
΄ σει συναι΄νεση του
θει΄ η ελευ΄θερη, ρητη΄, γραπτη΄ και εν επιγνω
η΄ των δωρητω΄ν συ΄µφωνα µε την εθνικη΄ νοµοθεσι΄α·

Τροπολογι΄α 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 18, στοιχει΄ο στ) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
΄ η υπο΄σχεση χορη΄γησης χρηµαστ) δεν επιτρε΄πεται η χορη΄γηση η
τικη΄ς αποζηµι΄ωσης η΄ α΄λλου οφε΄λους σε ει΄δος για τη δωρεα΄·

στ) δεν επιτρε΄πεται η χορη΄γηση, η υπο΄σχεση χορη΄γησης χρηµατικη΄ς αποζηµι΄ωσης η΄ α΄λλου οφε΄λους σε ει΄δος για τη δωρεα΄
΄ων που χρησιµοποιου
΄νται για την παραγωγη
΄
εµβρυ
΄ ν κυττα
΄ ρων·
βλαστικω

Τροπολογι΄α 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 18, στοιχει΄ο ζ) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
ζ)

΄ νεται η προστασι΄α των προσωπικω
΄ν
πρε΄πει να κατοχυρω
΄ ν δεδοµε΄νων,
δεδοµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των γενετικω
του η΄ των δωρητω΄ν·

ζ)

΄ν
πρε΄πει να ΄εχει κατοχυρωθει΄ η προστασι΄α των προσωπικω
΄ ν δεδοµε΄νων,
δεδοµε΄νων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των γενετικω
΄ τη λη
΄ψη των κυττα
΄ ρων·
του η΄ των δωρητω΄ν κατα

Τροπολογι΄α 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 18, στοιχει΄ο ζα) (νε΄ο) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
΄θηση της τη
΄ρησης των ανωτε΄ρω
ζα) για την παρακολου
΄ καταρτι΄ζει ευρωπαϊκο΄
προϋποθε΄σεων η Επιτροπη
΄ ο εµβρυϊκω
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων και αξιοποιει΄
µητρω
΄ αυτο΄ την πει΄ρα των Εθνικω
΄ ν Ινστιτου
΄προς το σκοπο
των Υγει΄ας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 19 (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
Κατα΄ την επιστηµονικη΄ αξιολο΄γηση και τον δεοντολογικο΄ ΄ελεγχο
΄ ν προτα΄σεων που διενεργει΄ η Επιτροπη΄ επαληθευ΄ετων ερευνητικω
ται, µεταξυ΄ α΄λλων, η εκπλη΄ρωση αυτω΄ν των προϋποθε΄σεων. Η
εκπλη΄ρωση των προϋποθε΄σεων που καθορι΄ζονται στα στοιχει΄α γ)
΄ς αξιολο΄και δ) επαληθευ΄εται στο πλαι΄σιο της επιστηµονικη
γησης.

Κατα΄ την επιστηµονικη΄ αξιολο΄γηση και τον δεοντολογικο΄ ΄ελεγχο
΄ ν προτα΄σεων που διενεργει΄ η Επιτροπη΄ επαληθευ΄ετων ερευνητικω
ται, µεταξυ΄ α΄λλων, η εκπλη΄ρωση αυτω΄ν των προϋποθε΄σεων. Η
εκπλη΄ρωση των προϋποθε΄σεων που καθορι΄ζονται στο στοιχει΄ο γ)
΄ ρτητο επιστηµονικο΄ φορε΄α που ΄εχει
επαληθευ΄εται απο΄ ανεξα
΄ αυτο΄, συµπεριλαµβανοµε΄νων
συσταθει΄ προς το σκοπο
΄ ν που µετε΄χουν στην ΄ερευνα µε α
΄ λλα ει΄δη κυτταρικη΄ς
µελω
΄ερευνας.

Τροπολογι΄α 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 19α (νε΄α) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
΄ ΄εργα επι΄ σωµατικω
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων ενηΕρευνητικα
΄λιου λω
΄ ρου θα πρε΄λι΄κων και στοιχει΄ων αι΄µατος του οµφα
΄νται για την ΄ερευνα που περιλαµβα
΄νει
πει να προωθου
΄ λλα ει΄δη βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ρων χωρι΄ς να αποκλει΄ονται οι
α
συγκριτικε΄ς µελε΄τες.
Τροπολογι΄α 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 20α (νε΄α) (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
΄ µε τη χρη
΄ση ανθρω
΄ πινων βλαστικω
΄ν
Η ΄ερευνα σχετικα
΄ρων µπορει΄ να χρηµατοδοτει΄ται σε συνα
΄ ρτηση το΄σο
κυττα
΄ς προ΄τασης ΄οσο και µε
µε το περιεχο΄µενο της επιστηµονικη
΄ τους µε΄λους. Η
το νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο του εν λο΄γω κρα
΄ερευνα που χρησιµοποιει΄ βλαστικα
΄ κυ
΄τταρα ενηλι΄κων και
΄τταρα ενηλι΄κων θα πρε΄πει να
επαναπρογραµµατισµε΄να κυ
΄ προτεραιο΄τητα· δεν υπα
΄ ρχει περιοριχρησιµοποιει΄ται κατα
΄ς ως προς τη χρηµατοδο΄τηση της ΄ερευνας επι΄ σειρω
΄ν
σµο
΄ ν κυττα
΄ρων που η
΄δη υπα
΄ρχουν σε επιστηµονικα
΄
βλαστικω
΄ρια. Εκτο΄ς αυτου
΄, µπορει΄ να χρηµατοδοτει΄ται η
εργαστη
΄ερευνα επι΄ εµβρυ
΄ων η
΄ βλαστικω
΄ ν κυττα
΄ ρων εµβρυ
΄ων που
΄ η
΄ υποχρεωτικη
΄ για ιατρικου
΄ς
προε΄ρχονται απο΄ αποβολη
΄µβλωση.
λο΄γους α
Τροπολογι΄α 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρα΄ρτηµα Ι, µε΄ρος 1.1, παρα΄γραφος 22 (απο΄φαση 2002/834/ΕΚ)
Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει ετησι΄ως ΄εναν κατα΄λογο των χρηµατοδοτου΄΄ ν ΄εργων που
µενων απο΄ το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο ερευνητικω
΄ ν βλαστικω
΄ ν κυττα΄ρων
περιλαµβα΄νουν χρη΄ση ανθρω΄πινων εµβρυϊκω
παντο΄ς τυ΄που.

Η Επιτροπη΄ δηµοσιευ΄ει ετησι΄ως ΄εναν κατα΄λογο των χρηµατοδοτου΄΄ ν ΄εργων που
µενων απο΄ το ΄εκτο προ΄γραµµα πλαι΄σιο ερευνητικω
΄λικων η
΄ εµβρυϊκω
΄ ν βλαστιπεριλαµβα΄νουν χρη΄ση ανθρω΄πινων, ενη
΄ν
΄ ν κυττα΄ρων παντο΄ς τυ΄που. Στην περι΄πτωση ερευνητικω
κω
΄ βλαστικα
΄ κυ
΄τταρα η δηµοσι΄ευση
σχεδι΄ων µε εµβρυϊκα
΄ πρε΄πει να γι΄νει µε την αιτιολο΄γηση γιατι΄ δεν µπο΄ρεαυτη
΄ν α
΄ λλες διαδικασι΄ες.
σαν να χρησιµοποιηθου
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EL

C 87 E/395
Τετα΄ρτη, 19 Νοεµβρίου 2003

P5_TA(2003)0507

Προστασι΄α του εδα΄φους
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς µε τι΄τλο «Προς
µια θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους» (COM(2002)179  C5-0328/2002 
2002/2172(COS))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2002)179),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της
22ας Ιουλι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση του ΄εκτου κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ο΄σα ορι΄ζονται στις οδηγι΄ες 92/43/ΕΟΚ (2) («οικο΄τοποι»), 79/409/ΕΟΚ (3) («α΄γρια πτηνα΄»)
΄ σεων»), καθω΄ς και στην οδηγι΄α πλαι΄σιο
και 85/337/ΕΟΚ (4) («εκτι΄µηση των περιβαλλοντικω΄ν επιπτω
2000/60/ΕΚ (5) («πολιτικη΄ των υδα΄των»), ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α των οικοσυστηµα΄των και την α΄µεση
σχε΄ση της µε την προστασι΄α του εδα΄φους,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρου 47, παρα΄γραφος 2 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Γεωργι΄ας και Ανα΄πτυξης της Υπαι΄θρου και της Επιτροπη΄ς Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, Μεταφορω΄ν και Τουρισµου΄ (A5-0354/2003),
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ΄εδαφος αποτελει΄ ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας συστατικο΄ του γη΄ινου περιβα΄λλοντος,
΄ ν που το χρησιµοποιου΄ν ως ενδιαι΄τηµα, και
διεπαφη΄ µεταξυ΄ υδρο΄σφαιρας, ατµο΄σφαιρας και των οργανισµω
΄ ν κυ΄κλων της υ΄λης και της ενε΄ργειας, ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητο στις συνε΄πειες
ρυθµιστικο΄ παρα΄γοντα των φυσικω
της αλλαγη΄ς του κλι΄µατος και στις ανθρωπογενει΄ς και παραδοσιακε΄ς δραστηριο΄τητες, µε συνε΄πεια η δοµη΄ και
τα χαρακτηριστικα΄ του να ει΄ναι αποτε΄λεσµα µιας πανα΄ρχαιας διαδικασι΄ας που καθιστα΄ το ΄εδαφος µη ανανεω΄σιµο πο΄ρο,
B.

΄ν
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ΄εδαφος αποτελει΄ το υπο΄στρωµα της ανθρω΄πινης εγκατα΄στασης, των οικονοµικω
΄ που και των υποδοµω
΄ ν και ο΄τι, ως εκ του΄του, υπα΄ρχει επει΄γουσα ανα΄γκη να
δραστηριοτη΄των του ανθρω
΄ ς και να αξιολογηθει΄ και να αµβλυνθει΄ ο αντι΄κτυπος των εξωτερικω΄ν παραρυθµιστου΄ν οι χρη΄σεις του, καθω
γο΄ντων,

Γ.

λαµβα΄νοντας, ωστο΄σο, υπο΄ψη ο΄τι ορισµε΄νες αγροτικε΄ς και δασοκοµικε΄ς δραστηριο΄τητες (συντη΄ρηση των
΄ ν) υπη΄ρξαν
αναβαθµι΄δων, ελεγχο΄µενη βοσκη΄ σε συγκεκριµε΄νες περιοχε΄ς, διατη΄ρηση ποικιλι΄ας καλλιεργειω
΄ ς, η εγκατα΄λειψη΄ τους ει΄χε ως
πα΄ντοτε πολυ΄ σηµαντικε΄ς για την προστασι΄α του εδα΄φους και ο΄τι, συνεπω
΄ ν προβληµα΄των απω
΄ λειας εδα΄φους,
αποτε΄λεσµα την εµφα΄νιση σηµαντικω

∆.

΄ ντας ο΄τι η µεθοδολογι΄α της παρου΄σας θεµατικη΄ς στρατηγικη΄ς πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη τη σχε΄ση
εκτιµω
΄ ν συνθηκω
΄ ν, τις κυριο΄αιτι΄ας-αποτελε΄σµατος, τις επιπτω΄σεις της ανθρω΄πινης δραστηριο΄τητας η΄ των κλιµατικω
΄ λειας του εδα΄φους, τη ρυ΄πανση, την ο΄ξινη βροχη΄, την απερη΄µωση
τερες αιτι΄ες της υποβα΄θµισης και της απω
και την αλα΄τωση, τα απο΄βλητα και τα απορρι΄µµατα, τη σφρα΄γιση και τη συµπι΄εση, τις πληµµυ΄ρες και τις
κατολισθη΄σεις, ω΄στε να προταθου΄ν ολοκληρωµε΄να µε΄τρα για την προω΄θηση της αποτελεσµατικη΄ς διαχει΄ρισης
του εδα΄φους,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η υπερβολικα΄ πυκνη΄ δο΄µηση και η κατασκευη΄ ΄εργων υποδοµη΄ς, που δεν ει΄ναι πα΄ντα
φιλικα΄ προς το περιβα΄λλον, συνε΄βαλαν στην κατανα΄λωση φυσικου΄ εδα΄φους, οδη΄γησαν στη δηµιουργι΄α µεγα΄΄ ν εκτα΄σεων που περιορι΄ζουν τη σχε΄ση του πολι΄τη µε το φυσικο΄ περιβα΄λλον, και κατακερµα΄τισαν
λων συµπαγω
΄ ρο µεταβα΄λλοντας τον ρου των υδα΄των, αυξα΄νοντας τον κι΄νδυνο πληµµυρω
΄ ν και αναγνωρι΄τον εδαφικο΄ χω
ζοντας ο΄τι η εξε΄λιξη αυτη΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα επικι΄νδυνη σε πολλε΄ς παρα΄λιες περιοχε΄ς της Ευρω΄πης, ο΄πως η
νοτιοανατολικη΄ Ισπανι΄α,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η µει΄ωση της χρη΄σης φυτοφαρµα΄κων και η κατα΄ργηση της χρη΄σης
ορισµε΄νων επικι΄νδυνων ουσιω΄ν στα φυτοφα΄ρµακα, προκειµε΄νου να ελαχιστοποιηθου΄ν τα προβλη΄µατα που
σχετι΄ζονται µε την ποιο΄τητα των αγροτικω΄ν γαιω΄ν,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

242
206
103
175
327

της
της
της
της
της

10.9.2002, σ. 1.
22.7.1992, σ. 7.
25.4.1979, σ. 1.
5.7.1985, σ. 40.
22.12.2000, σ. 1.
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Ζ.

΄ ντας ο΄τι στα θε΄µατα προτεραιο΄τητας της πολιτικη΄ς για τα εδα΄φη πρε΄πει να περιληφθου΄ν η απω
΄ λεια
εκτιµω
βιοποικιλο΄τητας, οι διεργασι΄ες φυσικη΄ς και χηµικη΄ς υποβα΄θµισης που προκαλου΄νται απο΄ τη δια΄βρωση, η
΄ λεια οργανικη΄ς υ΄λης,
απερη΄µωση, η ρυ΄πανση και η απω

Η. επισηµαι΄νοντας την τερα΄στια ποικιλι΄α προβληµα΄των σχετικα΄ µε το ΄εδαφος µεταξυ΄ και στο εσωτερικο΄ των
΄ ν και διαπιστω
΄ νει ο΄τι η ρυ΄πανση του εδα΄φους ΄εχει µεν διασυνοριακο΄
κρατω΄ν µελω΄ν και των υποψηφι΄ων χωρω
΄ ς µικρο΄τερο βαθµο΄ απο΄ ο΄,τι η ρυ΄πανση των υδα΄των και του αε΄ρα· εκτιµω΄ντας ο΄τι η
χαρακτη΄ρα αλλα΄ σε σαφω
προστιθε΄µενη αξι΄α της ευρωπαϊκη΄ς δρα΄σης ΄εγκειται κυρι΄ως σε επι΄πεδο ανταλλαγη΄ς πληροφορι΄ας, γνω΄σεων
και βε΄λτιστης πρακτικη΄ς·
΄ ντας ο΄τι η προστασι΄α του εδα΄φους αποτελει΄ προϋπο΄θεση για την επι΄τευξη, µεταξυ΄ α΄λλων, των στο΄χων
Θ. εκτιµω
της προαναφερθει΄σης οδηγι΄ας 2000/60/ΕΚ, ο΄σον αφορα΄ την προ΄ληψη της δια΄χυτης ρυ΄πανσης και της οδη΄ ς και του Πρωτοκο΄λλου του Κυο΄το σε
γι΄ας 92/43/ΕΟΚ σε σχε΄ση µε τη βιοποικιλο΄τητα του εδα΄φους, καθω
ο΄,τι αφορα΄ την ικανο΄τητα του εδα΄φους και του υπεδα΄φους να κατακρατου΄ν CO2,
Ι.

΄ ντας ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξετασθου΄ν οι αιτι΄ες της διαδικασι΄ας υποβα΄θµισης του εδα΄φους, λαµβα΄νοεκτιµω
΄ πης, ιδι΄ως δε τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζουν τα
ντας υπο΄ψη τις ιδιαιτερο΄τητες κα΄θε περιοχη΄ς της Ευρω
µεσογειακα΄ εδα΄φη, τα οποι΄α πλη΄ττονται απο΄ φαινο΄µενα ο΄πως οι πυρκαγιε΄ς στα δα΄ση και η απερη΄µωση,

1.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει, πριν απο΄ τον Ιου΄λιο του 2004, τη θεµατικη΄ στρατηγικη΄ για την
΄ ν πολιτικω
΄ ν µε΄σω ολοκληρωµε΄νης προπροστασι΄α του εδα΄φους, η οποι΄α βασι΄ζεται στην ενι΄σχυση των σηµερινω
σε΄γγισης στο πλαι΄σιο της οποι΄ας θα εντοπι΄ζονται τα προβλη΄µατα και θα προσδιορι΄ζονται ποιοτικοι΄ και ποσοτικοι΄
στο΄χοι και τα κατα΄λληλα για την επι΄τευξη΄ τους µε΄τρα, χρονοδιαγρα΄µµατα και γενικε΄ς αρχε΄ς αξιολο΄γησης και
παρακολου΄θησης που θα ει΄ναι προσανατολισµε΄να προς τις εξη΄ς κατευθυ΄νσεις:


κατα΄ργηση του εµπλουτισµου΄ του εδα΄φους µε ουσι΄ες που ει΄ναι επικι΄νδυνες για το περιβα΄λλον και την υγει΄α·



΄ ν τα΄σεων δια΄βρωσης, συµπι΄εσης και σφρα΄γισης καθω
΄ ς και καταστροφη΄ς και
αντιστροφη΄ των ανησυχητικω
ρυ΄πανσης του εδα΄φους·



προστασι΄α του εδα΄φους κατα΄ την αποθη΄κευση CO2, την διασφα΄λιση των υδα΄τινων πο΄ρων και την διατη΄ρηση
΄ ν·
της ποικιλι΄ας των ειδω



΄ σιµης παραγωγη΄ς τροφι΄µων και ανανεω
΄ σιµων πρω΄των υλω΄ν·
προστασι΄α του εδα΄φους για την διασφα΄λιση βιω

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει, πριν απο΄ το 2007, σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη και τις αρµο΄διες
΄ ν δεδοµε΄νων για το ΄εδαφος, που θα περιλαµβα΄νει στοιχει΄α για τον
περιφερειακε΄ς αρχε΄ς, κατα΄λογο επιστηµονικω
΄ ν, το ιστορικο΄ τους, την κατα΄σταση της υγει΄ας και την τρωτο΄τητα΄ τους, τις εξελισσο΄µενες
τυ΄πο των εδαφω
΄ ς και απογραφη΄ των χω
΄ ρων που υπε΄στησαν ρυ΄πανση, αναγνωρι΄ζοδιεργασι΄ες υποβα΄θµισης και δια΄βρωσης, καθω
΄ ν µεγα΄λης αξι΄ας (για γεωργικε΄ς χρη΄σεις, απο΄ γεωλογικη΄ς, οικολογικη΄ς η΄ ιστορικη΄ς α΄ποντας την υ΄παρξη εδαφω
ψης, η΄ για τη διαµο΄ρφωση του τοπι΄ου) και την αναγκαιο΄τητα διατυ΄πωσης συστα΄σεων για τη διαφυ΄λαξη και τη
΄ σιµη χρη΄ση τους· υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της εναρµο΄νισης αναλυτικω
΄ ν µεθο΄δων προκειµε΄νου να ληφθου΄ν
βιω
συγκρι΄σιµα στοιχει΄α για το ΄εδαφος· επιπλε΄ον η προ΄σβαση στα υφιστα΄µενα στοιχει΄α πρε΄πει να βελτιωθει΄ δεδοµε΄νου
΄ ν µεταξυ΄ των
΄ ν και εµπειριω
ο΄τι του΄το αποτελει΄ σηµαντικη΄ προϋπο΄θεση για την απαραι΄τητη ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν·
κρατω΄ν µελω
΄ ν δεδοµε΄νων για τα
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ στο πλαι΄σιο αυτο΄, ο΄ταν καταρτισθει΄ ο κατα΄λογος επιστηµονικω
΄ ν να συνδεθει΄ µε τη χρη΄ση τους,
εδα΄φη, η εργασι΄α αυτη΄ να γι΄νει κατα΄ τρο΄πον ω΄στε η προστασι΄α των εδαφω
΄ ν, µολονο΄τι ει΄ναι πολυ΄ ενδιαφε΄ρουσα, θα ει΄χε µειωµε΄νη
δεδοµε΄νου ο΄τι η επιστηµονικη΄ ταξινο΄µηση των εδαφω
΄ ν συνεχου΄ς παρακολου΄θησης της χρη΄σης των εδαφω
΄ ν αυτω΄ν
αποτελεσµατικο΄τητα χωρι΄ς τη λειτουργι΄α µηχανισµω
(ε΄λεγχος της αυ΄ξησης των αρδευοµε΄νων εκτα΄σεων, επαναχαρακτηρισµο΄ς των προστατευο΄µενων εκτα΄σεων, οικι΄ ν σε ευ΄φορα εδα΄φη κ.λπ.)· θεωρει΄ ο΄τι, λαµβα΄νοντας
στικη΄ δραστηριο΄τητα σε υδροβιο΄τοπους, κατασκευη΄ υποδοµω
΄ ν πρε΄πει να
υπο΄ψη την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, αυτοι΄ οι µηχανισµοι΄ παρακολου΄θησης της χρη΄σης των εδαφω
εφαρµοσθου΄ν σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη·
4.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να συντα΄ξει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς, που θα απευθυ΄νονται στα κρα΄τη µε΄λη και τις
αρµο΄διες περιφερειακε΄ς αρχε΄ς, ο΄σον αφορα΄ την προ΄ληψη, την παρακολου΄θηση και τον ΄ελεγχο της ρυ΄πανσης
του εδα΄φους·
5.
συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄ τη συγκε΄ντρωση και την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη των υφιστα΄µενων
βα΄σεων δεδοµε΄νων και την ολοκλη΄ρωση των χαρτογραφη΄σεων, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ ΄ενα συ΄στηµα αναφορα΄ς
΄ ν· συµφωνει΄ επι΄σης µε τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ψηφιακου΄ συστη΄µατος γεωγραφικω
΄ ν πληρογια τη χρη΄ση των εδαφω
΄ ν προσπελα΄σιµου απο΄ το κοινο΄, το οποι΄ο θα συγκεντρω΄νει τις δια΄χυτες πληροφορι΄ες σε ενδεδειγµε΄νες
φοριω
κλι΄µακες·
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6.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε την ΄εκθεση SOVEUR του Οργανισµου΄ Επισιτισµου΄ και Γεωργι΄ας των
Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν (1), να προβει΄ σε ΄ελεγχο µεθοδολογικη΄ς και χαρτογραφικη΄ς αξιολο΄γησης του ευρωπαϊκου΄ εδα΄φους λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη για ειδικη΄ προσε΄γγιση βασιζο΄µενη σε 3 µεγα΄λες αρχε΄ς: προφυ΄λαξη, προ΄΄ ν του FAO, πρε΄πει να οδευ΄ουν
βλεψη και προ΄ληψη. Οι αρχε΄ς αυτε΄ς, στο πνευ΄µα του παγκο΄σµιου χα΄ρτη εδαφω
προς την κατευ΄θυνση µιας προ΄ληψης της δια΄βρωσης του εδα΄φους και της ερη΄µωσης·
΄ σεις, να προβει΄
7.
προτει΄νει στην Επιτροπη΄, αφου΄ καταρτισθου΄ν οι κατα΄λογοι και πραγµατοποιηθου΄ν οι διαγνω
΄ ν εδαφω
΄ ν ανα΄ ζω΄νες, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη γεωγραφικη΄, κλιµατικη΄ και τυπολογικη΄
σε ταξινο΄µηση των ευρωπαϊκω
΄ ς και τη χρη΄ση τους και τους κινδυ΄νους που διατρε΄χουν·
ανοµοιογε΄νεια΄ τους, καθω
΄ ν δεικτω
΄ ν για τα
8.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να µελετη΄σει το ενδεχο΄µενο δηµιουργι΄ας ενο΄ς συστη΄µατος ειδικω
εδα΄φη, που θα επιτρε΄πει τον προσδιορισµο΄, µετα΄ απο΄ µια αρχικη΄ δια΄γνωση, της εξε΄λιξης στην κατα΄σταση του
εδα΄φους ανα΄λογα µε τις πραγµατοποιηθει΄σες ενε΄ργειες· υπενθυµι΄ζει σχετικα΄ ο΄τι ΄εχουν η΄δη προταθει΄ τε΄τοια συστη΄µατα απο΄ τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ Περιβα΄λλοντος και απο΄ τον ΟΟΣΑ (συ΄στηµα πι΄εση-κατα΄σταση-απα΄ντηση)
που θα µπορου΄σαν να ενσωµατωθου΄ν στη θεµατικη΄ στρατηγικη΄·
9.
θεωρει΄ αναγκαι΄α την περαιτε΄ρω ενσωµα΄τωση του προβληµατισµου΄ για την προστασι΄α του εδα΄φους στις
κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς  η προστασι΄α του εδα΄φους πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη κυρι΄ως στο πλαι΄σιο της Κοινη΄ς
Γεωργικη΄ς Πολιτικη΄ς (ΚΓΠ) σε προγρα΄µµατα (περιφερειακη΄ς) υποδοµη΄ς τα οποι΄α συγχρηµατοδοτου΄νται απο΄ την
΄ ν δικτυ΄ων, καθω
΄ ς και κατα΄ την δια΄θεση πο΄ρων απο΄ τα
Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, το΄σο στο πλαι΄σιο των διευρωπαϊκω
΄ ν ενισχυ΄σεων·
∆ιαρθρωτικα΄ Ταµει΄α και το Ταµει΄ο Συνοχη΄ς και την παροχη΄ προενταξιακω
10. καλει΄ την Επιτροπη΄ να καταστη΄σει υποχρεωτικη΄ την πολλαπλη΄ συµµο΄ρφωση για ο΄λες τις πληρωµε΄ς που
πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο της ΚΓΠ, διασφαλι΄ζοντας ο΄τι ο ορισµο΄ς της «καλη΄ς κατα΄στασης της γεωργι΄ας και
του περιβα΄λλοντος» καλυ΄πτει ο΄λες τις σηµαντικε΄ς πτυχε΄ς της προστασι΄ας του εδα΄φους, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των υποχρεωτικω΄ν σχεδι΄ων διαχει΄ρισης του εδα΄φους, της δωρεα΄ν παροχη΄ς αµερο΄ληπτων δεδοµε΄νων και συµβουλω΄ν σε ο΄λους τους γεωργου΄ς το΄σο στα αρδευο΄µενα ο΄σο και στα ποιµενικα΄ συστη΄µατα·
11. υποστηρι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να επεξεργαστει΄ µια νοµοθετικη΄ προ΄ταση, ο χαρακτη΄ρας της
οποι΄ας θα πρε΄πει να καθορισθει΄ στις θεµατικε΄ς στρατηγικε΄ς, σχετικα΄ µε την καθιε΄ρωση ενο΄ς συστη΄µατος παρακο΄ ν και ενδεχο΄µενης συµπι΄εσης των εδαφω
΄ ν·
λου΄θησης και επι΄βλεψης των εδαφω
12. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επανεξετα΄σει την υπα΄ρχουσα νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ την καλυ΄τερη ενσωµα΄τωση του
΄ ν προτα΄σεων
προβληµατισµου΄ για τη προστασι΄α του εδα΄φους και κυρι΄ως να διασφαλι΄σει µε΄σω συµπληρωµατικω
ο΄τι στις οδηγι΄ες σχετικα΄ µε την ενσωµατωµε΄νη µει΄ωση και αποφυγη΄ της µο΄λυνσης του περιβα΄λλοντος και την
στρατηγικη΄ εξε΄ταση των επιπτω΄σεων στο περιβα΄λλον θα ληφθει΄ υπο΄ψη η προστασι΄α του εδα΄φους·
13. ζητει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να λα΄βει υπο΄ψη, κατα΄ τις νοµοθετικε΄ς πρωτοβουλι΄ες που θα απορ΄ ν και
ρε΄ουν απο΄ τη θεµατικη΄ της στρατηγικη΄, το ρο΄λο που διαδραµατι΄ζει η γεωργι΄α στην ανασυ΄σταση των εδαφω
τη σηµασι΄α της διατη΄ρησης της γεωργικη΄ς δραστηριο΄τητας κυρι΄ως στις περιοχε΄ς που αντιµετωπι΄ζουν µεγα΄λους
΄ ν στη γεωργι΄α, η κτηνοκινδυ΄νους µει΄ωσης του πληθυσµου΄· τονι΄ζει ο΄τι ορισµε΄νες κατα΄λληλες χρη΄σεις των εδαφω
τροφι΄α η΄ η δασοκοµι΄α ει΄ναι βασικα΄ στοιχει΄α για τη διατη΄ρηση΄ τους·
΄ ν καλλιεργειω
΄ν
14. θεωρει΄ αναγκαι΄ο να υπα΄ρξει επι΄σηµος ορισµο΄ς των γεωργικω΄ν προτυ΄πων και των µορφω
που συνυπα΄ρχουν στην ΕΕ (αειφο΄ρος βιολογικη΄ γεωργι΄α µε ελα΄χιστη α΄ροση, ξηρικε΄ς καλλιε΄ργειες, αρδευο΄µενες
καλλιε΄ργειες, λιβα΄δια, καλλιε΄ργειες χωρι΄ς ΄εδαφος, βοσκο΄τοποι ορεινοι΄ η΄ ξηρικοι΄) και προσδιορισµο΄ς των διαφο΄ σεω
΄ ν τους στο ΄εδαφος, µε σκοπο΄ την διαφοροποι΄ηση των περιβαλλοντικω
΄ ν µε΄τρων, αναλο΄γως των
ρετικω΄ν επιπτω
΄ ν του ει΄δους της γεωργι΄ας και των ωφελειω
΄ ν για το ΄εδαφος που απο΄ αυτη΄ν προκυ΄πτουν·
χαρακτηριστικω
΄ ν περιβαλλοντικω
΄ ν προγραµµα΄των της κοινη΄ς γεωρ15. καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει, µε΄σω συνοδευτικω
΄ ν και την παρα΄λληλη προω΄θηση, µε την κατα΄λληλη
γικη΄ς πολιτικη΄ς, πρακτικε΄ς για τη συντη΄ρηση των εδαφω
΄ ν και των πρακτικω
΄ ν που ει΄ναι καλυ΄τερα προσαρµοσµε΄νες στα
στη΄ριξη εκ µε΄ρους του ΕΓΤΠΕ, των καλλιεργειω
χαρακτηριστικα΄ του εδα΄φους και στο οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ περιβα΄λλον· υπογραµµι΄ζει, προς του΄το, τον ρο΄λο
που θα µπορου΄σαν να διαδραµατι΄σουν τα ψυχανθη΄ στη διατη΄ρηση του φυτικου΄ καλυ΄µµατος και στον πλου΄το της
΄ ν, δεδοµε΄νου ο΄τι η ικανο΄τητα δε΄σµευσης του αζω΄του αυτω΄ν των καλλιεργειω
΄ν
πανι΄δας ορισµε΄νων περιφερειω
΄ ν σε λιπα΄σµατα·
επιτρε΄πει τη µει΄ωση των αναγκω
16. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει διαγνωστικη΄ µελε΄τη των κατα΄ το΄πους επιπτω΄σεων της µεταρρυ΄θµισης
της ΚΓΠ που θα περιλαµβα΄νει την εγκατα΄λειψη της υπαι΄θρου (µε τις αντι΄στοιχες κοινωνικοοικονοµικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς συνε΄πειες), τη µετατο΄πιση των ενισχυ΄σεων και την ελευθε΄ρωση των αγορω΄ν· ζητει΄ επι΄σης να περιληφθου΄ν στα περιβαλλοντικα΄ µε΄τρα της ΚΓΠ εκει΄να που σχετι΄ζονται µε την προστασι΄α και τη διατη΄ρηση του εδα΄΄ ς και ειδικα΄ µε΄τρα µε δηµοσιονοµικη΄ υποστη΄ριξη·
φους και των υδα΄τινων πο΄ρων, καθω
(1) Van Lynden, G.W., 2000, Soil degradation in Central and Eastern Europe: The assessment of the status of humaninduced soil degradation, FAO-ISRIC, Ρω΄µη.
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17. πιστευ΄ει ο΄τι, µολονο΄τι υπα΄ρχουν αλι΄πεδα µε υψηλη΄ εγγενη΄ αξι΄α, ει΄ναι αναγκαι΄ο να διαµορφωθου΄ν οι
απαραι΄τητοι µηχανισµοι΄ ω΄στε να ελε΄γχονται οι διαδικασι΄ες αλα΄τωσης και να αξιολογου΄νται οι αρδευο΄µενες εκτα΄σεις που ενδε΄χεται να ΄εχουν αρνητικε΄ς συνε΄πειες στα ποτα΄µια η΄ στα υπο΄γεια ρευ΄µατα· συνιστα΄ επι΄σης τη συ΄νταξη
οδηγω΄ν καλη΄ς γεωργικη΄ς πρακτικη΄ς και την ενι΄σχυση των ικανοτη΄των και των αρµοδιοτη΄των των τοπικω΄ν και
΄ ν αρχω
΄ ν·
περιφερειακω
18. προτρε΄πει την Επιτροπη΄ να αναθεωρη΄σει την οδηγι΄α 86/278/ΕΟΚ (1) περι΄ της ιλυ΄ος καθαρισµου΄ λυµα΄των
και να εκπονη΄σει νε΄α οδηγι΄α σχετικα΄ µε τη λιπασµατοποι΄ηση· υπογραµµι΄ζει την αναγκαιο΄τητα εντατικοποι΄ησης
΄ ν στον τοµε΄α αυτο΄, προκειµε΄νου να αξιοποιηθου΄ν οι προσφερο΄µενες δυνατο΄τητες ο΄σον αφορα΄ την
των ερευνω
΄ ν µε χαµηλη΄ περιεκτικο΄τητα σε οργανικη΄ υ΄λη και την επι΄τευξη συµβιβασµου΄ µεταξυ΄ αφενο΄ς της
ανα΄κτηση εδαφω
΄ ν·
διαχει΄ρισης αποβλη΄των, και αφετε΄ρου της προστασι΄ας και του εµπλουτισµου΄ των εδαφω
19. καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να εξαιρε΄σουν απο΄ ενδεχο΄µενη δο΄µηση, συµπι΄εση η΄ εκµετα΄λλευση,
΄ ν στρατηγικω΄ν για το αστικο΄ περιβα΄λλον ο΄σο και των ρυθµιστικω΄ν χωροταξικω
΄ν
στο πλαι΄σιο το΄σο των θεµατικω
΄ ρους, τις παραποτα΄µιες ζω΄νες, τις εναποµει΄νασες δασικε΄ς εκτα΄σεις, τις υγρε΄ς ζω΄νες, τις
µε΄τρων, τους ιερου΄ς χω
αλυκε΄ς· τα εδα΄φη που ΄εχουν υποστει΄ ρυ΄πανση µπορου΄ν να διατεθου΄ν για ορισµε΄νες χρη΄σεις που επιτρε΄πονται απο΄
την χωροταξικη΄ νοµοθεσι΄α, υπο΄ τη προϋπο΄θεση ο΄τι θα ληφθου΄ν υπο΄ψη οι απαιτη΄σεις εξυγι΄ανσης η΄ ασφα΄λειας,
ανα΄λογα µε τον βαθµο΄ επιβα΄ρυνση΄ς τους.
΄ ν που ΄εχουν
20. καλει΄ την Επιτροπη΄ να συντα΄ξει κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την αποκατα΄σταση των εδαφω
υποστει΄ ρυ΄πανση στις αστικε΄ς και περιαστικε΄ς περιοχε΄ς, ο΄που θα περιλαµβα΄νονται ο κατα΄λληλος ορισµο΄ς των
΄ ν που θα επιτρε΄ψει τον χαρακτηρισµο΄ των πιθανω
΄ ν χρη΄σεω
΄ ν τους, η καθιε΄ρωση επαρκω
΄ ν χρονικω
΄ν
τυ΄πων εδαφω
περιθωρι΄ων για την αποκατα΄σταση΄ τους, η ΄ερευνα της χρη΄σης απλου΄στερων και αποδοτικο΄τερων συστηµα΄των,
΄ ς και πειραµατικω
΄ ν µεθο΄δων βιολογικη΄ς κατεργασι΄ας και η βιογραφι΄α των εδαφω
΄ ν·
καθω
΄ ς και των αστικω΄ν
21. ζητει΄ να εξετα΄ζονται οι συνε΄πειες των υπο΄γειων και επι΄γειων ΄εργων υποδοµη΄ς, καθω
΄εργων οικοδο΄µησης, επι΄ της οµαλη΄ς ροη΄ς των επιφανειακω
΄ ν και υπο΄γειων υδα΄των, στο πλαι΄σιο της αντι΄στοιχης
΄ σεων· ο΄που θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται µε΄τρα συντη΄ρησης διεισδυτικω
΄ ν εδαφω
΄ ν, και να
αξιολο΄γησης επιπτω
΄ ν λεκανω
΄ν
λαµβα΄νονται υπο΄ψη, απο΄ τη στιγµη΄ του σχεδιασµου΄, οι συνε΄πειες του κατακερµατισµου΄ των φυσικω
΄ ν στρατηγικω΄ν για το αστικο΄
και των οικοτο΄πων· ζητει΄ επι΄σης να εφαρµοσθου΄ν, κατα΄ την ανα΄πτυξη των θεµατικω
περιβα΄λλον, οι οδηγι΄ες σχετικα΄ µε τις περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις και σχετικα΄ µε τη στρατηγικη΄ περιβαλλοντικη΄
αξιολο΄γηση·
22. τονι΄ζει την ανα΄γκη ενσωµα΄τωσης των στο΄χων προστασι΄ας του εδα΄φους στις στρατηγικε΄ς χωροταξικου΄
΄ ς και την ανα΄γκη να αναλα΄βει δεσµευ΄σεις υπε΄ρ της περαιτε΄ρω ανα΄πτυξης της Ευρωπαϊκη΄ Προσχεδιασµου΄ καθω
οπτικη΄ Χωροταξικη΄ς Ανα΄πτυξης· ζητει΄, στο πλαι΄σιο της προβλεπο΄µενης για το 2003 ανακοι΄νωσης σχετικα΄ µε «τον
Σχεδιασµο΄ και το Περιβα΄λλον: Εδαφικη΄ ∆ια΄σταση», να µελετη΄σει η Επιτροπη΄ µε΄τρα για την προ΄ληψη της αδια΄ ν για την πολεοδο΄µηση και την κατασκευη΄ υποδοβροχοποι΄ησης του εδα΄φους λο΄γω της δια΄θεσης νε΄ων περιοχω
΄ ν στα επι΄ µε΄ρους χαρακτηριστικα΄
µω΄ν· ζητει΄ την ΄εγκριση ρυ΄θµισης που θα προσαρµο΄ζει τις χρη΄σεις των εδαφω
΄ ν·
τους, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις κοινωνικε΄ς αξι΄ες, και θα θε΄τει τε΄λος στην αδια΄κριτη στεγανοποι΄ηση των εδαφω
23. εκτιµα΄ ο΄τι, προς ο΄φελος της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης, η τοπογραφι΄α, η δοµη΄ και το φυσικο΄ ανα΄γλυφο της
εδαφικη΄ς ΄εκτασης πρε΄πει να διατηρου΄νται κατα΄ τις διαδικασι΄ες πολεοδοµικη΄ς ανα΄πτυξης· επι΄σης ει΄ναι αναγκαι΄ος ο
περιορισµο΄ς της σφρα΄γισης του εδα΄φους, καθω΄ς και η παραµο΄ρφωση της φυσικη΄ς µορφολογι΄ας του και του
αναγλυ΄φου του, και απαιτει΄ται εντατικο΄τερος ΄ελεγχος ω΄στε να αποφευχθει΄ η εξαφα΄νιση του εδα΄φους και να
΄ν
προληφθει΄ ο περιβαλλοντικο΄ς και οπτικο΄ς αντι΄κτυπος των µεγα΄λων ΄εργων εκσκαφη΄ς για την εξο΄ρυξη αδρανω
΄ ν·
υλικω
24. ορι΄ζει για τον τοµε΄α των µεταφορω΄ν ο΄τι, κυρι΄ως, η οδικη΄ και σε λιγο΄τερο βαθµο΄ η σιδηροδροµικη΄ υποδοµη΄ εξαιτι΄ας της εδαφοκα΄λυψης και της συµπι΄εσης του εδα΄φους (λο΄γω της πι΄εσης απο΄ τη χρη΄ση βαρε΄ων οχηµα΄των) µπορει΄ να αποτελε΄σουν απειλη΄ για το ΄εδαφος, λο΄γω επι΄σης και του ο΄τι διασχι΄ζουν οικοσυστη΄µατα· επιση΄ ν µε πλωτα΄ µε΄σα ο΄πως διατυπω΄νεται, µεταξυ΄ α΄λλων, στο
µαι΄νει σχετικα΄ τη σηµασι΄α της προο΄δου των µεταφορω
΄ ν και την ανα΄γκη να εφαρµοστου΄ν, ο΄σον αφορα΄ σχε΄δια
Λευκο΄ Βιβλι΄ο για την πολιτικη΄ στον τοµε΄α των µεταφορω
΄ ν επιπτω
΄ σεων συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α
στο πλαι΄σιο των διευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων, αξιολογη΄σεις περιβαλλοντικω
΄ ν τεχνικω
΄ ν και προϊο΄ντων για
2001/42/ΕΚ (2)· καλει΄ την Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει τη χρη΄ση καινοτο΄µων ανθεκτικω
΄ ν ο΄πως το υδροπερατο΄ ασφαλτοσκληρο΄δεµα·
την κατασκευη΄ οδω
(1) ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6.
(2) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
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25. φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να συµπληρωθου΄ν οι γνω΄σεις ως προς τον ρο΄λο των ειδω΄ν που χρησιµοποιου΄ν
΄ ν ουσιω
΄ ν και τον κυ΄κλο του νερου΄. Πιστευ΄ει ο΄τι ΄εχει και΄ρια
το ΄εδαφος ως ενδιαι΄τηµα, τον κυ΄κλο των θρεπτικω
σηµασι΄α να εφαρµοστει΄ η αρχη΄ της προφυ΄λαξης και να διασφαλιστει΄ η πλη΄ρης τη΄ρηση του 6ου Προγρα΄µµατος
∆ρα΄σης για το Περιβα΄λλον και της περιβαλλοντικη΄ς νοµοθεσι΄ας της ΕΕ, ο΄πως των οδηγιω΄ν πλαι΄σιο για τους
οικο΄τοπους, τα πτηνα΄ και τα υ΄δατα. Επιπλε΄ον, πιστευ΄ει ο΄τι οι κοινοτικε΄ς πολιτικε΄ς θα πρε΄πει να αναθεωρηθου΄ν,
ο΄που ει΄ναι αναγκαι΄ο, ω΄στε να βελτιωθει΄ η προστασι΄α της φυσικη΄ς ισορροπι΄ας, µε΄σω της προ΄ληψης της ελα΄ττωσης
της βιοποικιλο΄τητας·
26. καλει΄ την Επιτροπη΄ να επεξεργασθει΄ ΄ενα συ΄στηµα που θα επιτρε΄πει την αξιο΄πιστη και ενηµερωµε΄νη εκτι΄΄ ν συνεπειω
΄ ν της υποβα΄θµισης του εδα΄φους, το οποι΄ο θα αποτελει΄ αναπο΄µηση του κο΄στους και των οικονοµικω
σπαστο τµη΄µα της θεµατικη΄ς στρατηγικη΄ς για την προστασι΄α του εδα΄φους·
27. θεωρει΄ ο΄τι ορισµε΄να κοινοτικα΄ ο΄ργανα δεν ανταποκρι΄θηκαν ου΄τε επε΄δειξαν επαρκη΄ ευαισθησι΄α στις κοινω΄ σεις της διαδικασι΄ας απερη΄µωσης που εξελι΄σσεται σε δια΄φορες περιονικοοικονοµικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς επιπτω
χε΄ς της Ένωσης· καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρουσια΄σει, το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, µια ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε την
απερη΄µωση και της ζητει΄ να περιλα΄βει, κατα΄ συνε΄πεια, στην ανακοι΄νωση΄ της ΄ενα προ΄γραµµα δρα΄σης, στο οποι΄ο
΄ ν που πλη΄ττονται η΄ κινδυνευ΄ουν
θα παρατι΄θεται λεπτοµερω΄ς και µε ακρι΄βεια η ταξινο΄µηση ανα΄ ζω΄νες των περιοχω
να υποστου΄ν τη διαδικασι΄α της απερη΄µωσης και, ταυτο΄χρονα, θα εξετα΄ζονται διεξοδικα΄ οι αιτι΄ες του φαινοµε΄νου
΄ ς και οι συνε΄πειε΄ς του για τις ανθρω΄πινες
και οι κοινωνικοοικονοµικε΄ς επιπτω΄σεις στις πληγει΄σες εκτα΄σεις, καθω
κοινωνι΄ες, το φυσικο΄ περιβα΄λλον και τον κυ΄κλο του υ΄δατος και θα προσδιορι΄ζονται οι κατα΄λληλες κοινοτικε΄ς
΄ ν της διαδικασι΄ας αυτη΄ς·
ενε΄ργειες που θα βοηθη΄σουν στον περιορισµο΄ των αρνητικω΄ν συνεπειω
΄ ν αποτελει΄ «προ΄βληµα που πλη΄ττει
28. συµµερι΄ζεται την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι η δια΄βρωση των εδαφω
ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση» και καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει προ΄γραµµα δρα΄σης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο,
το οποι΄ο θα λαµβα΄νει επι΄σης δεο΄ντως υπο΄ψη τη δια΄βρωση που πλη΄ττει τις ακτε΄ς και απειλει΄ το΄σο τις κατοικηµε΄νες περιοχε΄ς ο΄σο και τις υποδοµε΄ς και τις πολιτιστικε΄ς αξι΄ες·
29. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να µελετη΄σει τις επιπτω΄σεις της αλλαγη΄ς του κλι΄µατος στη δια΄βρωση του εδα΄φους
και στη διαδικασι΄α απερη΄µωσης και να υποβα΄λει προτα΄σεις για τα κρα΄τη µε΄λη µε σκοπο΄ την α΄µβλυνση των
΄ ν του φαινοµε΄νου·
συνεπειω
30. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διατηρη΄σει τις υπα΄ρχουσες και να υποστηρι΄ξει νε΄ες ενισχυ΄σεις για την προ΄ληψη των
΄ ν στα δα΄ση που αποτελου΄ν και΄ριο παρα΄γοντα της δια΄βρωσης του εδα΄φους και ΄εχουν λα΄βει ιδιαι΄τερα
πυρκαγιω
΄ ρες της Μεσογει΄ου· για τον λο΄γο αυτο΄ν, πε΄ραν των ενισχυ΄σεων για την προ΄ληψη των
σοβαρε΄ς διαστα΄σεις στις χω
΄ ν τεχνικω
΄ ν διαχει΄ρισης του
΄ ν, πρε΄πει να αυξηθου΄ν οι διαθε΄σιµοι πο΄ροι για τη διατη΄ρηση των παραδοσιακω
πυρκαγιω
εδα΄φους, οι οποι΄ες ΄εχουν αποδει΄ξει την εξαιρετικη΄ ωφελιµο΄τητα΄ τους για τη διατη΄ρηση΄ του·
΄ σιµης δασοπονι΄ας για την προστασι΄α των εδαφω
΄ ν και καλει΄ τα κρα΄τη
31. υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της βιω
µε΄λη να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για την απαγο΄ρευση της οικοδοµικη΄ς δραστηριο΄τητας σε καµε΄νες δασικε΄ς
εκτα΄σεις και για την αποκατα΄σταση΄ τους µε βα΄ση τα κατα΄λληλα ει΄δη βλα΄στησης, τα οποι΄α δεν θα επιδρα΄σουν
αρνητικα΄ στην περιβαλλοντικη΄ και υδρολογικη΄ ισορροπι΄α της περιοχη΄ς·
΄ ρηση των µεθο΄δων ΄ερευνας σχετικα΄ µε το ΄εδαφος ενθαρρυ΄νοντας την ΄ερευνα για τη
32. συνιστα΄ την αναθεω
΄ ν, για τις καλλιε΄ργειες σε συνθη΄κες λειψυδρι΄ας και για α΄λλα µε΄τρα καταπολε΄σχε΄ση µεταξυ΄ γεωργι΄ας και εδαφω
΄ ς επι΄σης την ΄ερευνα για τις επιπτω΄σεις των λιπασµα΄των και των µε΄σων προστασι΄ας
µησης της απερη΄µωσης, καθω
΄ ν στη βιοποικιλο΄τητα του εδα΄φους, ενω΄ θα πρε΄πει να δοθει΄ ΄εµφαση στη διεπιστηµονικη΄ ΄ερευνα·
των καλλιεργειω
θεωρει΄ αναγκαι΄ο να διεξαχθου΄ν ΄ερευνες σχετικα΄ µε τις διαδικασι΄ες οικιστικη΄ς οργα΄νωσης και τις συνε΄πειες της
σφρα΄γισης του εδα΄φους·
΄ ν πρε΄πει να περιλαµβα΄νει στο΄χους σε
33. επιµε΄νει ο΄τι κα΄θε στρατηγικη΄ σχεδιασµου΄ και διατη΄ρησης των εδαφω
σχε΄ση µε την περιβαλλοντικη΄ εκπαι΄δευση που θα απευθυ΄νεται στους παρα΄γοντες και τους τοµει΄ς εκει΄νους οι
οποι΄οι, εφαρµο΄ζοντας λανθασµε΄νες πρακτικε΄ς, συµβα΄λλουν στην υποβα΄θµιση της ποιο΄τητας του εδα΄φους (αγρο΄τες, βιοµηχανι΄α τροφι΄µων, οι µονα΄δες που παρα΄γουν µεγα΄λες ποσο΄τητες υγρη΄ς κο΄πρου, ο τοµε΄ας της παραγωγη΄ς
ξυλει΄ας κ.λπ.)·
34. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄ και στα
΄ ν και των υποψη΄φιων προς ΄ενταξη χωρω΄ν.
κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω
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P5_TA(2003)0508

Οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ΄εκθεση παρακολου΄θησης για την οδηγι΄α του
Συµβουλι΄ου 75/442/ΕΟΚ (οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα απο΄βλητα) (COM(2003)250  2003/2124(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τα απο΄βλητα κατα΄ την περι΄οδο 1998-2000 (COM(2003)250)
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου 1975 σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 14ης Νοεµβρι΄ου 1996, σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για
την επανεξε΄ταση της κοινοτικη΄ς στρατηγικη΄ς διαχει΄ρισης των αποβλη΄των και το σχε΄διο ψηφι΄σµατος του
Συµβουλι΄ου για την πολιτικη΄ στον τοµε΄α των αποβλη΄των (2), και το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 24ης Φεβρουαρι΄ου 1997 για την κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ διαχει΄ρισης αποβλη΄των (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998 (4), σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο περι΄ εφαρµογη΄ς των οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση αποβλη΄των,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 3 Απριλι΄ου 2001 ψη΄φισµα΄ του (5) για την Πρα΄σινη Βι΄βλο της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε
τις περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις του ΡVC,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
22ης Ιουλι΄ου 2002 προς δροµολο΄γηση του Έκτου Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης για το Περιβα΄λλον της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (6), συγκεκριµε΄να το α΄ρθρο 8 αυτου΄,
΄ ν Κοινοτη΄των στις υποθε΄σεις C-203/96,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
C-365/97, C-209/98, C-418/99, C-419/99, C-228/00 και C-458/00,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 2 και 6 της Συνθη΄κης ΕΚ, απο΄ τα οποι΄α προκυ΄πτει ο΄τι οι απαιτη΄σεις της περιβαλλοντικη΄ς προστασι΄ας πρε΄πει να καθορι΄ζονται στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της Κοινο΄τητας για τους δια΄φορους
τοµει΄ς µε στο΄χο την αειφο΄ρο οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη µε σεβασµο΄ στο περιβα΄λλον,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 175 της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 2, και το α΄ρθρο 163 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Προστασι΄ας των Καταναλω΄ ν (A5-0394/2003),
τω΄ν και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Αναφορω
΄ ντας ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη παρε΄δωσαν καθυστερηµε΄να τις εκθε΄σεις τους, η Πορτογαλι΄α µα΄λιστα και η
Α. εκτιµω
Ιρλανδι΄α υπερε΄βησαν κατα΄ περισσο΄τερο απο΄ ΄ενα χρο΄νο την προθεσµι΄α, εκτιµω΄ντας επι΄σης ο΄τι σε ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν σηµαντικε΄ς ελλει΄ψεις, παρο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη αυτα΄ κλη΄θηκαν επι΄
αυτου΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν τροποποιη΄σεως, απαιτει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να ενθαρρυ΄νουν πρωτι΄στως τον
περιορισµο΄ η΄ τη µει΄ωση της παραγωγη΄ς αποβλη΄των και της βλα΄βης που προκαλου΄ν,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν τροποποιη΄σεως, απαιτει΄
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να διασφαλι΄σουν ο΄τι τα απο΄βλητα θα αξιοποιου΄νται η΄
θα διατι΄θενται, χωρι΄ς να βλα΄πτουν την υγει΄α του ανθρω΄που και χωρι΄ς να χρησιµοποιου΄νται διαδικασι΄ες η΄
µε΄θοδοι που θα µπορου΄σαν να βλα΄ψουν το περιβα΄λλον,

(1) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L
284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 241.
(3) ΕΕ C 76 της 11.3.1997, σ. 1.
(4) ΕΕ C 313 της 12.10.1998, σ. 99.
(5) ΕΕ C 21 της 24.1.2002, σ. 112.
(6) ΕΕ L 242 της 10.09.2002, σ. 1.
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∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 7, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, ο΄πως ισχυ΄ει κατο΄πιν τροποποιη΄σεως, απαιτει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να καταρτι΄σουν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν ΄ενα η΄ περισσο΄τερα σχε΄δια
διαχει΄ρισης των αποβλη΄των προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν οι στο΄χοι που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 3, 4 και 5,
και να τηρηθου΄ν οι αρχε΄ς της εγγυ΄τητας και της αυτα΄ρκειας,

Ε.

΄ ντας ο΄τι µε το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 1, του ΄εκτου προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον καθορι΄εκτιµω
ζονται, µεταξυ΄ α΄λλων, οι ακο΄λουθοι στο΄χοι:


ουσιαστικη΄ µει΄ωση της εν γε΄νει ποσο΄τητας αποβλη΄των µε΄σω πρωτοβουλιω΄ν για τον περιορισµο΄ των
αποβλη΄των, καλυ΄τερης απο΄δοσης των πο΄ρων και της στροφη΄ς προς βιωσιµο΄τερα σχη΄µατα παραγωγη΄ς
και κατανα΄λωσης,



΄ ς και της παραγωγη΄ς επικι΄νδυνων
σηµαντικη΄ µει΄ωση της ποσο΄τητας αποβλη΄των που αποτι΄θενται καθω
΄ ν στον αε΄ρα, στο νερο΄ και στο ΄εδαφος,
αποβλη΄των ουσιω΄ν, κατα΄ την οποι΄α επε΄ρχεται αυ΄ξηση εκποµπω



ενθα΄ρρυνση της εκ νε΄ου χρη΄σης και για απο΄βλητα που εξακολουθου΄ν να παρα΄γονται: πρε΄πει να µειωθει΄
ο βαθµο΄ς επικινδυνο΄τητα΄ς τους και να συνιστου΄ν κατα΄ το δυνατο΄ν ελα΄χιστη απειλη΄· πρε΄πει να προτιµηθει΄ η αξιοποι΄ηση και ιδι΄ως η ανακυ΄κλωση· η ποσο΄τητα των προς δια΄θεση αποβλη΄των πρε΄πει να ελαχιστοποιηθει΄ και να διατι΄θενται µε ασφα΄λεια· τα απο΄βλητα που προορι΄ζονται για δια΄θεση πρε΄πει να υπο΄κεινται σε επεξεργασι΄α ο΄σο το δυνατο΄ πιο κοντα΄ στον το΄πο προε΄λευση΄ς τους, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι
κα΄τι τε΄τοιο δεν οδηγει΄ σε µει΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας της επεξεργασι΄ας τους,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο ii) του ΄εκτου περιβαλλοντικου΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης περιλαµβα΄νει τις ακο΄λουθες προτεραιο΄τητες για την ανα΄πτυξη και εφαρµογη΄ µε΄τρων σχετικα΄ µε τον
περιορισµο΄ και τη διαχει΄ριση αποβλη΄των:


΄ ν αποβλη΄των, οι οποι΄οι
ανα΄πτυξη δε΄σµης στο΄χων ποσοτικη΄ς και ποιοτικη΄ς µει΄ωσης ο΄λων των σχετικω
πρε΄πει να ΄εχουν επιτευχθει΄ µε΄χρι το 2010, ενω΄ καλει΄ την Επιτροπη΄ να ΄εχει ετοιµα΄σει προ΄ταση για
τε΄τοιους στο΄χους ω΄ς το 2002·



τη διαµο΄ρφωση λειτουργικω΄ν µε΄τρων για την ενθα΄ρρυνση του περιορισµου΄ των αποβλη΄των, π.χ. µε την
προω΄θηση της εκ νε΄ου χρη΄σης και της αξιοποι΄ησης, της σταδιακη΄ς κατα΄ργησης ορισµε΄νων ουσιω΄ν και
υλω΄ν µε΄σω µε΄τρων ανα΄λογων µε το προϊο΄ν,

΄ ντας ο΄τι συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 8, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο iv), του ΄εκτου προγρα΄µµατος δρα΄σης για το
Z. εκτιµω
΄ κονται, µεταξυ΄ α΄λλων, µε΄σω ενεργειω
΄ ν που εστια΄ζουν:
περιβα΄λλον, οι στο΄χοι επιδιω


΄ ρηση διαφο΄ρων οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα,
στην επεξεργασι΄α η΄ την αναθεω



στον σαφη΄ διαχωρισµο΄ αποβλη΄των και µη αποβλη΄των,



στην ανα΄πτυξη κατα΄λληλων κριτηρι΄ων για την περαιτε΄ρω επεξεργασι΄α των παραρτηµα΄των IIA (δια΄θεση)
και IIB (ωφε΄λιµη χρη΄ση) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ,

΄ ντας ο΄τι ο ορισµο΄ς των αποβλη΄των σε πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη δεν συµπι΄πτει µε τον ορισµο΄ του α΄ρθρου 1
Η. εκτιµω
΄ ντας ο΄τι ως εκ του΄του
της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, µολονο΄τι η υποχρε΄ωση αυτη΄ ισχυ΄ει απο΄ το 1993, εκτιµω
υπα΄ρχουν απαρα΄δεκτες διαφορε΄ς µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν (1),
΄ ντας ο΄τι, και δεδοµε΄νων των αποφα΄σεων του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των σχετικα΄ µε το
Θ. εκτιµω
ευ΄ρος του ορισµου΄ των αποβλη΄των, ΄ενας νε΄ος ορισµο΄ς δε θα οδηγου΄σε σε µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια,
Ι.

΄ ντας ο΄τι σε σχε΄ση µε την προηγου΄µενη περι΄οδο ΄εχει πρα΄γµατι καταγραφει΄ προ΄οδος σχετικα΄ µε την
εκτιµω
κατα΄ρτιση σχεδι΄ων για τη διαχει΄ριση των αποβλη΄των, τα σχε΄δια ο΄µως αυτα΄ παραµε΄νουν αναξιοποι΄ητα σε ΄ενα
΄ ντας επι΄σης ο΄τι το 2002 το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
τµη΄µα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, εκτιµω
αποφα΄νθηκε ο΄τι η Γαλλι΄α, η Ιταλι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο δεν κατα΄ρτισαν κανε΄να σχε΄διο σχετικα΄ µε τη
διαχει΄ριση αποβλη΄των,

΄ ν Κοινοτη΄των. Το Λουξεµβου΄ργο δεν ΄εχει
(1) Η Ιταλι΄α δι΄νει αντι΄θετο ορισµο΄, βλ. αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω
αναθεωρη΄σει τον ΕΚΑ. Η Αυστρι΄α και το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο χρησιµοποιου΄ν επι΄σης παρεκκλι΄νοντα ορισµο΄.
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ΙΑ.

΄ σει για το τι ΄εχουν κα΄νει απο΄ το 1997 και
εκτιµω΄ντας ο΄τι τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη δεν ΄εχουν ενηµερω
΄επειτα στον τοµε΄α της προ΄ληψης και της ωφε΄λιµης χρη΄σης των αποβλη΄των, εκτιµω
΄ ντας ο΄τι η µε΄ση παραγο΄΄ ν αποβλη΄των ανα΄ κα΄τοικο του συνολικου΄ πληθυσµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ΄εχει
µενη ποσο΄τητα οικιακω
αυξηθει΄ σε σχε΄ση µε την προηγου΄µενη εξεταζο΄µενη περι΄οδο (1995-1997) απο΄ περι΄που 400 kg σε περι΄που
500 kg· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η παραγωγη΄ επικι΄νδυνων αποβλη΄των εξακολουθει΄ να αυξα΄νεται σε πολλε΄ς
΄ ρες· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συνεχη΄ς αυ΄ξηση αποβλη΄των εγει΄ρει σοβαρα΄ ερωτη΄µατα σχετικα΄ µε την
χω
εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ,

ΙΒ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι τα ποσοστα΄ ανακυ΄κλωσης για τα οικιακα΄ απο΄βλητα στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη αποκλι΄νουν
πολυ΄: πε΄ντε κρα΄τη µε΄λη (Αυστρι΄α, Βε΄λγιο, Γερµανι΄α, Κα΄τω Χω΄ρες και Σουηδι΄α) βρι΄σκονται πα΄νω απο΄ το
40 % και πε΄ντε κρα΄τη µε΄λη (Γαλλι΄α, Ελλα΄δα, Ιρλανδι΄α, Ιταλι΄α και Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο) βρι΄σκονται κα΄τω απο΄
το 10 %,

ΙΓ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι η πιο συνηθισµε΄νη µε΄θοδος δια΄θεσης αποβλη΄των παραµε΄νει η απο΄θεση (για πε΄ντε κρα΄τη µε΄λη
΄ ντας ο΄τι η αποτε΄φρωση των αποβλη΄των µε ανα΄κτηση ενε΄ργειας αποτελει΄
µα΄λιστα ξεπερνα΄ει το 60 %), εκτιµω
τη δευ΄τερη µε΄θοδο δια΄θεσης, αν και η αποτε΄φρωση των αποβλη΄των δεν εφαρµο΄ζεται καθο΄λου στην Ιρλανδι΄α
και στην Ελλα΄δα,

Ι∆.

εκτιµω΄ντας ο΄τι τα περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι σχεδο΄ν πλη΄ρως αυτα΄ρκη σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των αποβλη΄των τους,

ΙΕ.

΄ ρους που δεν συµφωνου΄ν µε την
εκτιµω΄ντας ο΄τι στην Ελλα΄δα το 59,6 % των αποβλη΄των αποτι΄θεται σε χω
ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α,

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει ξεκινη΄σει διαδικασι΄α επι΄ παραβα΄σει κατα΄ της Ελλα΄δας, της Ιταλι΄ας
και της Γαλλι΄ας για παρα΄νοµες διαθε΄σεις,
ΙΖ.

΄ ν Κοινοτη΄των ΄εκρινε µε την απο΄φαση C-209/98 ο΄τι τα κρα΄τη
εκτιµω΄ντας ο΄τι το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω
µε΄λη δικαιου΄νται να λα΄βουν µε΄τρα για την εξασφα΄λιση της µεταφορα΄ς των αποβλη΄των ο΄ταν η µεταφορα΄
αυτη΄ δεν συµφωνει΄ µε το σχε΄διο΄ τους για τη διαχει΄ριση των αποβλη΄των, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι το σχε΄διο
συµφωνει΄ µε τους κανονισµου΄ς της Συνθη΄κης και µε την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ,

ΙΗ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι υπα΄ρχουν διαφορετικε΄ς συνθη΄κες αγορα΄ς στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, ο΄πως απουσι΄α απαγορευ΄σεων δια΄θεσης αποβλη΄των στο Βε΄λγιο (Βαλονι΄α), στην Ελλα΄δα, στην Ιρλανδι΄α, στην Ιταλι΄α, στην Πορτογαλι΄α, στην Ισπανι΄α και στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, διαφορε΄ς στους φο΄ρους για τα απο΄βλητα µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν, καθω΄ς και ΄ελλειψη φο΄ρων για τα απο΄βλητα στη Γερµανι΄α, στην Ελλα΄δα, στην Ιρλανδι΄α, στην Πορτογαλι΄α και στην Ισπανι΄α,

ΙΘ. εκτιµω΄ντας ο΄τι οι προ΄σφατες αποφα΄σεις του ∆ικαστηρι΄ου σχετικα΄ µε τη δια΄κριση µεταξυ΄ των διαφο΄ρων
µεθο΄δων ανα΄κτησης ενε΄ργειας και τελικη΄ς επεξεργασι΄ας οδη΄γησαν σε ασα΄φειες σχετικα΄ µε την κατηγοριοποι΄ηση της ωφε΄λιµης χρη΄σης και της δια΄θεσης στο Παρα΄ρτηµα II της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ,
Κ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 2, παρα΄γραφος 2, της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ ορι΄ζει ο΄τι µπορου΄ν να
θεσπιστου΄ν ειδικοι΄ κανο΄νες για τη διαχει΄ριση συγκεκριµε΄νων κατηγοριω΄ν αποβλη΄των µε΄σω µεµονωµε΄νων
οδηγιω΄ν,

1.
συµπεραι΄νει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη σε γενικε΄ς γραµµε΄ς δεν λαµβα΄νουν σοβαρα΄ υπο΄ψη τους την ΄εκθεση προς την
Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄·
2.
ζητα΄ει, βα΄σει του α΄ρθρου 226 της Συνθη΄κης, να κινη΄σει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ διαδικασι΄ες κατα΄ των
΄ ν που εξακολουθου΄ν να παρουσια΄ζουν σηµαντικε΄ς ελλει΄ψεις στην παρα΄δοση των εκθε΄σεω
΄ ν τους·
κρατω΄ν µελω
΄ς
3.
αποφαι΄νεται ο΄τι λο΄γω της ανεπαρκου΄ς αναφορα΄ς εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν, δεν διαφαι΄νεται σαφω
εα΄ν εφαρµο΄ζεται η οδηγι΄α-πλαι΄σιο και εα΄ν επιτυγχα΄νονται οι καταγεγραµµε΄νοι στο΄χοι· αποφαι΄νεται επιπλε΄ον
ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη δεν γνωστοποιου΄ν στην Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 3, παρα΄γραφος 2, της οδηγι΄ας
75/442/ΕΟΚ, τα µε΄τρα που λαµβα΄νουν για την επι΄τευξη των στο΄χων της οδηγι΄ας·
4.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ασκη΄σει τις εξουσι΄ες της, προκειµε΄νου να της γνωστοποιου΄νται τα µε΄τρα των
΄ ν για την επι΄τευξη των στο΄χων του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 2, της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ·
κρατω΄ν µελω

7.4.2004

7.4.2004
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5.
δεν θε΄τει τον ισχυ΄οντα ορισµο΄ για τα απο΄βλητα υπο΄ συζη΄τηση, ζητα΄ επιµο΄νως απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη να
συµπεριλα΄βουν τον ορισµο΄ για τα απο΄βλητα που αντιστοιχει΄ στο α΄ρθρο 1 της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ στις εθνικε΄ς
τους νοµοθεσι΄ες. Εα΄ν χρειαστει΄, θα πρε΄πει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σει την εξουσι΄α της προκειµε΄νου
να πιε΄σει τα κρα΄τη µε΄λη προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση·
΄ σουν τα
6.
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη, εα΄ν δεν ΄εχουν ακο΄µα καταρτι΄σει σχε΄δια διαχει΄ρισης αποβλη΄των, να βελτιω
ισχυ΄οντα σχε΄δια, δι΄νοντας προτεραιο΄τητα στα µε΄τρα για τον περιορισµο΄ η΄ τη µει΄ωση της παραγωγη΄ς αποβλη΄των·
΄ν
πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να παρακολουθει΄ και να επιβλε΄πει την ανα΄πτυξη και την εφαρµογη΄ των εθνικω
σχεδι΄ων διαχει΄ρισης των αποβλη΄των, ω΄στε να ευθυγραµµι΄ζονται µε την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·
΄ νει ο΄τι δεν ΄εχει επιτευχθει΄ ο στο΄χος του πε΄µπτου προγρα΄µµατος δρα΄σης για το περιβα΄λλον, συγκε7.
διαπιστω
κριµε΄να η σταθεροποι΄ηση της παραγωγη΄ς αποβλη΄των για το 2000 στο επι΄πεδο του 1985, δηλαδη΄ στα 300 kg
ανα΄ κα΄τοικο του συνολικου΄ πληθυσµου΄, καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να καταβα΄λουν εντονο΄τερες προσπα΄θειες προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ η προ΄ληψη δηµιουργι΄ας και η µει΄ωση των αποβλη΄των και ειδικο΄τερα των επικι΄νδυνων αποβλη΄΄ σουν απο΄λυτη προτεραιο΄τητα στην προ΄ληψη η΄ στη µει΄ωση της παραγωγη΄ς αποβλη΄των, ο΄ταν
των, και να αποδω
καταρτι΄ζουν σχε΄δια διαχει΄ρισης αποβλη΄των·
8.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ενε΄κρινε ακο΄µη προτα΄σεις για την ανα΄πτυξη
δε΄σµης στο΄χων ποσοτικη΄ς και ποιοτικη΄ς µει΄ωσης, που να καλυ΄πτουν ο΄λα τα σχετικα΄ απο΄βλητα και να επιτευχθου΄ν
΄ ς το 2010· πιστευ΄ει ο΄τι τα υπα΄ρχοντα στατιστικα΄ στοιχει΄α, παρ’ ο΄λο που ει΄ναι εν µε΄ρει
σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο ω
ελλιπη΄, πρε΄πει να λειτουργη΄σουν ως αφετηρι΄α για την ΄εγκριση στο΄χων µει΄ωσης, εφο΄σον προ΄κειται να επιτευχθει΄ ο
΄ τη δε΄σµη εναρµονισµε΄νων στατιστικω
΄ ν στοιχει΄ων θα ει΄ναι διαθε΄σιµη το
στο΄χος του 2010, µε δεδοµε΄νο ο΄τι η πρω
΄ νει το αι΄τηµα΄ του προς την Επιτροπη΄ να καταθε΄σει µια τε΄τοια προ΄ταση, το
νωρι΄τερο κατα΄ το 2006· επαναδιατυπω
αργο΄τερο πριν απο΄ τη λη΄ξη της θητει΄ας της·
΄ σιµων αποβλη΄9.
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να βρουν τρο΄πους για να προωθη΄σουν τη χωριστη΄ συλλογη΄ ανακυκλω
των, καθω΄ς ΄εχει διαπιστωθει΄ σηµαντικη΄ ανεπα΄ρκεια στην επι΄τευξη υψηλο΄τερων επιπε΄δων ανακυ΄κλωσης·
10. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη που δεν εφαρµο΄ζουν ικανοποιητικα΄ η΄ καθυστερου΄ν την εφαρµογη΄ των οδηγιω΄ν για
τα απο΄βλητα να το πρα΄ξουν και καλει΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σει µε τον καλυ΄τερο δυνατο΄ τρο΄πο
την εξουσι΄α της για το σκοπο΄ αυτο΄·
11. καλει΄ την Επιτροπη΄ να κινη΄σει τη διαδικασι΄α επι΄ παραβα΄σει συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 226 για παραβι΄αση
της οδηγι΄ας 75/442/ΕΟΚ, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της αποφα΄σεως του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου στην υπο΄θεση
΄ ν στα οποι΄α γι΄νονται παρα΄νοµες η΄ ανεξε΄λεγκτες αποθε΄σεις αποβλη΄C-365/97, εις βα΄ρος ο΄λων των κρατω΄ν µελω
των,
12. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει µε΄τρα που να επιτρε΄πουν στα κρα΄τη µε΄λη να καταστου΄ν η΄ να παραµει΄νουν αυτα΄ρκη στη δια΄θεση των αποβλη΄των, εφαρµο΄ζοντας ικανοποιητικα΄ την αρχη΄ της εγγυ΄τητας·
13. θεωρει΄ ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να παρε΄χουν επαρκει΄ς δυνατο΄τητες ανακυ΄κλωσης και αξιοποι΄ησης
΄ ν αποβλη΄των και ο΄τι τα οικιακα΄ απο΄βλητα προς αποτε΄φρωση δεν µπορου΄ν να εξα΄γονται σε α΄λλα κρα΄τη
οικιακω
΄ ρες,
µε΄λη η΄ τρι΄τες χω
΄ ν αποβλη΄14. θεωρει΄ ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να παρε΄χουν επαρκει΄ς δυνατο΄τητες αποτε΄φρωσης οικιακω
των, κατα΄ την οποι΄α επανακτα΄ται ενε΄ργεια, για µεθο΄δους επεξεργασι΄ας για τις οποι΄ες δεν υπα΄ρχουν εναλλακτικε΄ς
µε΄θοδοι µε υψηλο΄τερη θε΄ση στην κοινοτικη΄ ιεραρχι΄α των µεθο΄δων επεξεργασι΄ας αποβλη΄των, ο΄πως η εκ νε΄ου
χρη΄ση και η ανακυ΄κλωση των υλω΄ν·
15. καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη, εφο΄σον υπα΄ρχει ελευ΄θερη αγορα΄ για τη διαχει΄ριση αποβλη΄των στην Ευρωπαϊκη΄
΄ ν της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητα, να εξαλει΄ψουν προβλη΄µατα που οφει΄λονται σε ανεπαρκη΄ εφαρµογη΄ των οδηγιω
Ένωσης·
16. ζητει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ να διαφυλα΄ξει την εφαρµογη΄ των οδηγιω΄ν περι΄ αποβλη΄των ου΄τως ω΄στε
΄ ν κο΄στους, για να αποτραπει΄ η ροη΄ αποβλη΄των σε
να προληφθει΄ ο αθε΄µιτος ανταγωνισµο΄ς λο΄γω των διαφορω
περιβαλλοντικα΄ κατω΄τερες επιχειρη΄σεις επεξεργασι΄ας·
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΄ σει σαφει΄ς και
17. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναθεωρη΄σει την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ µε σκοπο΄ να διατυπω
δεσµευτικε΄ς προϋποθε΄σεις για τη δια΄θεση και τη συλλογη΄ αποβλη΄των και να εποπτευ΄σει την πλη΄ρη εφαρµογη΄
τους. Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να βασι΄ζονται σε ελα΄χιστα ποιοτικα΄ κριτη΄ρια, ο΄πως:


ενεργειακη΄ αξι΄α των αποβλη΄των που προ΄κειται να αποτεφρωθου΄ν,



΄ ν ουσιω΄ν στον αε΄ρα, στο νερο΄ και στο ΄εδαφος,
εκποµπε΄ς βλαβερω



διακεκριµε΄να ρευ΄µατα αποβλη΄των,



ενεργειακη΄ αποδοτικο΄τητα των εγκαταστα΄σεων (συν)αποτε΄φρωσης,



΄ ν συστατικω
΄ ν,
δυνατο΄τητα εξουδετε΄ρωσης οργανικω



΄ ν δηλ. δραστικη΄ς µει΄ωσης του ο΄γκου τους,
δυνατο΄τητα συµπυ΄κνωσης ανο΄ργανων συστατικω



ο΄χι επικι΄νδυνες ουσι΄ες στα τελικα΄ προϊο΄ντα κατα΄ τη συναποτε΄φρωση,

18.
τροπη΄
µε΄νου
βλητα

καλει΄ την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να συγκροτη΄σουν µο΄νιµη καθοδηγητικη΄ και συµβουλευτικη΄ επι΄ πη», προκειγια τα απο΄βλητα βα΄σει των υφιστα΄µενων δοµω΄ν της «στρατηγικη΄ς για καθαρο΄ αε΄ρα στην Ευρω
να υπα΄ρχει επισταµε΄νος ΄ελεγχος και συντονισµο΄ς της εφαρµογη΄ς της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας για τα απο΄και διαβου΄λευση των ενδιαφεροµε΄νων σχετικα΄ µε τη νοµοθεσι΄α περι΄ ανακυ΄κλωσης αποβλη΄των

19. ζητει΄ απο΄ τον Προ΄εδρο΄ του να προωθη΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, καθω΄ς και
΄ ν.
στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: James L.C. PROVAN
Αντιπροε΄δρου

1. Έναρξη της συνεδρι΄ασης
Η συνεδρι΄αση αρχι΄ζει στις 10.05 π.µ.
Παρεµβαι΄νουν οι βουλευτε΄ς:


Roy Perry, ο οποι΄ος εκφρα΄ζει τη δυσαρε΄σκεια΄ του διο΄τι η Επιτροπη΄ δεν ΄εχει στει΄λει ακο΄µη τις πληροφορι΄ες
που ζη΄τησε το Κοινοβου΄λιο σχετικα΄ µε τους Lloyd’s του Λονδι΄νου, µολονο΄τι η προθεσµι΄α ει΄χε οριστει΄ για τις
15 Νοεµβρι΄ου (ο Προ΄εδρος του συνιστα΄ να απευθυνθει΄ γι’ αυτο΄ το θε΄µα στη ∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων).



Ilda Figueiredo επι΄ της 14ης επετει΄ου της ΄εγκρισης απο΄ τη Γενικη΄ Συνε΄λευση των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν της
΄ µατα του παιδιου΄.
Συ΄µβασης για τα δικαιω

΄ θηση της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και ορισµε΄νων
2. Προω
΄ ν περιοχω
΄ ν * & Προω
΄ θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας
µη βιοµηχανικω
΄ σεις που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄
του ευρωπαι΄ου πολι΄τη * & Οργανω
΄ ν και ανδρω
΄ ν ***I (συζη΄τηση)
επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ γυναικω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που θεσπι΄ζει προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σης για τους
οργανισµου΄ς που προωθου΄ν την αµοιβαι΄α κατανο΄ηση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς ’Ένωσης και ορισµε΄νων
΄ ν περιοχω
΄ ν [COM(2003)280  C5-0350/2003  2003/0110(CNS)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
΄ν
µη βιοµηχανικω
Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Lennart Sacrédeus (A5-0384/2003)
Συντα΄κτρια γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Bárbara Dührkop Dührkop, επιτροπη΄ BUDG
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης για την προω΄θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη (civic participation)
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολι[COM(2003)276  C5-0321/2003  2003/0116(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Heide Rühle (A5-0368/2003)
Συντα΄κτρια γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Bárbara Dührkop Dührkop, επιτροπη΄ BUDG
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση
προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την προω΄θηση οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
΄ ν και ανδρω
΄ ν [COM(2003)279  C5-0261/2003  2003/
στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ γυναικω
΄ ν.
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
0109(COD)]  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
Εισηγητη΄ς: Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου (A5-0396/2003)
Συντα΄κτρια γνωµοδο΄τησης (α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄): Bárbara Dührkop Dührkop, επιτροπη΄ BUDG
Παρεµβαι΄νει ο Neil Kinnock (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Ο Lennart Sacrédeus παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ του (A5-0384/2003).
Η Heide Rühle παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0368/2003).
Η Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου παρουσια΄ζει την ΄εκθεση΄ της (A5-0396/2003).
Παρεµβαι΄νουν οι βουλευτε΄ς Bárbara Dührkop Dührkop (συντα΄κτρια γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς BUDG), Juan
Ojeda Sanz (συντα΄κτης γνωµοδο΄τησης της επιτροπη΄ς LIBE), Carlos Coelho, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
και Véronique De Keyser, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alonso José PUERTA
Αντιπροε΄δρου
Παρεµβαι΄νουν οι Lone Dybkjær, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Geneviève Fraisse, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL, Alima Boumediene-Thiery, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE, José Ribeiro e Castro, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN, Georges Berthu, µη εγγεγραµµε΄νος, Astrid Lulling, Adeline Hazan, Olle Schmidt, Ilda
Figueiredo, Regina Bastos, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Armonia Bordes, Dana Rosemary
Scallon, Lissy Gröner, Carlo Fatuzzo, Christa Prets, Eija-Riitta Anneli Korhola, Ruth Hieronymi και Neil
Kinnock.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄α 9, 11 και 12

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Pat COX
Προε΄δρου

3. Ανακοι΄νωση της Προεδρι΄ας
΄ νει ο΄τι πραγµατοποιη΄θηκαν ση΄µερα το πρωι΄ τροµοκρατικε΄ς επιθε΄σεις εναντι΄ον στο΄χων βρεΟ Προ΄εδρος ανακοινω
΄ ν συµφερο΄ντων στην Κωνσταντινου΄πολη, µι΄α εκ των οποι΄ων εναντι΄ον του Προξενει΄ου του Ηνωµε΄νου Βασιτανικω
΄ νει ο΄τι εξε΄φρασε, εξ ονο΄µατος του Σω΄µατος, την συµπαρα΄σταση΄ του και διαβι΄βασε τα συλλυπηλει΄ου. Ανακοινω
τη΄ρια΄ του προς τις οικογε΄νειες των θυµα΄των, ενω΄ εξε΄φρασε επι΄σης την αλληλεγγυ΄η του προς τις τουρκικε΄ς αρχε΄ς
και τους κατοι΄κους της Κωνσταντινου΄πολης.
Το Σω΄µα τηρει΄ ενο΄ς λεπτου΄ σιγη΄.
*
*

*

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Guido PODESTÀ
Αντιπροε΄δρου
΄ ν βουλευτω
΄ ν, ευχαριστει΄ τον Προ΄εδρο του
Παρεµβαι΄νει ο John Bowis, ο οποι΄ος, εξ ονο΄µατος των βρεταννω
Κοινοβουλι΄ου για την συµπαρα΄σταση΄ του και εκφρα΄ζει τη συµφωνι΄α του µε αυτο΄ν (Ο Προ΄εδρος του απαντα΄ ο΄τι
θα διαβιβα΄σει τα λεγο΄µενα΄ του στον Προ΄εδρο).

4. Υποδοχη΄
΄ µατος, αντιπροσωπει΄α του Κοινοβουλι΄ου της ∆ηµοκρατι΄ας του
Ο Προ΄εδρος καλωσορι΄ζει, εξ ονο΄µατος του Σω
Κιργιζιστα΄ν, υπο΄ τον αντιπρο΄εδρο΄ του, Sooronbay Jeenbekov, που λαµβα΄νει θε΄ση στο θεωρει΄ο των επιση΄µων.
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω
΄ ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν κατα΄
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω
τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.
Παρεµβαι΄νει η Cristiana Muscardini, η οποι΄α επισηµαι΄νει, ο΄σον αφορα΄ την κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος RC 
B5-0479/2003 σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα της Συνα΄ντησης Κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας, αποκλι΄σεις µεταξυ΄ ορισµε΄νων
΄ ν διατυπω΄σεων και ζητει΄, ως εκ του΄του, να αναβληθει΄ η ψηφοφορι΄α επ’ αυτη΄ς της προ΄τασης ψηφι΄σµαγλωσσικω
΄ σεις θα
τος για την επο΄µενη περι΄οδο Συνο΄δου (Ο Προ΄εδρος αρνει΄ται, διευκρινι΄ζοντας ο΄τι οι αποκλι΄νουσες διατυπω
εναρµονιστου΄ν βα΄σει της γλωσσικη΄ς διατυ΄πωσης που ισχυ΄ει, δηλαδη΄ της αγγλικη΄ς).
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΄ ν προσωρινη΄ς επιτροπη΄ς)
5. Βελτι΄ωση της ασφα΄λειας στη θα΄λασσα (ορισµο΄ς µελω
(ψηφοφορι΄α)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
΄ ν που προτει΄νει η ∆ια΄σκεψη των Προε΄δρων (σηµει΄ο 26 των ΣΠ της 19ης Νοεµβρι΄ου 2003).
Κατα΄λογος µελω
Εγκρι΄νεται.

6. Αι΄τηµα διαβου΄λευσης µε την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επι΄ της κοινωνικη΄ς δια΄στασης του πολιτισµου΄ (α΄ρθρο 52 του Κανονισµου΄)
Αι΄τηµα διαβου΄λευσης µε την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ - Η κοινωνικη΄ δια΄σταση του πολιτισµου΄
Εγκρι΄νεται.

΄ ν Σε΄νγκεν ΙΙ) (α΄ρθρο 110α του Κανονισµου΄) (ψηφο7. SIS ΙΙ (συ΄στηµα πληροφοριω
φορι΄α)
΄ ν Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενεα΄ς (SIS ΙΙ) [2003/2180(INI)]  Επιτροπη΄
Έκθεση σχετικα΄ µε το συ΄στηµα πληροφοριω
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Ελευθεριω
Εισηγητη΄ς: Carlos Coelho (A5-0398/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Εγκρι΄νεται µε ενιαι΄α ψηφοφορι΄α (P5_TA(2003)0509)

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ***III (ψηφοφορι΄α)
8. Προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
Έκθεση σχετικα΄ µε το κοινο΄ σχε΄διο, που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς, οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν [PE-CONS 3670/2003
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
 C5-0461/2003  2001/0047(COD)]  Αντιπροσωπει΄α του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Georg Jarzembowski  A5-0364/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 2)
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Απορρι΄πτεται (P5_TA(2003)0510)
Περατω΄νεται ως εκ του΄του η διαδικασι΄α.

Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
-

Renzo Imbeni, προ΄εδρος της Αντιπροσωπει΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς,
προβαι΄νει σε δη΄λωση επι΄ του κοινου΄ σχεδι΄ου Ο εισηγητη΄ς τον ευχαριστει΄ για την ενε΄ργεια΄ του.
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΄ σεις που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄9. Οργανω
΄ ν και ανδρω
΄ ν ***I (ψηφοφορι΄α)
τητας µεταξυ΄ γυναικω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την προω΄θηση οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄
΄ ν και ανδρω
΄ ν [COM(2003)279  C5-0261/2003 
επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ γυναικω
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν.
2003/0109(COD)]  Επιτροπη΄ ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
Εισηγητη΄ς: Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου (A5-0396/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 3)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0511)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0511)

΄ ν για το Κοσσυφοπε΄10. Υποστη΄ριξη στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη * (ψηφοδιο και στο Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
φορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1080/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου 2000, περι΄ υποστηρι΄ξεως στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη
νων Εθνω΄ν για το Κοσσυφοπε΄διο (MINUK) και στο Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
(OHR) [COM(2003)389  C5-0325/2003  2003/0143(CNS)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Johannes (Hannes) Swoboda (A5-0390/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 4)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0512)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)00512)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
<

Ο εισηγητη΄ς προτει΄νει, πριν την ψηφοφορι΄α, την ΄εγκριση της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς.

΄ θηση της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και ορισµε΄νων
11. Προω
΄ ν περιοχω
΄ ν του κο΄σµου * (ψηφοφορι΄α)
µη βιοµηχανικω
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που θεσπι΄ζει προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σης για τους
οργανισµου΄ς που προωθου΄ν την αµοιβαι΄α κατανο΄ηση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς ’Ένωσης και ορισµε΄νων
΄ ν περιοχω
΄ ν του κο΄σµου [COM(2003)280  C5-0350/2003  2003/0110(CNS)]  Επιτροπη΄
µη βιοµηχανικω
Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Lennart Sacrédeus (A5-0384/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 5)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0513)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0513)
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΄ θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη * (ψηφο12. Προω
φορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου ο΄σον αφορα΄ τη θε΄σπιση κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος
δρα΄σης για την προω΄θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη (civic participation)
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολι[COM(2003)276  C5-0321/2003  2003/0116(CNS)]  Επιτροπη΄ Ελευθεριω
τω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων.
Εισηγητη΄ς: Heide Rühle (A5-0368/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 6)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0514)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0514)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Η Doris Pack, η οποι΄α, κατο΄πιν συµφωνι΄ας µε την εισηγη΄τρια, παρουσια΄ζει προφορικη΄ τροπολογι΄α επι΄ της
τροπολογι΄ας 37, η οποι΄α και κρατει΄ται, δεδοµε΄νου ο΄τι λιγο΄τεροι απο΄ 32 βουλευτε΄ς εκφρα΄ζουν την αντι΄θεση΄
τους στο να ληφθει΄ αυτη΄ υπο΄ψη.

13. Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση της Στοκχο΄λµης) * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, της συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης για τους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους [COM(2003)331 
C5-0315/2003  2003/0118(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Pernille Frahm (A5-0371/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 7)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0515)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0515)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Παρεµβαι΄νει η εισηγη΄τρια πριν την ψηφοφορι΄α.

14. Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση
µεγα΄λης απο΄στασης) * (ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για τη συ΄ναψη, εκ µε΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, του πρωτοκο΄λλου του 1998 στη συ΄µβαση του 1979 για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση
µεγα΄λης απο΄στασης που οφει΄λεται στους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους [COM(2003)332  C5-0318/2003 
2003/0117(CNS)]  Επιτροπη΄ Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν.
Εισηγητη΄ς: Pernille Frahm (A5-0372/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 8)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εγκρι΄νεται ο΄πως τροποποιη΄θηκε (P5_TA(2003)0516)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0516)
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15. ∆ηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις στο σχε΄διο Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της
΄ πης (ψηφοφορι΄α)
Ευρω
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0482/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 9)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0517)

16. Euromed (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0471, 0475, 0481, 0484, 0489 και 0511/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 10)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B5-0471/2003
Απορρι΄πτεται
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B5-0475/2003
(αντικαθιστα΄ τις B5-0475, 0481, 0484, 0489 και 0511/2003):
που
$





υποβλη΄θηκαν απο΄ τους βουλευτε΄ς:
Francesco Fiori και Philippe Morillon, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Joan Vallvé, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Hélène Flautre και Monica Frassoni, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Luís Queiró και Cristiana Muscardini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0518)

17. Αποτελε΄σµατα της δια΄σκεψης κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0479, 0483, 0485, 0486, 0487 και 0488/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 11)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣB5-0479/2003
(αντικαθιστα΄ τιςB5-0479, 0483, 0485, 0486 και 0487/2003):
υποβλη΄θηκαν απο΄ τους βουλευτε΄ς:
Ilkka Suominen, Arie M. Oostlander και Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Enrique Barón Crespo, Reino Paasilinna και Giovanni Claudio Fava, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Elisabeth Schroedter και Bart Staes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
 Ole Andreasen, Astrid Thors και Paavo Väyrynen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
 Helmuth Markov, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
 Gerard Collins
που
$



Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0519)
(Η προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0488/2003 καταπι΄πτει.)
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18. Ένα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα
(ψηφοφορι΄α)
Έκθεση σχετικα΄ µε τη διευρυµε΄νη Ευρω΄πη  Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας
΄ ν Υποθε΄σεων,
στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας [COM(2003)104  2003/2018(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Pasqualina Napoletano (A5-0378/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 12)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0520)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Η εισηγη΄τρια παρουσια΄ζει προφορικη΄ τροπολογι΄α επι΄ της τροπολογι΄ας 10 και παρεµβαι΄νει επι΄ της τροπολογι΄ας 17.

19. Βο΄ρεια δια΄σταση (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0472, 0473, 0474, 0477 και 0480/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 13)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣB5-0472/2003
(αντικαθιστα΄ τιςB5-0472, 0473, 0474, 0477 και 0480/2003):
που







κατε΄θεσαν οι βουλευτε΄ς:
Ilkka Suominen και Arie M. Oostlander, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Reino Paasilinna, Riitta Myller και Ulpu Iivari, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Paavo Väyrynen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Matti Wuori, Bart Staes, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Mogens N.J. Camre, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN,
Esko Olavi Seppänen, Pernille Frahm, Marianne Eriksson και André Brie, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
GUE/NGL

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0521)

20. Αµυντικο΄ς εξοπλισµο΄ς (ψηφοφορι΄α)
∆ευ΄τερη ΄εκθεση σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την ευρωπαϊκη΄ α΄µυνα βιοΟικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
µηχανικα΄ θε΄µατα και θε΄µατα αγορα΄ς προς τη χα΄ραξη µιας πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α του
αµυντικου΄ εξοπλισµου΄ [COM(2003)113  2003/2096(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των
του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Luís Queiró (A5-0370/2003).
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 14)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0522)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:


Johannes (Hannes) Swoboda, ο οποι΄ος, προτει΄νει προφορικη΄ τροπολογι΄α επι΄ της τροπολογι΄ας 2. Ο εισηγητη΄ς παρεµβαι΄νει επ’ αυτη΄ς της προφορικη΄ς τροπολογι΄ας, η οποι΄α δεν κρατει΄ται, δεδοµε΄νου ο΄τι περισσο΄τεροι απο΄ 32 βουλευτε΄ς αντιτι΄θενται στο να ληφθει΄ υπο΄ψη.
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΄ πη (ψηφο21. ∆ιαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
φορι΄α)
΄ πη  ∆ευ΄τερη ετη΄σια
Έκθεση σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
΄εκθεση [COM(2003)139  2003/2094(INI)]  Επιτροπη΄ Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που,
Κοινη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς.
Εισηγητη΄ς: Joost Lagendijk (A5-0397/2003)
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 15)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0523)

22. Αιτιολογη΄σεις ψη΄φου
Γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Οι γραπτε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 137, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄, καταχωρου΄νται
στα Πλη΄ρη Πρακτικα΄ της σηµερινη΄ς συνεδρι΄ασης.
Προφορικε΄ς αιτιολογη΄σεις ψη΄φου:
Έκθεση Heide Rühle  A5-0368/2003


Ward Beysen

Έκθεση Luís Queiró  A5-0370/2003


Patricia McKenna

Έκθεση Ρο΄δης Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου  A5-0396/2003


Ρο΄δη Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου

Ψη΄φισµα B5-0482/2003


Richard Corbett

΄ σεις ψη΄φου
23. ∆ιορθω
΄ νουν τις διορθω΄σεις ψη΄φου ως εξη΄ς:
Οι ακο΄λουθοι βουλευτε΄ς ανακοινω
Έκθεση Carlos Coelho  A5-0398/2003
υπε΄ρ: Ursula Stenzel
κατα΄: Georges Berthu
Έκθεση Georg Jarzembowski  A5-0364/2003
υπε΄ρ: Jean-Louis Bourlanges, José Ribeiro e Castro, Seán Ó Neachtain, James (Jim) Fitzsimons, Elmar Brok,
Diemut R. Theato, Bashir Khanbhai, Liam Hyland, Neil Parish
κατα΄: Phillip Whitehead
αποχη΄: Renate Sommer
Έκθεση Ρο΄δης Κρα΄τσα-Τσαγκαροπου΄λου  A5-0396/2003


τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
υπε΄ρ: Gérard Onesta
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Έκθεση Heide Rühle  A5-0368/2003


νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα
υπε΄ρ: José Ribeiro e Castro, Seán Ó Neachtain, Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons

Συ΄νταγµα για την Ευρω΄πη B5-0482/2003


τροπολογι΄α 1
υπε΄ρ: Georges Berthu, Isabelle Caullery
κατα΄: Renzo Imbeni



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
κατα΄: Georges Berthu

Euromed RC-B5-0475/2003


τροπολογι΄α 4 + 5
υπε΄ρ: Nelly Maes



ψη΄φισµα (συ΄νολο)
υπε΄ρ: Nelly Maes

Συ΄νοδος Κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας ΚΨ-B5-0479/2003


τροπολογι΄α 1
υπε΄ρ: Othmar Karas, Paul Rübig, οι αυστριακοι΄ βουλευτε΄ς της οµα΄δας PPE-DE, Dana Rosemary Scallon

Έκθεση Luís Queiró  A5-0370/2003


τροπολογι΄α 3
κατα΄: Othmar Karas
αποχη΄: Hans-Peter Martin



παρα΄γραφος 12
υπε΄ρ: Othmar Karas, Arlene McCarthy,
αποχη΄: Hans-Peter Martin



αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Ζ
κατα΄: Harald Ettl

Οι Arlette Laguiller, Armonia Bordes και Chantal Cauquil η΄ταν παρου΄σες αλλα΄ δεν συµµετει΄χαν στις ψηφοφορι΄ες επι΄ της τροπολογι΄ας 1 και του ψηφι΄σµατος στο συ΄νολο΄ του για το ψη΄φισµα B5-0482/2003 σχετικα΄ µε το
Συ΄νταγµα για την Ευρω΄πη.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
(Η συνεδρι΄αση διακο΄πτεται στις 1.15 µ.µ και επαναλαµβα΄νεται στις 3 µ.µ.)
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροε΄δρου

΄ ν Πρακτικω
΄ ν της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης
24. Έγκριση των Συνοπτικω
Τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ της προηγου΄µενης συνεδρι΄ασης εγκρι΄νονται.

΄ ν (Info
25. Η κατα΄σταση στα ευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα και τα γραφει΄α ενηµε΄ρωσης πολιτω
΄ τηση µε συζη΄τηση)
Points) (Προφορικη΄ ερω
Προφορικη΄ ερω΄τηση που υποβα΄λλεται απο΄ τον Michel Rocard εξ ονο΄µατος της επιτροπη΄ς CULT προς την
Επιτροπη΄: Η κατα΄σταση στα ευρωπαϊκα΄ δι΄κτυα και τα γραφει΄α ενηµε΄ρωσης πολιτω΄ν (Info Points)
΄ τρια του συντα΄κτη) αναπτυ΄σσει την προφορικη΄ ερω΄τηση.
Η Christa Prets (αναπληρω
Ο Neil Kinnock (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς) απαντα΄ στην προφορικη΄ ερω΄τηση
Παρεµβαι΄νουν οι Juan José Bayona de Perogordo, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Olga Zrihen, εξ ονο΄µατος
της Οµα΄δας PSE, Anne André-Léonard, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR, Jan Dhaene, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας
Verts/ALE, Roy Perry, Catherine Guy-Quint, Michl Ebner, Reino Paasilinna, Giacomo Santini, Eija-Riitta
Anneli Korhola και Neil Kinnock.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
(Για τους τι΄τλους και τους συντα΄κτες των προτα΄σεων ψηφι΄σµατος, βλε΄πε ΣΠ της Τρι΄της 18 Νοεµβρι΄ου 2003,
σηµει΄ο 3)

26. Σρι Λα΄νκα (συζη΄τηση)
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη καλει΄ σε κοινη΄ συζη΄τηση ΄εξι προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505
και 0510/2003).
Οι John Walls Cushnahan, Anne André-Léonard, Didier Rod και Erik Meijer παρουσια΄ζουν τις προτα΄σεις
ψηφι΄σµατος.
Παρεµβαι΄νουν οι Thomas Mann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Véronique De Keyser, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, και Neil Kinnock (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 30.

27. Aceh (συζη΄τηση)
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη καλει΄ σε κοινη΄ συζη΄τηση ΄εξι προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507
και 0508/2003).
Οι Linda McAvan, Ulla Margrethe Sandbæk, Anne André-Léonard, John Bowis, Didier Rod και Erik Meijer
παρουσια΄ζουν τις προτα΄σεις ψηφι΄σµατος.
Παρεµβαι΄νει ο Neil Kinnock (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς).
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 31.

28. Βιετνα΄µ: θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α (συζη΄τηση)
Η ηµερη΄σια δια΄ταξη καλει΄ σε κοινη΄ συζη΄τηση επτα΄ προτα΄σεις ψηφι΄σµατος (B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503,
0506 και 0509/2003).
Ο Bastiaan Belder παρουσια΄ζει την προ΄ταση ψηφι΄σµατος B5-0494/2003.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπροε΄δρου
Οι Anne André-Léonard και Thomas Mann παρουσια΄ζουν επι΄σης προτα΄σεις ψηφι΄σµατος.
Παρεµβαι΄νουν οι Eija-Riitta Anneli Korhola, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονο΄µατος της
Οµα΄δας PSE, Olivier Dupuis, µη εγγεγραµµε΄νος, Bernd Posselt, Neil Kinnock (Αντιπρο΄εδρος της Επιτροπη΄ς),
Olivier Dupuis επ’ αυτη΄ς της παρε΄µβασης και Neil Kinnock.
Η συζη΄τηση περατω΄νεται.
Ψηφοφορι΄α: σηµει΄ο 32.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
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EL

C 87 E/415
Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

29. Ηµερη΄σια δια΄ταξη
Εν συνεχει΄α της σηµερινη΄ς ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων, ο Προ΄εδρος προτει΄νει τις εξη΄ς τροποποιη΄σεις στην Ηµερη΄σια ∆ια΄ταξη της εποµε΄νης περιο΄δου Συνο΄δου της 3ης και 4ης ∆εκεµβρι΄ου:

Τετα΄ρτη 3 ∆εκεµβρι΄ου
1.

∆ηλω΄σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τα εξη΄ς:


προετοιµασι΄α του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συνα΄ντησης Κορυφη΄ς για τα
κοινωνικα΄ θε΄µατα, και

΄ ν της ∆ιακυβερνητικη΄ς.
 ΄εκθεση προο΄δου επι΄ των εργασιω
Τα δυ΄ο αυτα΄ σηµει΄α θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο κοινη΄ς συζη΄τησης.
Ορι΄ζονται οι εξη΄ς προθεσµι΄ες κατα΄θεσης εγγρα΄φων:

2.



Ευρωπαι¨κο΄ Συµβου΄λιο και Συνα΄ντηση Κορυφη΄ς:
 προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: Πε΄µπτη 27 Νοεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι
 τροπολογι΄ες και κοινε΄ς προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: Τετα΄ρτη 3 ∆εκεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι



∆ιακυβερνητικη΄:
 προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: ∆ευτε΄ρα 1η ∆εκεµβρι΄ου στις 6:00 µ.µ.
 τροπολογι΄ες και κοινε΄ς προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: Τετα΄ρτη 3 ∆εκεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι

΄ σεις του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τον ρο΄λο της Ένωσης στην αποΌσον αφορα΄ τις δηλω
τροπη΄ των συγκρου΄σεων στην Αφρικη΄, οι προθεσµι΄ες κατα΄θεσης εγγρα΄φων παρατει΄νονται ως εξη΄ς:


προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: Πε΄µπτη 27 Νοεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι



τροπολογι΄ες και κοινε΄ς προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: ∆ευτε΄ρα 1η ∆εκεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι.

3.

Όσον αφορα΄ την ΄εκθεση Neil MacCormick, (A5-0401/2003) σχετικα΄ µε τριµερει΄ς στοχοθετηµε΄νες συµβα΄σεις, η προθεσµι΄α κατα΄θεσης τροπολογιω΄ν ορι΄ζεται για την Πε΄µπτη 27 Νοεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι.

4.

Οι εξη΄ς εκθε΄σεις προστι΄θενται στο τε΄λος της ηµερη΄σιας δια΄ταξης της Τετα΄ρτης:


* Christa Randzio-Plath (επιτροπη΄ ECON) ο΄σον αφορα΄ τις µειωµε΄νες τιµε΄ς του ΦΠΑ, για την οποι΄α η
προθεσµι΄α κατα΄θεσης τροπολογιω΄ν ορι΄ζεται για τη ∆ευτε΄ρα 1η ∆εκεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι.



∆υ΄ο εκθε΄σεις Göran Färm (επιτροπη΄ BUDG) ο΄σον αφορα΄ τους διορθωτικου΄ς προϋπολογισµου΄ς αριθ. 7
και 8/2003 που αφορου΄ν αφενο΄ς τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α (διαδικασι΄α εν εξελι΄ξει) και, αφετε΄ρου, την
΄ σεων του προϋπολογισµου΄ (Frontloading).
κατανοµη΄ των πιστω

Οι προθεσµι΄ες κατα΄θεσης ορι΄ζονται ως εξη΄ς:


΄ ν: ∆ευτε΄ρα 24 Νοεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι
τροπολογι΄ες επι΄ των διορθωτικω΄ν προϋπολογισµω



τροπολογι΄ες επι΄ των προτα΄σεων ψηφι΄σµατος που περιε΄χονται στις εκθε΄σεις Göran Färm: Τρι΄τη 2 ∆εκεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι.

Πε΄µπτη 4 ∆εκεµβρι΄ου
΄ ν:
Οι εξη΄ς εκθε΄σεις προστι΄θενται στην ω΄ρα των ψηφοφοριω




Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 1:


* Luis Berenguer Fuster (A5-0403/2003) ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
συνεργασι΄ας ΕΚ/Βασιλει΄ου του Μαρο΄κου



* Luis Berenguer Fuster (A5-0404/2003) ο΄σον αφορα΄ τη συµφωνι΄α επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς
συνεργασι΄ας ΕΚ/∆ηµοκρατι΄ας της Τυνησι΄ας

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 158, παρα΄γραφος 2:


***I Luis Berenguer Fuster (A5-0395/2003) ο΄σον αφορα΄ την τεχνικη΄ και οικονοµικη΄ συνεργασι΄α µε τα
κατεχο΄µενα εδα΄φη
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Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 110α:


***I Giacomo Santini (A5-0405/2003) ο΄σον αφορα΄ το α΄συλο και τις µεταναστευ΄σεις (προ΄γραµµα
΄ ν) για την οποι΄α η προθεσµι΄α κατα΄θεσης τροπολοτεχνικη΄ς και οικονοµικη΄ς βοη΄θειας υπε΄ρ τρι΄των χωρω
γιω΄ν ορι΄ζεται για την Πε΄µπτη 27 Νοεµβρι΄ου στις 12:00 το µεσηµε΄ρι

Το Σω΄µα εκφρα΄ζει την συµφωνι΄α του ο΄σον αφορα΄ αυτε΄ς τις τροποποιη΄σεις.
ΩΡΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
Τα λεπτοµερη΄ αποτελε΄σµατα των ψηφοφοριω΄ν (επι΄ των τροπολογιω΄ν, χωριστω΄ν ψηφοφοριω΄ν, ψηφοφοριω΄ν
κατα΄ τµη΄µατα, …) καταχωρου΄νται στο Παρα΄ρτηµα Ι, που επισυνα΄πτεται στα παρο΄ντα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄.

30. Σρι Λα΄νκα (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505 και 0510/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 16)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B5-0490/2003
(αντικαθιστα΄ τις B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505 και 0510/2003):
που υποβλη΄θηκαν απο΄ τους βουλευτε΄ς:
 John Walls Cushnahan, Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Philip Charles Bradbourn και Bernd Posselt, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
 Margrietus J. van den Berg και Maria Carrilho, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
 Ole Andreasen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
 Didier Rod, Reinhold Messner και Jean Lambert, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
 Luigi Vinci, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
 Gerard Collins, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN
Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0524)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο John Walls Cushnahan προτει΄νει προφορικη΄ τροπολογι΄α επι΄ της παραγρα΄φου 1, η οποι΄α κρατει΄ται.

31. Aceh (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507 και 0508/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 17)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B5-0491/2003
(αντικαθιστα΄ τις B5-0491, 0496, 0497, 0501, 0507 και 0508/2003):
που







υποβλη΄θηκαν απο΄ τους βουλευτε΄ς:
John Bowis και Charles Tannock, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Margrietus J. van den Berg και Linda McAvan, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Ole Andreasen, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Didier Rod, Matti Wuori, Nelly Maes και Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Giuseppe Di Lello Finuoli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
Ulla Margrethe Sandbæk, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0525)
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32. Βιετνα΄µ: θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α (ψηφοφορι΄α)
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατοςB5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506 et 0509/2003
(Απαιτει΄ται απλη΄ πλειοψηφι΄α)
(Λεπτοµε΄ρειες για την ψηφοφορι΄α: Παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 18)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B5-0493/2003
(αντικαθιστα΄ τις B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506 et 0509/2003):
που









υποβλη΄θηκαν απο΄ τους βουλευτε΄ς:
Hartmut Nassauer, Bernd Posselt και Thomas Mann, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PPE-DE,
Margrietus J. van den Berg, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας PSE,
Anne André-Léonard, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας ELDR,
Patricia McKenna, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας Verts/ALE,
Luisa Morgantini, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας GUE/NGL,
Cristiana Muscardini και Roberta Angelilli, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας UEN,
Bastiaan Belder, εξ ονο΄µατος της Οµα΄δας EDD,
Emma Bonino, Marco Cappato, Gianfranco Dell’Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis, Marco
Pannella και Maurizio Turco

Εγκρι΄νεται (P5_TA(2003)0526)
Παρεµβα΄σεις επι΄ της ψηφοφορι΄ας:
Ο Ιωα΄ννης Πατα΄κης επι΄ του αποτελε΄σµατος της ψηφοφορι΄ας.
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

33. Κατα΄θεση εγγρα΄φων
Κατα΄θεση των εξη΄ς εγγρα΄φων:
απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄:


΄ σεων A.II.1/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
 Επιτροπη΄  Με΄ρος A  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)322  C5-0545/2003  2003/2220(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων 39/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)323  C5-0546/2003  2003/2219(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου περι΄ τροποποιη΄σεως του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για
΄ ν κανο΄νων και ρυθµι΄σεων σχετικα΄ µε την κοινοτικη΄ διαρθρωτικη΄ βοη΄θεια στον
καθορισµο΄ των λεπτοµερω
τοµε΄α της αλιει΄ας (COM(2003)658  C5-0547/2003  2003/0261(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: PECH
γνωµοδο΄τηση: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 36 ΣΕΚ, Άρθρο 37 ΣΕΚ



Προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση της απο΄φασης
αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θε΄σπιση κοινοτικη΄ς δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την εκδη΄λωση «Πολιτιστικη΄
Πρωτευ΄ουσα της Ευρω΄πης» για το δια΄στηµα 2005 ΄εως 2019 (COM(2003)700  C5-0548/2003 
2003/0274(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: CULT
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 151, παρα΄γραφος 5 ΣΕΚ
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Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τα υλικα΄ και
αντικει΄µενα που προορι΄ζονται να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε τρο΄φιµα (COM(2003)689  C5-0549/2003 
2003/0272(COD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: ENVI
γνωµοδο΄τηση: JURI, ITRE, AGRI
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 95 ΣΕΚ



Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων 42/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)324  C5-0552/2003  2003/2223(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



Προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω΄σεων 43/2003 απο΄ κεφα΄λαιο σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ
 Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄
΄ετος 2003 (SEC(2003)337  C5-0553/2003  2003/2224(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
΄
΄
νοµικη βαση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



΄ σεων 31/2003 απο΄ κεφα΄λαιο
Γνωµοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  Με΄ρος A  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (C5-0554/2003  C5-0554/2003 
2003/2192(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
Άρθρο 274 ΣΕΚ
νοµικη΄ βα΄ση:



΄ σεων 32/2003 απο΄ κεφα΄λαιο
Γνωµοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (C5-0555/2003  C5-0555/2003 
2003/2193(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



΄ σεων 33/2003 απο΄ κεφα΄λαιο
Γνωµοδο΄τηση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση µεταφορα΄ς πιστω
σε κεφα΄λαιο που αναφε΄ρεται στο Τµη΄µα ΙΙΙ  Επιτροπη΄  Με΄ρος Β  του γενικου΄ προϋπολογισµου΄
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 (C5-0556/2003  C5-0556/2003 
2003/2194(GBD))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: BUDG
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 274 ΣΕΚ



Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον τι΄τλο παραµονη΄ς µικρη΄ς δια΄ρκειας που χορηγει΄ται στα
θυ΄µατα της διευκο΄λυνσης της λαθροµετανα΄στευσης η΄ της διακι΄νησης ανθρω΄πων που συνεργα΄ζονται µε τις
αρµο΄διες αρχε΄ς (14432/2003  C5-0557/2003  2002/0043(CNS))
αναποµπη΄
επι΄ της ουσι΄ας: LIBE
γνωµοδο΄τηση: JURI, FEMM
νοµικη΄ βα΄ση:
Άρθρο 63, πρω΄το εδα΄φιο ΣΕΚ

΄ν
34. Έλεγχος των εντολω
΄ σει τις εντολε΄ς των ακο΄λουθων βουλευΚατο΄πιν προτα΄σεως της επιτροπη΄ς JURI, το Σω΄µα αποφασι΄ζει να επικυρω
τω΄ν: María Luisa Bergaz Conesa, Giorgio Calò, Raquel Cardoso, Juan Manuel Ferrández Lezaun και Ian
Twinn.

΄ ν και των αντιπροσωπειω
΄ν
35. Συ΄νθεση των επιτροπω
΄ µα επικυρω
΄ νει τους ακο΄λουθους διορισµου΄ς:
Κατο΄πιν αιτη΄σεως των Οµα΄δων PPE-DE και PSE, το Σω


επιτροπη΄ CONT: Eluned Morgan σε αντικατα΄σταση της Arlene McCarthy



επιτροπη΄ LIBE: Ian Twinn

7.4.2004

7.4.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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36. Εξουσιοδο΄τηση για τη συ΄νταξη εκθε΄σεων πρωτοβουλι΄ας  Συνεργασι΄α µεταξυ΄
΄ ν επιτροπω
΄ν
των κοινοβουλευτικω
Εκπο΄νηση εκθε΄σεων πρωτοβουλι΄ας, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 49 του Κανονισµου΄
Επιτροπη΄ AFET:


Κοινοτικη΄ πολιτικη΄ ΄εναντι του Νοτι΄ου Καυκα΄σου (B5-0429/2003  2003/2225(INI))



χε΄σεις ΕΕ-Ρωσι΄ας (B5-0438/2003  2003/2230(INI))



∆ικα ΄ωµα
ι
των κρατουµε΄νων του Γκουαντανα΄µο σε δι΄καιη δι΄κη (B5-0426/2003  2003/2229(INI))

΄ ν επιτροπω
΄ν
Συνεργασι΄α µεταξυ΄ των κοινοβουλευτικω
Το α΄ρθρο 162α του Κανονισµου΄ εφαρµο΄ζεται στις εξη΄ς εκθε΄σεις:
της επιτροπη΄ς ENVI:


Κανονισµο΄ς του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τους ισχυρισµου΄ς για τις θρε΄ νονται για τρο΄φιµα (τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 2000/13/CE)
πτικε΄ς και υγιεινε΄ς ιδιο΄τητες που διατυπω
(COM(2003)424  C5-0329/2003  2003/0165(COD))
∆ιαδικασι΄α του α΄ρθρου 162α µεταξυ΄ ENVI και JURI
(Κατο΄πιν απο΄φασης της ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων της 13ης Νοεµβρι΄ου 2003)

Απο΄φαση για την εκπο΄νηση ΄εκθεσης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 181 του Κανονισµου΄
Επιτροπη΄ AFCO:


΄ ν κοµµα΄των (τροποποι΄ηση του Κανονισµου΄). Κατο΄πιν
Καθεστω΄ς και χρηµατοδο΄τηση των ευρωπαϊκω΄ν πολιτικω
απο΄φασης της ∆ια΄σκεψης των Προε΄δρων της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003 (2003/2205(REG))

΄ σεις καταχωρου΄µενες στο πρωτο΄κολλο (α΄ρθρο 51 του Κανονισµου΄)
37. Γραπτε΄ς δηλω
΄ ν που συγκεντρω΄θηκαν για τις γραπτε΄ς δηλω
΄ σεις που καταχωρου΄νται στο πρωτο΄κολλο
Αριθµο΄ς των υπογραφω
(α΄ρθρο 51, παρα΄γραφος 3, του Κανονισµου΄):
Αριθ. εγγρα΄φου

Συντα΄κτης

Υπογραφε΄ς

16/2003

Othmar Karas

58

17/2003

Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Μιχαη΄λ Παπαγιαννα΄κης
και Phillip Whitehead

213

18/2003

André Brie, Willi Görlach, Joost Lagendijk και Philippe Morillon

42

19/2003

Marie Anne Isler Béguin και Alexander de Roo

34

20/2003

Philip Claeys και Koenraad Dillen

12

21/2003

María Sornosa Martínez

26

22/2003

Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch
και Marie-France Stirbois

6

23/2003

Mark Francis Watts, Catherine Stihler και Phillip Whitehead

60

24/2003

Cristiana Muscardini

45

25/2003

Marie Anne Isler Béguin, Inger Schörling, Paul A.A.J.G. Lannoye,
Gérard Onesta και Yves Piétrasanta

15

26/2003

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk και Pernille Frahm

20

27/2003

Marco Cappato και Daniel Marc Cohn-Bendit

36

28/2003

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia
και Adriana Poli Bortone

10
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38. ∆ιαβι΄βαση των κειµε΄νων που εγκρι΄θηκαν κατα΄ τη σηµερινη΄ συνεδρι΄αση
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 148, παρα΄γραφος 2, του Κανονισµου΄, τα Συνοπτικα΄ Πρακτικα΄ θα υποβληθου΄ν προς
΄εγκριση στο Σω΄µα στην αρχη΄ της επο΄µενης συνεδρι΄ασης.
Με τη συ΄µφωνη γνω΄µη του Σω΄µατος, τα κει΄µενα που µο΄λις εγκρι΄θηκαν, θα διαβιβασθου΄ν η΄δη, απο΄ ση΄µερα, στους
αποδε΄κτες τους.

΄ ν συνεδρια΄σεων
39. Χρονοδια΄γραµµα των προσεχω
Οι επο΄µενες συνεδρια΄σεις θα διεξαχθου΄ν στις 3 και 4 ∆εκεµβρι΄ου 2003.

40. ∆ιακοπη΄ της συνο΄δου
∆ιακο΄πτεται η συ΄νοδος του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου.
Ο Προ΄εδρος κηρυ΄σσει τη λη΄ξη της συνεδρι΄ασης στις 5.20 µ.µ.
Julian Priestley
Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας

David W. Martin
Αντιπρο΄εδρος

7.4.2004
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Έχουν υπογρα΄ψει:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson,
Andreasen, André-Léonard, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés
Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger,
Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bordes, Borghezio,
Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brok,
Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre,
Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil,
Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit,
Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary,
Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell’Alba, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez,
Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di
Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, El
Khadraoui, Elles, Esclopé, Ettl, Färm, Farage, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira,
Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou,
Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Garaud, García-Margallo y Marfil, GarcíaOrcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill,
Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill,
Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, GuyQuint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist
Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt,
Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karas,
Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys
Kinnock, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, KratsaTsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière,
Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen,
Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin,
MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas
Mann, Marinho, Markov, Marset Campos, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez,
Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer,
Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy,
Muscardini, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Nicholson of
Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O’Toole, Paasilinna, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli,
Patakis, Patrie, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pittella, Plooij-van
Gorsel, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis,
Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Ribeiro
e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, RothBehrendt, Rothe, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scarbonchi,
Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schörling, Ilka
Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares,
Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel,
Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda,
Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titley,
Trakatellis, Trentin, Turchi, Turmes, Twinn, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué,
Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van
Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic,
Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, Wijkman,
von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling,
Zissener, Zorba, Zrihen.
Παρατηρητε΄ς
Bagó Zoltán, Bastys Mindaugas, Chronowski Andrzej, Ciemniak Grażyna, Cilevičs Boriss, Demetriou
Panayiotis, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Gawłowski Andrzej, Giertych Maciej,
Grabowska Genowefa, Gruber Attila, Grzebisz-Nowicka Zofia, Gyürk András, Heriban Jozef, Holáň Vilém,
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Jaskiernia Jerzy, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klukowski Wacław, Kolář Robert, Kowalska
Bronisława, Kriščiūnas Ke˛stutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Ke˛stutis, Kvietkauskas Vytautas, Landsbergis
Vytautas, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Lisak Janusz, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis
Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Mavrou Eleni, Őry Csaba, Palečková
Alena, Pasternak Agnieszka, Pe˛czak Andrzej, Pienia˛żek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan,
Protasiewicz Jacek, Pusz Sylwia, Surján László, Szczygło Aleksander, Szent-Iványi István, Tabajdi Csaba,
Tomaka Jan, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George,
Vėsaitė Birutė, Widuch Marek, Wikiński Marek, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Záborská
Anna, Żenkiewicz Marian.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
΄ ν και συµβο΄λων
Επεξη΄γηση των συντοµογραφιω
+

εγκρι΄νεται

-

απορρι΄πτεται

Ô

καταπι΄πτει

Α

αποσυ΄ρεται

OK (…, …, …)

ψηφοφορι΄α µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ΗΕ (…, …, …)

ηλεκτρονικη΄ επαλη΄θευση (ψη΄φοι υπε΄ρ, ψη΄φοι κατα΄, αποχε΄ς)

ψ.τµ.

ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα

ψ.χωρ.

χωριστη΄ ψηφοφορι΄α

τροπ.

τροπολογι΄α

ΣΤ

συµβιβαστικη΄ τροπολογι΄α

ΑΤ

αντι΄στοιχο τµη΄µα

∆

τροπολογι΄α που διαγρα΄φει

=

ταυτο΄σηµες τροπολογι΄ες

§

παρα΄γραφος

α΄ρθρο

α΄ρθρο

αιτ.σκ.

αιτιολογικη΄ σκε΄ψη

ΠΨ

προτα΄σεις ψηφι΄σµατος

ΚΠΨ

κοινη΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος

ΜΨ

µυστικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν Σε΄νγκεν ΙΙ)
1. SIS ΙΙ (συ΄στηµα πληροφοριω
Έκθεση: COELHO (A5-0398/2003)
Θε΄µα

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ενιαι΄α ψηφοφορι΄α

ΟΚ

+

354, 56, 28

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

ΟΚ

-

209, 229, 16

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν [***III]
2. Προ΄σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
Έκθεση: JARZEMBOWSKI (A5-0364/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

ψηφοφορι΄α: κοινο΄ σχε΄διο

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PSE, VertsALE, GUE/NGL, EDD: τελικη΄ ψηφοφορι΄α

Συντα΄κτης
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΄ ν και γυναικω
΄ ν ***Ι
3. Ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
Έκθεση: ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (A5-0396/2003)
Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

επιδο΄τηση λειτουργι΄ας

22

PPE-DE

ψ.χωρ.

+

24

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

26

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

29

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

37

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

38

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

39

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

1

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

Ô

5

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

23

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

25

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

28

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

30

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

31

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

2

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

4

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

6

΄
επιτροπη

ΟΚ

+

264, 178, 18

7

΄
επιτροπη

ΟΚ

+

239, 205, 14

32

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

33

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

34

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

35

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

17

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

18

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

8

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

9

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

10

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

11

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

19

΄
επιτροπη

ΗΕ

+

΄ν 
Ευρωπαϊκο΄ λο΄µπι γυναικω
΄ ρτηµα της απο΄φασης
παρα

τοµε΄ας δραστηριοποι΄ησης
΄ σεων
των οργανω

΄ρκεια του προγρα
΄ µµατος
δια
΄ς
και προϋπολογισµο

235, 201, 9

237, 213, 4

239, 200, 7
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

υπο΄λοιπο του κειµε΄νου

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

12

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

13

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

14

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

16

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

20

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

21

PPE-DE

ψ.χωρ.

-

27

PPE-DE

ΗΕ

+

36

PPE-DE

ψ.χωρ.

Ô

ΟΚ

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

253, 176, 25

243, 79, 139

+

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 15 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
ενο΄τητα 1 = τροπ. 22, 24, 26, 29, 37, 38 και 39
ενο΄τητα 2 = τροπ. 23, 25, 28, 30 και 31
ενο΄τητα 3 = τροπ. 32, 33, 34 και 35
ενο΄τητα 4 = τροπ. 8, 9, 10 και 11
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τροπ. 6, 7 και τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PSE: ο΄λες οι τροπολογι΄ες
Verts/ALE: τροπ. 7, 23, 25, 28, 30, 31

4. Υποστη΄ριξη στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των ΗΕ για το Κοσσυφοπε΄διο και στο
΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη *
Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
Έκθεση: SWOBODA (A5-0390/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

΄ς
τροπολογι΄α της αρµο΄διας επιτροπη

1

΄
επιτροπη

+

µετα΄ το α΄ρθρο 1

4=
6=

επιτροπη΄
PSE

+

2

΄
επιτροπη

Α

5=
7=

επιτροπη΄
PSE

+

3

΄
επιτροπη

Α

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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΄ θηση της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και ορισµε΄νων
5. Προω
΄ ν περιοχω
΄ν *
µη βιοµηχανικω
Έκθεση: SACRÉDEUS (A5-0384/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-8
10-13
15

΄
επιτροπη

+

α΄ρθρο 4, µετα΄ την § 1

16

PPE-DE

+

9

΄
επιτροπη

Ô

α΄ρθρο 4, § 2

17

PPE-DE

+

α΄ρθρο 8

18 ∆

PPE-DE

Α

14

΄
επιτροπη

+

19

PPE-DE

+

παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 3

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη *
6. Προω
Έκθεση: RÜHLE (A5-0368/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-6
8-17
19-50

΄
επιτροπη

+

µετα΄ την αιτ.σκ. 10

51

PSE

+

7

΄
επιτροπη

Ô

ΟΚ, κ.λπ.

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση
΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+
ΟΚ

+

371, 62, 10

΄ σεις και για το λο΄γο αυτο΄ δεν τι΄θεται σε ψηφοφορι΄α
Η τροπολογι΄α 18 δεν αφορα΄ ο΄λες τις γλωσσικε΄ς διατυπω
(βλε΄πε α΄ρθρο 140, παρα΄γραφος 1, εδα΄φιο δ), του Κανονισµου΄
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
Η κ. Pack υποβα΄λει προφορικη΄ τροπολογι΄α, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας PPE-DE, µε την οποι΄α παρεµβα΄λλονται οι
λε΄ξεις «∆ι΄κτυο Οι΄κων της Ευρω΄πης» στην τροπολογι΄α 37.
΄ νει ο΄τι κα΄τω των 32 βουλευτω΄ν αντιτι΄θενται στο να ληφθει΄ υπο΄ψη η τροπολογι΄α αυτη΄ η
Ο Προ΄εδρος διαπιστω
οποι΄α και εγκρι΄νεται.
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7. Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση της Στοκχο΄λµης) *
Έκθεση: FRAHM (A5-0371/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-2

΄
επιτροπη

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

4

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 3, 4

8. Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση
µεγα΄λης απο΄στασης) *
Έκθεση: FRAHM (A5-0372/2003)
Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

τροπολογι΄ες της αρµο΄διας
΄ς  ΄ολες µαζι΄
επιτροπη

1-2

΄
επιτροπη

΄ς
τροπολογι΄ες της αρµο΄διας επιτροπη
΄ ψηφοφορι΄α
 χωριστη

3

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

4

΄
επιτροπη

ψ.χωρ.

+

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

ψηφοφορι΄α: τροποποιηµε΄νη προ΄ταση

+

΄ ψη
΄φισµα
ψηφοφορι΄α: νοµοθετικο

+

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: τροπ. 3, 4

9. ∆ηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο του σχεδι΄ου Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της
΄ πης
Ευρω
Προ΄ταση ψηφι΄σµατος: B5-0482/2003
Θε΄µα

Συντα΄κτης

Τροπ. αριθ.

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Προ΄ταση ψηφι΄σµατος (Β5-0482/2003)
§1

2

PPE-DE

ΗΕ

-

188, 250, 9

αιτ. σκ. ∆

1

EVANS κ.α.

ΟΚ

-

123, 306, 7

ΟΚ

+

360, 70, 14

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
ELDR: τελικη΄ ψηφοφορι΄α
EVANS: κ.α. Τροπ. 1
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10. Euromed
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0471, 0475, 0481, 0484, 0489, 0511/2003

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0471/2003

GUE/NGL

-

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0475/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)
αρχικο΄ κει΄µενο

§ 10

§ 11

ψ.τµ./ΟΚ
1

+

430, 7, 10

2

+

235, 196, 14

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

244, 173, 34

µετα΄ την § 12

1

GUE/NGL

ΟΚ

-

103, 342, 9

§ 13

2

GUE/NGL

ΟΚ

-

70, 369, 13

6

Verts/ALE

ΟΚ

-

95, 345, 13

3

PSE

ψ.τµ.
1/ΗΕ

-

194, 242, 7

2/ΗΕ

+

285, 155, 6

3/ΗΕ

+

218, 212, 9

1

+

345, 90, 15

2

Ô

3

Ô

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

PSE
GUE/NGL

ΟΚ

+

273, 158, 13

ΟΚ

+

414, 9, 22

αρχικο΄ κει΄µενο

§

§ 14
µετα΄ την § 21

4=
5=

ψ.τµ./ΟΚ

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη
΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0475/2003

PSE

Ô

B5-0481/2003

PPE-DE

Ô

B5-0484/2003

Verts/ALE

Ô

B5-0489/2003

ELDR

Ô

B5-0511/2003

UEN

Ô
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Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PPE-DE
§ 10
΄ ρες εται΄ρους·»
1ο τµη΄µα: «καταδκα΄ζει … χω
2ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … υπο΄θεση΄ τους·»
PSE, Verts/ALE
§ 13
1ο τµη΄µα: «ζητει΄ επι΄µονα … ακτω΄ν της Ιταλι΄ας·»
2ο τµη΄µα: «εκτιµα΄ ο΄τι … οικονοµικη΄ βοη΄θεια·»
GUE/NGL
§ 13 και τροπ. 3
1ο τµη΄µα: «ζητει΄ επι΄µονα … ακτω΄ν της Ιταλι΄ας·»
2ο τµη΄µα: «εκφρα΄ζει … ακτω΄ν της Ιταλι΄ας·»
3ο τµη΄µα: «εκτιµα΄ ο΄τι … οικονοµικη΄ βοη΄θεια·»
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: §§ 13, 14
PPE-DE: § 11
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: τροπ. 6, § 13, τελικη΄ ψηφοφορι΄α
GUE/NGL: τροπ. 1, 2, 4/5, §§ 10, 11
UEN: §§ 10, 11

11. Συ΄νοδος κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0479, 0483, 0485, 0486, 0487και 0488/2003
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

-

120, 302, 16

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0479/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, κ. Collins)
ΟΚ

§7

1

Verts/ALE

§9

2

GUE/NGL

-

µετα΄ την § 9

3

GUE/NGL

-

4

GUE/NGL

-

§ 13

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 17

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 19

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0479/2003

PPE-DE

Ô

B5-0483/2003

PSE

Ô

B5-0485/2003

Verts/ALE

Ô

B5-0486/2003

ELDR

Ô

B5-0487/2003

GUE/NGL

Ô

B5-0488/2003

UEN

Ô

Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE, UEN: § 13
Verts/ALE: §§ 17, 19
Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: Τροπ. 1

12. Νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα
Έκθεση: NAPOLETANO (A5-0378/2003)
Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§2

15

ELDR

-

§3

16

ELDR

-

§6

21

PPE-DE

+

ως προσθη΄κη

§ 10

20

ELDR

+

215, 163, 7

§ 11

17

ELDR

+

προσθη΄κη στο τε΄λεος
της § 13

§ 12

4∆

Verts/ALE

-

§ 13

18

ELDR

-

§ 14

19

ELDR

-

§ 15

22

PSE

Α

24

PSE

+

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 17

§ 18, µετα΄ την παυ΄λα 2

§ 18, παυ΄λα 3

23

27

PSE

PSE

ΟΚ, κ.λπ.

ΗΕ

ψ.τµ.
1

+

2

+

ψ.τµ.
1

+

2

+
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Ψηφοφορι΄α

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 18, µετα΄ την παυ΄λα 4

5

Verts/ALE

-

§ 19, µετα΄ την παυ΄λα 2

25

PSE

+

§ 22

29

Verts/ALE

-

6

Verts/ALE

-

§ 23

7

Verts/ALE

µετα΄ την § 23

26

PSE

+

§ 26

8

Verts/ALE

-

§ 28

9

Verts/ALE

-

§ 29

10

Verts/ALE

+

§ 35

11

Verts/ALE

-

§ 40

28

PSE

+

§ 47

12

Verts/ALE

-

§ 48

13

Verts/ALE

-

ΟΚ, κ.λπ.

ΗΕ

+

§ 49, παυ΄λα 4

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§ 50

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

-

§ 51

14

Verts/ALE
αρχικο΄ κει΄µενο

αιτ. σκ. Α

1

+

2

+

Verts/ALE

+

αιτ. σκ. ∆

2

Verts/ALE

+

αιτ. σκ. Θ

3∆

Verts/ALE

ΗΕ

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.τµ.

Αιτη΄σεις για ψηφοφορι΄α κατα΄ τµη΄µατα
PSE
Τροπ. 23
΄ ρα»
1ο τµη΄µα: «χαιρετι΄ζει … στη χω
2ο τµη΄µα: «και φρονει΄ ο΄τι … νε΄α µε΄λη»
§ 17
1ο τµη΄µα: «πιστευ΄ει ο΄τι … στο Νο΄το»
2ο τµη΄µα: «στην Ανατολη΄ ο΄µως … καθο΄λου δυνατη΄»

΄
προφορικη
τροπολογι΄α

ψ.τµ.

1

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

209, 172, 4

+

αιτ. σκ. Γ

αιτ. σκ. Ι

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

1

+

2

+
+

203, 164, 9
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Verts/ALE
αιτ. σκ. Α
΄ ρο»
1ο τµη΄µα: «λαµβα΄νοντας υπο΄ψη … κοινο΄ χω
2ο τµη΄µα: «και να υπα΄ρξει … πολυµερει΄ς σχε΄σεις»
αιτ. σκ. Ι
1ο τµη΄µα: «λαµβα΄νοντας υπο΄ψη … οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος»
΄ ντας … Θεσσαλονι΄κης»
2ο τµη΄µα: «αξιοποιω
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: § 50
PSE: § 50
Verts/ALE: §§ 49  παυ΄λα 4, 50
∆ια΄φορα
Κει΄µενο της τροπολογι΄ας 20: να αντικατασταθου΄ν τα αρχικα΄ «ΕΟΧ» απο΄ τα αρχικα΄ «ΕΖΕΣ»
Ο Προ΄εδρος επισηµαι΄νει ο΄τι η τροπολογι΄α 21 θα ΄επρεπε να ληφθει΄ υπο΄ψη ως προσθη΄κη.
Η Οµα΄δα PSE αποσυ΄ρει την τροπολογι΄α 22
Ο εισηγητη΄ς, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας PSE, προτει΄νει προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροπολογι΄α 10 η οποι΄α
΄ ν σχε΄σεων αποσκοπει΄ κυρι΄ως … κοινη΄ς ευηµερι΄ας». Ο κ. Προ΄διατυπω΄νεται ως εξη΄ς: «η πολιτικη΄ των γειτονικω
΄ νει ο΄τι δεν υπα΄ρχει αντι΄ρρηση στην προφορικη΄ τροπολογι΄α, η οποι΄α και εγκρι΄νεται.
εδρος διαπιστω
Ο εισητητη΄ς προτει΄νει να προστεθει΄ η τροπολογι΄α 17 στο τε΄λος της § 13. Το Σω΄µα εκφρα΄ζει τη συ΄µφωνη γνω΄µη
του.

13. Βο΄ρεια ∆ια΄σταση
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0472, 0473, 0474, 0477,0480/2003
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0472/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0472/2003

GUE/NGL

Ô

B5-0473/2003

PSE

Ô

B5-0474/2003

ELDR + Verts/ALE

Ô

B5-0477/2003

UEN

Ô

B5-0480/2003

PPE-DE

Ô

14. Αµυντικο΄ς εξοπλισµο΄ς
Έκθεση: QUEIRÓ (A5-0370/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

§2
µετα΄ την § 4

6

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

PPE-DE + UEN

+

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις
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Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§5

3

Verts/ALE

ΟΚ

-

71, 281, 30

αρχικο΄ κει΄µενο

ψ.χωρ.

+

§6
µετα΄ την § 11

4

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 12
§ 14

Verts/ALE

ΟΚ

+

270, 79, 34

7

PPE-DE + UEN

§

αρχικο΄ κει΄µενο

§ 15

1∆

UEN

-

αιτ. σκ. Β

2

PSE

-

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ΗΕ

+

190, 182, 5

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

280, 92, 8

αιτ. σκ. Ζ
µετα΄ την αιτ.σκ. Ι∆

5

+
ψ.χωρ.

Verts/ALE

Ô

-

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
Verts/ALE: αιτ. σκ. Ζ, § 12, τροπ. 3
Αιτη΄σεις για χωριστη΄ ψηφοφορι΄α
PPE-DE: § 6
PSE: αιτ. σκ. B, Ζ, §§ 2, 12, 14
∆ια΄φορα
Η τροπολογι΄α 7 αποσκοπει΄ στο να αντικατασταθει΄ η παρα΄γραφος 14.
Ο κ. Swoboda, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας PSE, προτει΄νει προφορικη΄ τροπολογι΄α στην τροπολογι΄α 2 µε την εξη΄ς
΄ν προδιατυ΄πωση: «εκτιµω΄ντας ο΄τι εκτο΄ς απο΄ την ενισχυµε΄νη συνεργασι΄α και διαλειτουγικο΄τητα, που αποτελου
΄ ν κεφαλαι΄ων».
τεραιο΄τητες, στον τοµε΄α της … χρηµατοδοτικω
Ο εισηγητη΄ς αντιτι΄θεται στο να ληφθει΄ υπο΄ψη η εν λο΄γω τροπολογι΄α.
∆εδοµε΄νου ο΄τι περισσο΄τεροι απο΄ 32 βουλευτε΄ς αντιτι΄θενται στο να ληφθει΄ υπο΄ψη η εν λο΄γω προφορικη΄ τροπολογι΄α, η τροπολογι΄α αυτη΄ δεν εγκρι΄νεται.

΄ πη
15. ∆ιαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιαοανατολικη΄ Ευρω
Έκθεση: LAGENDIJK (A5-0397/2003)
Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

§2

9

PSE

ΟΚ

-

143, 216, 11

§

αρχικο΄ κει΄µενο

ΟΚ

+

189, 165, 13

µετα΄ την § 4

4

Verts/ALE

+

µετα΄ την § 5

5

Verts/ALE

-
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Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

Θε΄µα

Τροπ. αριθ.

Συντα΄κτης

§ 33

1

ELDR

+

§ 39

6

Verts/ALE

-

§ 40

7

Verts/ALE

+

µετα΄ την § 43

8

Verts/ALE

+

§ 52

2

ELDR

ΗΕ

-

116, 169, 1

§ 53

3

ELDR

ΗΕ

-

113, 162, 1

ΟΚ, κ.λπ.

΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
UEN: § 2, τροπ. 9

16. Σρι Λα΄νκα
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0490, 0492, 0495, 0498, 0505, 0510/2003
Θε΄µα

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

+

73, 0, 0

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0490/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE,GUE/NGL, UEN)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

ΟΚ

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0490/2003

PPE-DE

Ô

B5-0492/2003

PSE

Ô

B5-0495/2003

UEN

Ô

B5-0498/2003

ELDR

Ô

B5-0505/2003

Verts/ALE

Ô

B5-0510/2003

GUE/NGL

Ô

Αι΄τηση ψηφοφορι΄ας µε ονοµαστικη΄ κλη΄ση
PPE-DE: τελικη΄ ψηφοφορι΄α της ΚΠΨ
∆ια΄φορα
Ο κ. Cushnahan υποβα΄λει, εξ ονο΄µατος της οµα΄δας PPE-DE, προφορικη΄ τροπολογι΄α η οποι΄α αποσκοπει΄ στο να
προστεθει΄ το ακο΄λουθο κει΄µενο στην παρα΄γραφο 1 «επι΄ τη βα΄σει της ∆ιακη΄ρυξης του Όσλο του ∆εκεµβρι΄ου
΄ νησαν να διερευνη΄σουν τη δυνατο΄τητα λυ΄σης, βασισµε΄νης σε µια οµοσπονδιακη΄
2002, µε την οποι΄α συµφω
΄ νει ο΄τι δεν υπα΄ρχει αντι΄ρρηση στην προφορικη΄
δοµη΄ εντο΄ς µιας ενωµε΄νης Σρι Λα΄νκα·». Ο κ. Προ΄εδρος διαπιστω
τροπολογι΄α η οποι΄α και κρατει΄ται.
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17. Aceh
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0491, 0496, 0497,0501, 0507, 0508/2003
Θε΄µα

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0491/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0491/2003

PSE

Ô

B5-0496/2003

EDD

Ô

B5-0497/2003

ELDR

Ô

B5-0501/2003

PPE-DE

Ô

B5-0507/2003

Verts/ALE

Ô

B5-0508/2003

GUE/NGL

Ô

18. Βιετνα΄µ: θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α
Προτα΄σεις ψηφι΄σµατος: B5-0493, 0494, 0499, 0502, 0503, 0506, 0509/2003
Θε΄µα

Συντα΄κτης

ΟΚ, κ.λπ.

Ψηφοφορι΄α

Ψηφοφορι΄α µε ΟΚ/ΗE 
Παρατηρη΄σεις

΄ προ΄ταση ψηφι΄σµατος  RC5-0493/2003
κοινη
(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD, Dupuis, Pannella, Bonino, Cappato, Dell’Alba, Della Vedova, Turco)
΄φισµα (συ
΄νολο)
ψηφοφορι΄α: ψη

+

΄σεις ψηφι΄σµατος των πολιτικω
΄ ν οµα
΄δων
προτα
B5-0493/2003

PSE

Ô

B5-0494/2003

EDD

Ô

B5-0499/2003

ELDR

Ô

B5-0502/2003

PPE-DE

Ô

B5-0503/2003

UEN

Ô

B5-0506/2003

Verts/ALE

Ô

B5-0509/2003

GUE/NGL

Ô
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

1. Έκθεση Coelho A5-0398/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 354
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne,
Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Koulourianos
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón
Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cushnahan, De Mita, Deprez, De
Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín,
Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas,
Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli,
Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval,
Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel,
Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig,
Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O’Toole, Patrie, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Roure, Ruffolo, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes, Onesta,
Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori
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΄ : 56
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Krarup, Laguiller, Manisco, Markov,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Wurtz
NI: Cappato, Claeys, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere,
Martinez, Pannella
PPE-DE: Schaffner
PSE: Paasilinna
Verts/ALE: Gahrton
Αποχε΄ς: 28
GUE/NGL: Jové Peres
NI: Borghezio
PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Foster, Goodwill,
Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Purvis, Tannock, Van
Orden, Villiers, Vlasto
UEN: Camre
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Mayol i Raynal
2. Έκθεση Jarzembowski A5-0364/2003
κοινο΄ σχε΄διο
Υπε΄ρ: 209
ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne,
Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Väyrynen, Vermeer,
Wallis, Watson
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona
de Perogordo, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie,
Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover,
Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood,
Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennitti, Mombaur, Montfort,
Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Twinn, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van
Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Díez González, Fava, Ghilardotti, Medina Ortega, Napoletano, Napolitano, Pittella, Ruffolo, Sacconi,
Trentin
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi
΄ : 229
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu,
Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, Ries, Sterckx, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup,
Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi,
Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez
PPE-DE: Beazley, Bourlanges, Perry, Smet, Sommer, Theato, Thyssen, Van Orden
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger,
Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i
Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado,
Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, KreisslDörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori,
Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, O’Toole, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sakellariou,
dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa
Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Van Lancker, Walter,
Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz,
MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle,
Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 16
NI: Berthu, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, de La Perriere, Pannella
PPE-DE: Deva, Grosch, Hansenne, Klamt, Mayer Hans-Peter, Nicholson, Vlasto
PSE: Imbeni, Poos, Volcic
3. Έκθεση Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 264
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
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PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Corrie,
Deva, Dover, Elles, Florenz, Foster, Goodwill, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer,
Inglewood, Khanbhai, Marques, Nicholson, Parish, Purvis, Smet, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda
de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre,
Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i
Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 178
Κατα
EDD: Farage
NI: Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De
Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Folias,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, GilRobles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kastler,
Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure,
Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur,
Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Baltas, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Mastorakis, Souladakis, Zorba
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 18
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Wijkman
UEN: Ribeiro e Castro
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4. Έκθεση Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003
τροπολογι΄α 7
Υπε΄ρ: 239
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Berthu, de La Perriere
PPE-DE: Banotti, Corrie, Doyle, Goepel
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann,
Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho,
Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda
de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk,
Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos,
Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun,
Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes,
Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 205
Κατα
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bayona
de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer,
Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli,
Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Hortefeux, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch,
Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström,
Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo
Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis,
Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra,
Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Baltas, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Mastorakis, Souladakis, Zimeray, Zorba
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 14
EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu, Raymond
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Wijkman
UEN: Ribeiro e Castro
5. Έκθεση Kratsa-Tsagaropoulou A5-0396/2003
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
Υπε΄ρ: 243
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Banotti, Bourlanges, Cocilovo, De Mita, Deprez, De Veyrac, Doyle, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy,
Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets,
Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi,
Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol
i Raynal, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 79
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage
NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez
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PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews,
Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Fiori, Foster, Gahler, Glase, Goodwill, Graça Moura,
Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kastler, Khanbhai, Klamt, Klaß, Koch, Konrad,
Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mauro, Montfort, Nicholson, Niebler, Parish, Pastorelli,
Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Schleicher, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Tannock,
Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers
PSE: Marinho
UEN: Crowley, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro
Αποχε΄ς: 139
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Sarnez,
Descamps, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Folias,
Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles
Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Korhola,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Lehne, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin
Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pérez
Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Smet, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, de
Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Thomas-Mauro,
Turchi
6. Έκθεση Rühle A5-0368/2003
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 371
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Frahm,
Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow,
Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Vachetta, Wurtz
NI: Beysen, Kronberger
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, GarcíaMargallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar,
Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Podestà, Poettering,
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Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna,
Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau,
Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin,
Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Muscardini, Nobilia, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre,
Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta,
Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 62
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Mathieu,
Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Meijer, Patakis, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell’Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La
Perriere, Martinez, Pannella
PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish,
Purvis, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Camre, Pasqua
Αποχε΄ς: 10
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Montfort, Stenmarck, Wachtmeister
7. B5-0482/2003 Συ΄νταγµα  ∆ηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 123
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Maaten, Mulder, Nordmann, Plooij-van Gorsel
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Manisco,
Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Wurtz
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NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de
La Perriere, Martinez
PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Dover,
Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai,
Nicholson, Parish, Perry, Pomés Ruiz, Purvis, Sacrédeus, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: Campos, Imbeni, Krehl, Lund
UEN: Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e
Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Ferrández Lezaun, Flautre,
Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Ortuondo
Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 306
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Monsonís Domingo, Nicholson of Winterbourne, Pesälä,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Wallis
NI: Beysen
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo,
Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Klamt, Klaß,
Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,
Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher,
Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani,
Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras
Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis,
Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De
Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford,
Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage,
Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure,
Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van
Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Nobilia, Turchi
Αποχε΄ς: 7
ELDR: Manders
GUE/NGL: Puerta
NI: Berthu, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Pannella
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8. B5-0482/2003 Συ΄νταγµα  ∆ηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 360
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé,
Wallis, Watson
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Jové Peres,
Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi
NI: Beysen, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar,
Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles GilDelgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo,
Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock,
Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Ferrández Lezaun, Flautre, Isler
Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Maes, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de
Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 70
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski
GUE/NGL: Figueiredo, Frahm, Krarup, Meijer, Seppänen, Sjöstedt
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld,
Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer,
Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Tannock, Twinn, Van Orden,
Villiers, Wachtmeister
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PSE: Karlsson, Lund, Marinho
UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Auroi, McKenna
Αποχε΄ς: 14
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Manders
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Patakis, Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Montfort
Verts/ALE: Gahrton
9. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
παρα΄γραφος 10, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 430
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger,
de La Perriere, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou,
Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan,
Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer,
Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish,
Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, QuisthoudtRowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini,
Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer,
Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van
Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
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Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid
Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda,
Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma,
Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e
Castro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol
i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄: 7
Κατα
EDD: Abitbol
NI: Garaud
PSE: Marinho
UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 10
EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez
10. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
παρα΄γραφος 10, 2ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 235
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini,
Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Bourlanges, Doyle, Florenz, Pronk
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl,
Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, GuyQuint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo
Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,
Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
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Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,
Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt,
Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol
i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 196
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Dary, Naïr, Scarbonchi
NI: Beysen, Garaud, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De
Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles,
Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y
Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka,
Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y
Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner,
Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck,
Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister,
Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Sakellariou
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 14
EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez
PPE-DE: Cocilovo
11. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
παρα΄γραφος 11
Υπε΄ρ: 244
EDD: Andersen, Bonde, Butel, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Nicholson, Parish, Tannock, Van Orden, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller,
Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo,
Sacconi, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Weiler,
Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol
i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori,
Wyn
΄ : 173
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Monsonís Domingo, Nicholson of Winterbourne, Nordmann
GUE/NGL: Dary, Naïr, Scarbonchi
NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac,
Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz,
Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo,
Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas,
Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,
Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann
Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Sakellariou, Walter
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro,
Turchi
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C 87 E/450

EL

Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

Αποχε΄ς: 34
EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez
PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cocilovo, Deva, Dover,
Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Perry, Purvis,
Twinn, Villiers
12. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 103
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup,
Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder
Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PSE: Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, De Keyser, Désir, Duhamel, Fava, Ferreira, Fruteau,
Garot, Gillig, Görlach, Guy-Quint, Hazan, Hedkvist Petersen, Lalumière, Leinen, Linkohr, Marinho, Martin
Hans-Peter, Miguélez Ramos, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Scheele, Sousa Pinto, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
΄ : 342
Κατα
EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam
ELDR: André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini,
Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok,
Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos,
Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias,
Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo,
Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt
Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Dührkop
Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Gröner, Hänsch, Haug,
Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson,
Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lange, Lund,
McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano,
Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Trentin, Van Lancker, Volcic,
Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 9
EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
PSE: Dehousse, Titley, Vairinhos

13. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
τροπολογι΄α 2
Υπε΄ρ: 70
EDD: Esclopé
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen,
Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Bremmer
PSE: Marinho, Wiersma
UEN: Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 369
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de
Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, BushillMatthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet,
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Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli,
Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange,
Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, MatikainenKallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon,
Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja
Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca SánchezNeyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger,
Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, VidalQuadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell,
Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm,
Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug,
Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley,
Trentin, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 13
EDD: Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
NI: Kronberger
PSE: Dehousse, Désir, Fava, Ferreira, Vairinhos
14. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
τροπολογι΄α 6
Υπε΄ρ: 95
EDD: Esclopé
ELDR: Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller,
Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Seppänen, Sjöstedt,
Vachetta, Wurtz
NI: Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella
PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Deva, Dover, Elles, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry,
Purvis, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
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PSE: De Keyser, Marinho
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes,
Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 345
Κατα
EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sterckx, Sørensen,
Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo,
Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso,
Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez,
Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori,
Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo,
Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura,
Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi,
Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà,
Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig,
Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,
Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato,
Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford,
Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan,
Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker,
Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin
David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller,
Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, RothBehrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz,
Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley,
Trentin, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain,
Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Αποχε΄ς: 13
EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Krarup
NI: Kronberger
PSE: Dehousse, Désir, Ferreira, Fruteau, Vairinhos
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15. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
παρα΄γραφος 13, 1ο µε΄ρος
Υπε΄ρ: 345
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Kronberger, de La Perriere, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend,
von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho,
Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn,
Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar,
Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez,
Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni,
Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis,
Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,
Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez
Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna,
Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez
Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt,
Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ferrández Lezaun, MacCormick, Ortuondo Larrea, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 90
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil,
Dary, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup,
Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Scarbonchi,
Schröder Ilka, Vachetta, Wurtz
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NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager
PPE-DE: Balfe, Beazley, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover,
Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson,
Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
UEN: Camre
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes
Αποχε΄ς: 15
EDD: Abitbol, Bernié, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Puerta
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez
PSE: Désir, Martin Hans-Peter
16. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
τροπολογι΄ες 4 + 5
Υπε΄ρ: 273
EDD: Andersen, Bonde, Esclopé, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka,
Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella
PPE-DE: Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva,
Dover, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Mayer
Xaver, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Schmitt, Tannock, Twinn, Van Orden
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey,
De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm,
Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne,
Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin
David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage,
Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella,
Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares,
Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin,
Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna,
Mayol i Raynal, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber,
Wuori, Wyn
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΄ : 158
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend,
Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho,
Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle,
Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis,
Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne,
Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro,
Mayer Hans-Peter, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler,
Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà,
Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schröder Jürgen, Smet,
Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, WenzelPerillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi
Αποχε΄ς: 13
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez
PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter
17. B5-0475/2003  ΚΨ  Euromed
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 414
EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog,
Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta,
Scarbonchi, Wurtz
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La
Perriere, Pannella
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley,
Bébéar, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews,
Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan,
Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado,
Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête,
Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi,
Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
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C 87 E/457
Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan,
Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden,
Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El
Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante,
Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten,
Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano,
Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos,
Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández Lezaun,
Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal,
Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄: 9
Κατα
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis, Schröder Ilka
NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez
Αποχε΄ς: 22
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Figueiredo, Frahm, Krarup, Laguiller, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Garaud
PPE-DE: Böge
UEN: Camre
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod
18. B5-0479/2003  ΚΨ  Συ΄νοδος Κορυφη΄ς ΕΕ/Ρωσι΄ας
τροπολογι΄α 1
Υπε΄ρ: 120
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch,
Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of
Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx,
Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Wallis, Watson
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GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli,
Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Marset Campos,
Meijer, Morgantini, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Borghezio, Cappato, Dell’Alba, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella
PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Pomés Ruiz, Stenmarck, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Corbett, Hedkvist Petersen, Lund, Marinho, Poos, Roure, Scheele
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene,
Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 302
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Esclopé
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Andria, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von
Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio,
Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps,
Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming,
Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga
Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura,
Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi,
Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad,
Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi,
Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter,
Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson,
Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez
Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de
Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen,
Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas,
Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà,
Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey,
Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui,
Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner,
Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns,
Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika,
Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos,
Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt,
Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Soares, Souladakis,
Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Van
Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 16
EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Farage, Mathieu, Raymond, Saint-Josse
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

7.4.2004

7.4.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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NI: Claeys, Dillen
PPE-DE: Posselt
UEN: Berlato, Muscardini, Nobilia, Turchi
19. Έκθεση Queiró A5-0370/2003
τροπολογι΄α 3
Υπε΄ρ: 71
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bergaz Conesa, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Vachetta
PPE-DE: Korhola
PSE: El Khadraoui, Lund, Marinho, Paasilinna, Schmid Gerhard, Van Lancker
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
΄ : 281
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage
GUE/NGL: Caudron, Naïr, Schröder Ilka
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher,
Bourlanges, Bowis, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez
de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers,
Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling,
Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe,
Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett,
Dehousse, De Keyser, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan,
McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Patrie, Pérez Royo,
Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
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UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, ThomasMauro, Turchi
Verts/ALE: Sörensen
Αποχε΄ς: 30
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo,
Frahm, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Meijer, Modrow, Patakis, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz
NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez
PPE-DE: Banotti
PSE: De Rossa, Désir, Ferreira
UEN: Crowley, Fitzsimons, Ó Neachtain
20. Έκθεση Queiró A5-0370/2003
παρα΄γραφος 12
Υπε΄ρ: 270
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm,
Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van
Gorsel, Pohjamo, Ries, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Caudron
NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges,
Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De
Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming,
Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga
Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman,
Grossetête, Hatzidakis, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kastler, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat,
McCartin, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver,
Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, QuisthoudtRowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon,
Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,
Stenmarck, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, VidalQuadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis,
Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Carlotti, Carnero González,
Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel,
Duin, Ettl, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint,
Hänsch, Hazan, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McNally,
Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Poignant, Poos,
Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi,
Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel,
Swoboda, Trentin, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró,
Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Cohn-Bendit, Sörensen
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C 87 E/461
Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

΄ : 79
Κατα
EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk
ELDR: Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello
Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller, Marset
Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Sacrédeus
PSE: Adam, Andersson, Bowe, Corbett, El Khadraoui, Ford, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt,
Karlsson, McAvan, McCarthy, Vairinhos, Van Lancker
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Ferrández Lezaun, Flautre,
Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 34
ELDR: Dybkjær
NI: Claeys, Dillen, Lang, Martinez
PPE-DE: Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster,
Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Nicholson, Parish, Perry, Purvis,
Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers
PSE: De Rossa, Lange
UEN: Camre
21. Έκθεση Queiró A5-0370/2003
αιτιολογικη΄ σκε΄ψη Z
Υπε΄ρ: 280
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Naïr
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges,
Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich,
Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase,
Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour,
Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle,
Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese,
Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer
Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, OomenRuijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering,
Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen,
Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
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PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Carnero González, Casaca,
Cashman, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Díez González, Duhamel, Ettl, Ford,
Ghilardotti, Glante, Gröner, Hänsch, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis,
Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, McCarthy,
McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega,
Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Pérez Royo, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,
Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard,
Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Volcic, Walter,
Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro,
Turchi
Verts/ALE: Jonckheer, MacCormick, Sörensen
΄ : 92
Κατα
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di
Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Laguiller,
Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Korhola, Pronk, Sacrédeus
PSE: Andersson, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Ceyhun, Désir, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau,
Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Görlach, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Patrie, Poignant, Read, Roth-Behrendt, Van Lancker, Weiler
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta,
Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 8
NI: Cappato
PPE-DE: Banotti
PSE: De Rossa, Guy-Quint
UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Ó Neachtain
22. Έκθεση Lagendijk A5-0397/2003
τροπολογι΄α 9
Υπε΄ρ: 143
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Nicholson of Winterbourne
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm,
Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Seppänen,
Sjöstedt, Wurtz
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Wuermeling
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PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann,
Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir,
Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti,
Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball,
Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler, Kindermann,
Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund,
McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis,
Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo,
Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure,
Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stockmann,
Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Isler Béguin, Lipietz, Piétrasanta,
Rod
΄ : 216
Κατα
EDD: Belder, Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i
Böhm, Huhne, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries,
Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge,
Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld,
Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn,
Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster,
Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan,
Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai,
Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet,
Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer
Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler,
Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry,
Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez
de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber,
Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen,
Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, VidalQuadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Zacharakis,
Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua,
Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Flautre, Gahrton, Lagendijk, MacCormick, McKenna,
Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
Αποχε΄ς: 11
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta
NI: Martinez
PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter
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23. Έκθεση Lagendijk A5-0397/2003
παρα΄γραφος 2
Υπε΄ρ: 189
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Andreasen, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne,
Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Pesälä, Plooij-van Gorsel,
Pohjamo, Ries, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm,
Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Seppänen, Sjöstedt,
Wurtz
NI: Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann,
Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De
Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt,
Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen,
Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Katiforis, Keßler,
Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr,
Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,
Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Paasilinna, Patrie, Pérez
Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe,
Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis,
Stockmann, Swiebel, Swoboda, Titley, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead,
Wiersma, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Ferrández
Lezaun, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal,
Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
΄ : 165
Κατα
ELDR: André-Léonard
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Hager, de La Perriere, Martinez
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bourlanges,
Bowis, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester,
Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle,
Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler,
García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel,
Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris,
Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, KratsaTsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann
Thomas, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad,
Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus,
Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder
Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis,
Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto,
Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
UEN: Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro
e Castro, Thomas-Mauro
Αποχε΄ς: 13
EDD: Belder, Blokland, van Dam
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta
PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter
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24. B5-0490/2003 Σρι Λα΄νκα
ψη΄φισµα
Υπε΄ρ: 73
EDD: Andersen, Belder, van Dam, Sandbæk
ELDR: André-Léonard, Lynne
GUE/NGL: Bakopoulos, Koulourianos, Markov, Meijer
NI: Berthu, Beysen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Bowis, Camisón Asensio, Chichester, Cushnahan, Daul, Deva, Flemming,
Fourtou, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grossetête,
Hatzidakis, Karas, Kastler, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, McCartin, Mann Thomas, Mayer HansPeter, Menrad, Mombaur, Nicholson, Ojeda Sanz, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schröder Jürgen, Sommer, Stenmarck, Sudre, Zimmerling
PSE: Baltas, Berger, Casaca, De Keyser, Ettl, Kindermann, McAvan, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez
Ramos, Myller, Scheele, Souladakis
Verts/ALE: Auroi, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Onesta, Rod
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
P5_TA(2003)0509

΄ ν Σε΄νγκεν ΙΙ)
SIS ΙΙ (συ΄στηµα πληροφοριω
΄ν
Συ΄σταση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου προς το Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε το Συ΄στηµα Πληροφοριω
Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενια΄ς (SIS II) (2003/2180(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση συ΄στασης προς το Συµβου΄λιο που κατε΄θεσε ο Carlos Coelho εξ ονο΄µατος της
΄ ν Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενια΄ς (SIS II), (B5-0268/2003),
Οµα΄δας ΕΛΚ-Ε∆ σχετικα΄ µε το Συ΄στηµα Πληροφοριω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την επικει΄µενη διευ΄ρυνση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του της 17 της ∆εκεµβρι΄ου 2002 σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α του Βασιλει΄ου της
Ισπανι΄ας για την ΄εγκριση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ την εισαγωγη΄ ορισµε΄νων νε΄ων λειτουργιω΄ν
΄ ν Σε΄νγκεν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας (1),
για το Συ΄στηµα Πληροφοριω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Θεσσαλονι΄κης, και ιδι΄ως
την παρα΄γραφο 11,
΄ ν Υποθε΄σεων της 5/6 Ιουνι΄ου
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω
2003, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τις λειτουργι΄ες του SIS και την δοµη΄ του SIS II,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις συζητη΄σεις στο Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε τις δυ΄ο πρωτοβουλι΄ες του Βασιλει΄ου της Ισπανι΄ας
΄ ν Σε΄νγκεν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την
ο΄σον αφορα΄ την εισαγωγη΄ νε΄ων λειτουργιω΄ν στο Συ΄στηµα Πληροφοριω
καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας,
΄ ν της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη του Συστη΄µα ΄εχοντας υπο΄ψη το ΄εγγραφο εργασι΄ας των υπηρεσιω
΄ ν Σε΄νγκεν δευ΄τερης γενια΄ς (SIS II)  ΄εκθεση προο΄δου του 2002 (SEC(2003)206),
τος Πληροφοριω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση κανονισµου΄ της Επιτροπη΄ς για την τροποποι΄ηση της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς της
συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν της 14ης Ιουνι΄ου 1985 σχετικα΄ µε τη σταδιακη΄ κατα΄ργηση των ελε΄γχων στα κοινα΄
΄ ν των κρατω΄ν µελω
΄ ν που ει΄ναι υπευ΄θυνες για την ΄εκδοση
συ΄νορα ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση των υπηρεσιω
΄ ν κυκλοφορι΄ας οχηµα΄των στο συ΄στηµα πληροφοριω
΄ ν Σε΄νγκεν (CΟΜ(2003) 510),
αδειω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την πε΄µπτη ετη΄σια ΄εκθεση της Κοινη΄ς Αρχη΄ς Ελε΄γχου Σε΄νγκεν (ΚΑΕ),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ΄εγγραφα εργασι΄ας που αφορου΄ν τις κοινε΄ς διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την προστασι΄α των δεδο΄ να και ιδι΄ως το σηµει΄ωµα της Ελληνικη΄ς Προεδρι΄ας της
µε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα στον τρι΄το πυλω
3ης Ιουνι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 49, παρα΄γραφος 3, και το α΄ρθρο 107 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων (A5-0398/2003),
΄στηµα Πληροφοριω
΄ ν Σε΄νγκεν II
Το Συ
΄ ντας ο΄τι το Συ΄στηµα Πληροφοριω
΄ ν Σε΄νγκεν (SIS) δηµιουργη΄θηκε ως αντισταθµιστικο΄ µε΄τρο που καθιΑ. εκτιµω
στα΄ δυνατη΄ την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α προσω΄πων,
Β.

΄ ντας ο΄τι µε την πα΄ροδο του χρο΄νου το SIS εξελι΄χθηκε απο΄ απλο΄ αντισταθµιστικο΄ µε΄τρο σε χρη΄σιµο και
εκτιµω
αποτελεσµατικο΄ µε΄σο αστυνοµικη΄ς συνεργασι΄ας, του οποι΄ου τα δεδοµε΄να µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν και
΄ ς προβλεφθει΄(2),
για σκοπου΄ς που δεν ει΄χαν αρχικω

(1) P5_TA(2002)0611.
(2) Σηµει΄ωµα της Προεδρι΄ας σχετικα΄ µε τις απαιτη΄σεις για το SIS, ΄εγγρ. 5968/02, 5.2.2002.
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Γ.

΄ ντας ο΄τι η διευ΄ρυνση της ΕΕ καθιστα΄ επιβεβληµε΄νη την ανα΄πτυξη ενο΄ς SIS δευ΄τερης γενια΄ς,
εκτιµω

∆.

΄ ντας ο΄τι ΄εχει ληφθει΄ απο΄φαση για ανα΄πτυξη του SIS II ΄εως το 2006,
εκτιµω

Ε.

΄εχοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄εως ση΄µερα δεν ΄εχει θεσπιστει΄ σαφε΄ς νοµικο΄ πλαι΄σιο των αρχω
΄ ν που διε΄πουν την αστυνοµικη΄ συνεργασι΄α, κατα εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 30 της Συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, ου΄τε ΄εχει
καθορισθει΄ σαφη΄ς πολιτικη΄ φυ΄λαξης των συνο΄ρων,

Νε΄ες λειτουργι΄ες
΄ νησε κατ’
ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο, στα συµπερα΄σµατα΄ του της 5/6 Ιουνι΄ου 2003, συµφω
αρχη΄ν ο΄τι το νε΄ο SIS πρε΄πει να επιτρε΄πει την προσθη΄κη νε΄ων κατηγοριω΄ν καταχωρι΄σεων (το΄σο σχετικα΄ µε
προ΄σωπα ο΄σο και σχετικα΄ µε αντικει΄µενα) και πεδι΄ων στις καταχωρι΄σεις, τη διασυ΄νδεση των καταχωρι΄σεων,
την τροποποι΄ηση της δια΄ρκειας των καταχωρι΄σεων και την αποθη΄κευση, µεταφορα΄ και πιθανη΄ υποβολη΄ ερωτη΄σεων για βιοµετρικα΄ δεδοµε΄να, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ φωτογραφι΄ες και δακτυλικα΄ αποτυπω΄µατα,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο συνεχι΄ζει να µην ΄εχει λα΄βει απο΄φαση σχετικα΄ µε συγκεκριµε΄να ζητη΄µατα, ο΄πως, λο΄γου χα΄ρη, ποιες νε΄ες κατηγορι΄ες προσω΄πων και αντικειµε΄νων θα πρε΄πει να εισαχθου΄ν στο SIS,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι συζητη΄σεις στο Συµβου΄λιο σχετικα΄ µε τις δυ΄ο πρωτοβουλι΄ες του Βασιλει΄ου της
΄ ν Σε΄νγκεν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την
Ισπανι΄ας για την καθιε΄ρωση νε΄ων λειτουργιω΄ν στο Συ΄στηµα Πληροφοριω
καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, κατε΄ληξαν σε συµφωνι΄α ως προς ορισµε΄να αντικει΄µενα, ο΄πως, για παρα΄δειγµα, ορισµε΄να οχη΄µατα και ΄εγγραφα
΄λληψης
Το Ευρωπαϊκο΄ Ένταλµα Συ
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η απο΄φαση-πλαι΄σιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουνι΄ου 2002, για
΄ ν (1), προβλε΄πει στο
το ευρωπαϊκο΄ ΄ενταλµα συ΄λληψης και τις διαδικασι΄ες παρα΄δοσης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
α΄ρθρο 9 τη δυνατο΄τητα χρη΄σης του SIS για τη διαβι΄βαση του ευρωπαϊκου΄ εντα΄λµατος συ΄λληψης,
΄στες
Νε΄οι χρη
Ι.

΄ νησε κατ’
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο, στα συµπερα΄σµατα΄ του της 5/6 Ιουνι΄ου 2003, συµφω
αρχη΄ν ο΄τι το SIS II πρε΄πει να επιτρε΄πει την προ΄σβαση και σε α΄λλες αρχε΄ς πε΄ραν των αρχικα΄ προβλεπο΄µενων
(συµπεριλαµβανοµε΄νης, ο΄που απαιτει΄ται, της δυνατο΄τητας παροχη΄ς µερικη΄ς προ΄σβασης η΄ προ΄σβασης µε
σκοπο΄ α΄λλο απο΄ τον αρχικο΄ που ορι΄ζεται στις καταχωρι΄σεις), ενω΄ δεν ΄ελαβε απο΄φαση ως προς το ποιες
αρχε΄ς πρε΄πει να αποκτη΄σουν προ΄σβαση,

ΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο φαι΄νεται να ΄εχει αποδεχθει΄(2) ορισµε΄νους απο΄ τους ο΄ρους που ει΄χε
θε΄σει παλαιο΄τερα το Κοινοβου΄λιο σε σχε΄ση µε την προ΄σβαση της Ευρωπο΄λ στο SIS, αλλα΄ ο΄τι δεν ΄επραξε το
΄διο
ι
σε σχε΄ση µε α΄λλα σηµαντικα΄ αιτη΄µατα, ο΄πως η υποχρε΄ωση συµµο΄ρφωσης της Ευρωπο΄λ προς τις απαιτη΄σεις του α΄ρθρου 117 της Συ΄µβασης Σε΄νγκεν περι΄ προστασι΄ας των δεδοµε΄νων, η υποχρε΄ωση εξε΄τασης
δεδοµε΄νων αποκλειστικα΄ για τον σκοπο΄ για τον οποι΄ο παρασχε΄θηκαν, η απαγο΄ρευση διαβι΄βασης δεδοµε΄νων
΄ ς και η ανα΄γκη ενι΄σχυσης του ρο΄λου της ΚΑΕ,
στα οποι΄α ΄εχει προ΄σβαση σε τρι΄το κρα΄τος η΄ τρι΄το φορε΄α καθω
΄ ν µελω
΄ ν της
ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄δια
ι
κατα΄σταση ισχυ΄ει επι΄σης ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση των εθνικω
Eurojust, δεδοµε΄νου του ο΄τι το Συµβου΄λιο απε΄ρριψε τα αιτη΄µατα του Κοινοβουλι΄ου να µην µπορει΄ η
Eurojust να διαβιβα΄ζει δεδοµε΄να στα οποι΄α ΄εχει προ΄σβαση σε τρι΄το κρα΄τος η΄ τρι΄το φορε΄α, και να µη µπορει΄
να εξετα΄ζει δεδοµε΄να παρα΄ µο΄νο για τον σκοπο΄ για τον οποι΄ο παρασχε΄θηκαν,
΄ ντας ο΄τι τα σχε΄δια του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις ισπανικε΄ς πρωτοβουλι΄ες αφη΄νουν ανοικτο΄ το ενδεΙΓ. εκτιµω
χο΄µενο παροχη΄ς προ΄σβασης σε εθνικε΄ς δικαστικε΄ς αρχε΄ς κατα΄ την εκτε΄λεση των καθηκο΄ντων τους, ο΄πως αυτα΄
ορι΄ζονται απο΄ την οικει΄α εθνικη΄ νοµοθεσι΄α· υπενθυµι΄ζοντας ο΄τι η ΚΑΕ υποστηρι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να παρε΄χεται
προ΄σβαση αποκλειστικα΄ για τους σκοπου΄ς για τους οποι΄ους πραγµατοποιη΄θηκαν οι καταχωρι΄σεις των δεδοµε΄νων στο SIS και ο΄χι για λο΄γους που προβλε΄πονται απο΄ τις οικει΄ες εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες (3),
Ι∆. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, στην προαναφερθει΄σα προ΄σφατη προ΄ταση κανονισµου΄ της, η Επιτροπη΄ προ΄τεινε στο
Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο την παροχη΄ προ΄σβασης στις υπηρεσι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν που ει΄ναι υπευ΄΄ ν κυκλοφορι΄ας οχηµα΄των,
θυνες για την ΄εκδοση αδειω
(1) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.
(2) Τα πλε΄ον προ΄σφατα διαθε΄σιµα ΄εγγραφα ει΄ναι τα υπααριθµο΄ν 10054/03 και 10055/03.
(3) SCHAC 2513/02, σ. 3.
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ΙΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ζη΄τηµα της προ΄σβασης διαφο΄ρων α΄λλων φορε΄ων (µη κρατικω΄ν φορε΄ων, ο΄πως
΄ ν· διευρυµε΄νη προ΄σβαση των αρµοδι΄ων για την ΄εκδοση αδειω
΄ ν παραµονη΄ς αρχω
΄ ν·
πιστωτικω΄ν οργανισµω
΄ ν στα δεδοµε΄να του α΄ρθρου 96· προ΄σβαση των
προ΄σβαση των αρµοδι΄ων για τη χορη΄γηση ασυ΄λου αρχω
΄ ν ασφαλει΄ας και πληροφοριω
΄ ν και των υπηρεσιω
΄ ν χορη΄γησης επιδοµα΄των στα δεδοµε΄να του
υπηρεσιω
΄ ν· διευρυµε΄νη προ΄σβαση των αντιπροσωπειω
΄ν
α΄ρθρου 100· των αρµοδι΄ων για τη φυ΄λαξη των συνο΄ρων αρχω
΄ ν στο εξωτερικο΄) εξετα΄ζεται σε επι΄πεδο οµα΄δων εργασι΄ας στο Συµβου΄λιο (1),
των κρατω΄ν µελω

ΙΣΤ. εκτιµω΄ντας ο΄τι η παροχη΄ προ΄σβασης σε νε΄ους χρη΄στες συνεπα΄γεται τη χρη΄ση των δεδοµε΄νων για νε΄ους
σκοπου΄ς,
Προστασι΄α των ∆εδοµε΄νων
ΙΖ.

΄ πη,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το SIS ει΄ναι η µεγαλυ΄τερη βα΄ση δεδοµε΄νων στην Ευρω

ΙΗ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το τρε΄χον καθεστω΄ς προστασι΄ας δεδοµε΄νων του SIS δεν ρυθµι΄ζεται και ελε΄γχεται
αποκλειστικα΄ απο΄ τη Συ΄µβαση Σε΄νγκεν και την ΚΑΕ αντιστοι΄χως, αλλα΄ διε΄πεται, επιπλε΄ον, απο΄ αποπροσα΄ ρα κανο΄νων για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων και υπο΄κειται στον ΄ελεγχο πληθω΄ρας
νατολιστικη΄ πληθω
΄ ν, το΄σο του πρω΄του ο΄σο και του τρι΄του πυλω
΄ να,
αρχω

ΙΘ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι ο΄λες οι υπο΄ συζη΄τηση µεταβολε΄ς στο SIS θα ΄εχουν επιπτω΄σεις στην προστασι΄α των δεδοµε΄νων του,

Κ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 50 του σχεδι΄ου Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω΄πης
΄ ς και τη συ΄σταση ανεξα΄ρτηπροβλε΄πει γενικη΄ ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων καθω
΄ ν ∆ικαιωµα΄των
της αρχη΄ς ελε΄γχου· λαµβα΄νοντας επι΄σης υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 8 του Χα΄ρτη των Θεµελιωδω
΄ ν δεδοµε΄νων,
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης επι΄σης προβλε΄πει την προστασι΄α των προσωπικω

Εξωτερικε΄ς σχε΄σεις και SIS
ΚΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η εφαρµογη΄ απο΄ τα νε΄α κρα΄τη µε΄λη των κανο΄νων της Συ΄µβασης Σε΄νγκεν σχετικα΄
΄ ν συνο΄ρων,
µε τα εξωτερικα΄ συ΄νορα θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α νε΄ων ευρωπαϊκω
΄ ρες εµπεριε΄χει τον κι΄νδυνο παραβι΄ασης των προτυ΄πων
ΚΒ. εκτιµω΄ντας ο΄τι η ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων µε τρι΄τες χω
της ΕΕ για την προστασι΄α δεδοµε΄νων,
∆ιαχει΄ριση του SIS
ΚΓ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το αι΄τηµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου να ανατεθει΄ ο στρατηγικο΄ς ΄ελεγχος του
΄ ν Σε΄νγκεν σε υπηρεσι΄α η οποι΄α θα χρηµατοδοτει΄ται εξ ολοκλη΄ρου απο΄ τον προϋΣυστη΄µατος Πληροφοριω
πολογισµο΄ της ΕΕ και θα υπο΄κειται στον ΄ελεγχο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (2), εξετα΄ζεται ως ενδεχο΄µενη λυ΄ση· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄εως ση΄µερα δεν ΄εχει επιτευχθει΄ συναι΄νεση επι΄ του θε΄µατος,

΄ σταση του SIS
Εγκατα
Κ∆. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι φαι΄νεται να ΄εχει επιτευχθει΄ συναι΄νεση µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ την
προσωρινη΄ παραµονη΄ του επιχειρησιακου΄ ελε΄γχου του SIS στην παρου΄σα τοποθεσι΄α της στο Στρασβου΄ργο
και τη δηµιουργι΄α ενο΄ς εφεδρικου΄ συστη΄µατος σε διαφορετικη΄ τοποθεσι΄α,
΄στηµα Πληροφοριω
΄ ν για τις θεωρη
΄σεις διαβατηρι΄ων (VIS)
Συνεργι΄α µε το Συ
ΚΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο, στα συµπερα΄σµατα΄ του της 5/6 Ιουνι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την
ανα΄πτυξη του VIS, καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει τις προπαρασκευαστικε΄ς εργασι΄ες σχετικα΄ µε την ανα΄΄ ν για τις θεωρη΄σεις διαβατηρι΄ων (VIS), σε συνεργασι΄α µε τα κρα΄τη µε΄λη,
πτυξη του συστη΄µατος πληροφοριω
βα΄σει µιας συγκεντρωτικη΄ς δοµη΄ς, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη της τη δυνατο΄τητα επιλογη΄ς κοινη΄ς τεχνικη΄ς πλατφο΄ρµας µε το SIS ΙΙ και χωρι΄ς να υπα΄ρξει καθυστη΄ρηση στην ανα΄πτυξη του SIS II· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι
το Συµβου΄λιο θα παρα΄σχει τις απραι΄τητες πολιτικε΄ς κατευθυ΄νσες σχετικα΄ µε τα βασικα΄ στοιχει΄α του VIS,
συµπεριλαµβανοµε΄νης της αρχιτεκτονικη΄ς του, των λειτουργιω΄ν του και της επιλογη΄ς των στοιχει΄ων που θα
χρησιµοποιει΄ για τη βιοµετρικη΄ πιστοποι΄ηση προσω΄πων, καθω΄ς και σχετικα΄ µε την ακολουθητε΄α προσε΄γγιση
για την εφαρµογη΄ του συστη΄µατος, το αργο΄τερο ΄εως τον ∆εκε΄µβριο 2003, καθιστω΄ντας ΄ετσι δυνατη΄ την
΄ενταξη του VIS στις πιθανε΄ς επιλογε΄ς της προ΄σκλησης υποβολη΄ς προσφορω
΄ ν για το SIS II· λαµβα΄νοντας
΄ ν σχετικα΄ µε την καθιε΄υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ ει΄χε υποβα΄λει δυ΄ο προτα΄σεις τροποποι΄ησης των κανονισµω
΄ ν διαµονη΄ς ενιαι΄ου τυ΄που για τους υπηκο΄ους τρι΄των
ρωση θεω΄ρησης ενιαι΄ου τυ΄που και την καθιε΄ρωση αδειω
χωρω΄ν (CΟΜ(2003) 558), συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες προβλε΄πεται η υποχρεωτικη΄ αποθη΄κευση της εικο΄νας
΄ ν αποτυπωµα΄των ως πρωταρχικω
΄ ν βιοµετρικω΄ν αναγνωριστικω
΄ ν στοιχει΄ων,
προσω΄που και των δακτυλικω

(1) Έγγρ. 5033/2003.
΄ ν συνο΄ρων και
(2) Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Σεπτεµβρι΄ου 2001 σχετικα΄ µε τη διε΄λευση των εξωτερικω
την ανα΄πτυξη της συνεργασι΄ας του Σε΄νγκεν, παρα΄γραφος 19 (ΕΕ C 77 Ε της 28.3.2002, σ. 141).
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΄ς για το SIS και το VIS
Προϋπολογισµο
ΚΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το κο΄στος ανα΄πτυξης του SIS II εκτιµα΄ται ο΄τι θα υπερβει΄ κατα΄ 14,45 εκατοµµυ΄ρια
΄ ντας ο΄τι η νοµοθετικη΄ βα΄ση καλυ΄πτει αποκλειστικα΄ το κο΄στος
ευρω΄ τον αρχικο΄ προϋπολογισµο΄ του· εκτιµω
ανα΄πτυξης του SIS II και ο΄χι το κο΄στος λειτουργι΄ας του· εκτιµω΄ντας ο΄τι οι πιστω΄σεις για την ανα΄πτυξη του
SIS II αποτελου΄ν µη υποχρεωτικε΄ς δαπα΄νες που δεν υπο΄κεινται, κατα΄ συνε΄πεια, στη διαδικασι΄α της συναπο΄φασης,
΄ (µε ετη΄σιο
ΚΖ. εκτιµω΄ντας ο΄τι το κο΄στος ανα΄πτυξης του VIS εκτιµα΄ται ο΄τι θα ανε΄λθει σε 157 εκατοµµυ΄ρια ευρω
΄ ντας ο΄τι η Επιτροπη΄ επεξεργα΄ζεται επι΄ του παρο΄ντος
λειτουργικο΄ κο΄στος 35 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄)· εκτιµω
νοµοθετικη΄ πρα΄ξη που θα καταστη΄σει δυνατη΄ την ΄ενταξη στον προϋπολογισµο΄ της Ένωσης των αναγκαι΄ων
για την ανα΄πτυξη του VIS πιστω΄σεων βα΄σει του α΄ρθρου 66 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ ντας ο΄τι το
Κοινο΄τητας το οποι΄ο προβλε΄πει την προ΄τερη διαβου΄λευση µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο· εκτιµω
εξαιρετικα΄ υψηλο΄ κο΄στος ανα΄πτυξης και λειτουργι΄ας του VIS επιβα΄λλει τη λη΄ψη αποφα΄σεων µο΄νον µε εκ
των προτε΄ρων ευρει΄α πολιτικη΄ συναι΄νεση σχετικα΄ µε την ανα΄γκη υ΄παρξης του VIS και των λειτουργιω΄ν του,
1.

΄ νει τις κα΄τωθι συστα΄σεις προς το Συµβου΄λιο:
διατυπω

α)

΄ κονται µε τη δηµιουργι΄α του
να ξεκινη΄σει δηµο΄σιος δια΄λογος σχετικα΄ µε τους πολιτικου΄ς στο΄χους που επιδιω
SIS II και µε τη φυ΄ση του SIS· ζητει΄ επι΄σης τον σαφη΄ προσδιορισµο΄ των στο΄χων αυτω΄ν·

β)

να ακολουθηθου΄ν στο µε΄λλον ως προς την δηµιουργι΄α του νε΄ου SIS διαφανει΄ς και δηµοκρατικε΄ς διαδικασι΄ες,
ου΄τως ω΄στε να αποφευ΄γεται, µεταξυ΄ α΄λλων, η υποβολη΄ νοµοθετικω΄ν προτα΄σεων στο Κοινοβου΄λιο µο΄νο αφου΄
΄εχει προηγηθει΄ η επι΄τευξη πολιτικη΄ς συµφωνι΄ας στο Συµβου΄λιο·

γ)

΄ νευσης των υφιστα΄µενων η΄ µελλοντινα εκπονηθει΄ λεπτοµερη΄ς µελε΄τη σχετικα΄ µε τη σκοπιµο΄τητα της συγχω
΄ ν βα΄σεων δεδοµε΄νων (SIS, Ευρωπο΄λ, Eurodac, VIS, Eurojust κλπ.) επι΄ τη βα΄σει ενιαι΄ας τεχνικη΄ς πλατφο΄ρκω
΄ ν της Ένωσης», το οποι΄ο θα πρε΄πει να εξελι΄σσεται ω΄στε να καλυ΄πτει τις
µας για ΄ενα «Συ΄στηµα Πληροφοριω
µελλοντικε΄ς ανα΄γκες του συστη΄µατος σε ο΄λους τους σχετικου΄ς τοµει΄ς· επαναλαµβα΄νει την ΄εκκληση΄ του να
αναπτυχθου΄ν στο µεγαλυ΄τερο δυνατο΄ βαθµο΄ συνε΄ργιες µεταξυ΄ των διαφο΄ρων βα΄σεων δεδοµε΄νων, µε στο΄χο
τον ανασυνδυασµο΄ των συστηµα΄των ω΄στε να επιτευχθει΄ η βε΄λτιστη δυνατη΄ εκµετα΄λλευση των υπαρχο΄ντων
πο΄ρων, να αποφευχθου΄ν αλληλοεπικαλυ΄ψεις και κενα΄ και να διασφαλισθει΄ η δηµιουργι΄α ενο΄ς συνεκτικου΄
πλαισι΄ου προστασι΄ας των δεδοµε΄νων·

δ)

να πραγµατοποιου΄νται ετη΄σιες αξιολογη΄σεις της επιχειρησιακη΄ς χρη΄σης, της αποτελεσµατικο΄τητας του
συστη΄µατος και του βαθµου΄ σεβασµου΄ των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των, ο΄πως προβλε΄πεται στον Χα΄ρτη των
΄ ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, στην Ευρωπαϊκη΄ Συ΄µβαση των Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των
Θεµελιωδω
και στη Συ΄µβαση του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης της 28ης Ιανουαρι΄ου 1981 σχετικα΄ µε την προστασι΄α των
ατο΄µων σε σχε΄ση µε την αυτο΄µατη επεξεργασι΄α δεδοµε΄νων προσωπικου΄ χαρακτη΄ρα, πρα΄ξεις τις οποι΄ες ΄εχουν
΄ σει ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη·
κυρω

ε)

΄ ς κα΄θε προ΄ταση για την παροχη΄ ολικη΄ς η΄ µερικη΄ς προ΄σβασης σε νε΄ες αρχε΄ς ο΄σον
να εξετα΄ζεται ενδελεχω
αφορα΄ το συγκεκριµε΄νο σκοπο΄ για τον οποι΄ο οι εν λο΄γω αρχε΄ς χρεια΄ζονται προ΄σβαση στο SIS, τα δεδοµε΄να
στα οποι΄α θα τους παρασχεθει΄ προ΄σβαση, τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα τους παρασχεθει΄ η προ΄σβαση (α΄µεσα η΄
΄εµµεσα) και τον τρο΄πο διασφα΄λισης της τη΄ρησης των ο΄ρων που θε΄τει το α΄ρθρο 118 της Συ΄µβασης Σε΄νγκεν
για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων· υποστηρι΄ζει ο΄τι ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ ο΄σον αφορα΄ τη θε΄ση
΄ ν φορε΄ων (π.χ. στην περι΄πτωση των αδειω
΄ ν κυκλοφορι΄ας των οχηµα΄των)·
ιδιωτικω

στ) να αποφασι΄σει το Συµβου΄λιο το συντοµο΄τερο δυνατο΄ την ανα΄θεση του στρατηγικου΄ ελε΄γχου του SIS και
΄ ν συστηµα΄των µεγα΄λης κλι΄µακας σε µι΄α ευρωπαϊκη΄ υπηρεσι΄α, η οποι΄α θα διοικει΄ται απο΄
α΄λλων πληροφοριακω
΄ πους των ευρωπαϊκω΄ν θεσµικω
΄ ν οργα΄νων και των κρατω΄ν
διοικητικο΄ συµβου΄λιο αποτελου΄µενο απο΄ εκπροσω
µελω΄ν, θα χρηµατοδοτει΄ται αποκλειστικα΄ απο΄ τον προϋπολογισµο΄ της ΕΕ και θα υπο΄κειται, ως εκ του΄του,
στον ΄ελεγχο του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου·
ζ)

να ορι΄σει το Συµβου΄λιο, το συντοµο΄τερο δυνατο΄, τον οριστικο΄ το΄πο εγκατα΄στασης της κεντρικη΄ς µονα΄δας
του SIS II· ζητει΄ επι΄σης να µην ανατεθου΄ν οποιαδη΄ποτε καθη΄κοντα σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση του SIS σε
ιδιωτικη΄ εταιρει΄α·

η)

να διασφαλι΄σουν ο΄λα τα συµµετε΄χοντα µε΄ρη ο΄τι κα΄θε ενδεχο΄µενη επε΄κταση του SIS θα συνοδευ΄εται απο΄ την
΄ κεται πα΄ντοτε η ενδεδειγεπιβολη΄ αυστηρο΄τατων κανο΄νων για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων, ω΄στε να επιδιω
΄ µατος των πολιτω
΄ ν στην προστασι΄α των προσωπικω
΄ ν τους δεδοµε΄νων και
µε΄νη ισορροπι΄α µεταξυ΄ του δικαιω
΄ σεις στα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα
του αγαθου΄ της δηµο΄σιας ασφα΄λειας· να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις επιπτω
και στους κινδυ΄νους που εγκυµονει΄ η ενσωµα΄τωση βιοµετρικω΄ν δεδοµε΄νων· πιστευ΄ει ο΄τι κατευθυντη΄ρια αρχη΄
πρε΄πει να αποτελει΄ η θε΄ση ο΄τι η χρη΄ση δεδοµε΄νων επιτρε΄πεται αποκλειστικα΄ για σκοπου΄ς που ΄εχουν ρητα΄
διατυπωθει΄ εκ των προτε΄ρων και ζητει΄ το σεβασµο΄ της εν λο΄γω αρχη΄ς· αντιτι΄θεται, κατα΄ συνε΄πεια, σε κα΄θε
απο΄κλιση απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄, ο΄πως, παραδει΄γµατος χα΄ρη, σε αυτη΄ που προτει΄νεται στα συµπερα΄σµατα
της 5/6 Ιουνι΄ου 2003 του Συµβουλι΄ου, ο΄που ζητει΄ται να εξετασθει΄ περαιτε΄ρω «το ενδεχο΄µενο κα΄ποιες αρχε΄ς
να χρησιµοποιη΄σουν τα δεδοµε΄να του SIS για σκοπου΄ς α΄λλους απο΄ αυτου΄ς για τους οποι΄ους ειση΄χθησαν
αρχικα΄ στο SIS»·
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θ)

να συµµετε΄χει ενεργα΄ η ΚΑΕ και οι αρµο΄διες για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων εθνικε΄ς αρχε΄ς στην ανα΄πτυξη
του SIS II·

ι)

΄ στε να µπορε΄σει να
να τεθου΄ν στην δια΄θεση της ΚΑΕ περισσο΄τεροι οικονοµικοι΄ και ανθρω΄πινοι πο΄ροι ω
εκτελε΄σει την αποστολη΄ της· ζητει΄ εκ νε΄ου να προβλεφθει΄ για την ΚΑΕ συγκεκριµε΄νο τµη΄µα στον προϋπολογισµο΄, ανεξα΄ρτητο απο΄ το τµη΄µα του Συµβουλι΄ου (1)·

ια) να συνεργασθει΄ η ΚΑΕ ο΄σο το δυνατο΄ν στενο΄τερα µε τον Ευρωπαι΄ο Επο΄πτη Προστασι΄ας ∆εδοµε΄νων, ο διορισµο΄ς του οποι΄ου επι΄κειται απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο·
ιβ) να δροµολογηθει΄ αµε΄σως η διαδικασι΄α εναρµο΄νισης των κανο΄νων για την προ΄σβαση και την προστασι΄α των
΄ να· ζητει΄ η εν λο΄γω εναρµο΄νιση να βασι΄ζεται στη διατυ΄δεδοµε΄νων, ιδι΄ως αυτω΄ν του σηµερινου΄ τρι΄του πυλω
΄ ν που θα γι΄νονται ανεξαιρε΄τως σεβαστε΄ς·
πωση θεµελιωδω΄ν αρχω
ιγ) να διασφαλιστει΄ η χρη΄ση της υποδοµη΄ς του Σε΄νγκεν που συµφωνη΄θηκε στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Κοπεγχα΄γης και για την εθνικη΄ προετοιµασι΄α των νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν για την ει΄σοδο΄ τους στο SIS· να
΄ ν προστασι΄ας δεδοδω΄σει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στη διασφα΄λιση της διατη΄ρησης σταθερω΄ν υψηλω΄ν προδιαγραφω
µε΄νων και αποτελεσµατικο΄τητας για ο΄λα τα εθνικα΄ και κεντρικα΄ στοιχει΄α του SIS, ιδι΄ως υπο΄ το φως ενδεχο΄΄ ν στη δια΄ρθρωση και την τεχνολογι΄α·
µενων διαφορω
΄ νονται καλυ΄τερα οι πολι΄τες σχετικα΄ µε το SIS· επικαλει΄ται την αρχη΄ ο΄τι τα α΄τοµα στα οποι΄α
ιδ) να ενηµερω
αφορου΄ν τα δεδοµε΄να, διατηρου΄ν το δικαι΄ωµα προ΄σβασης και διο΄ρθωσης των ατοµικω΄ν δεδοµε΄νων τους και
ο΄τι, σε περι΄πτωση που το δικαι΄ωµα προ΄σβασης στα δεδοµε΄να δεν µπορει΄, πλη΄ρως η΄ εν µε΄ρει, να ικανοποιηθει΄,
΄ νονται για το δικαι΄ωµα΄ τους να προσφυ΄γουν
τα α΄τοµα στα οποι΄α αφορου΄ν τα δεδοµε΄να πρε΄πει να ενηµερω
στην αρµο΄δια αρχη΄· ζητει΄ να υπα΄ρχει δικαι΄ωµα ΄εφεσης σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο ενω΄πιον του ∆ιαµεσολαβητη΄
και/η΄ του Επο΄πτη Προστασι΄ας ∆εδοµε΄νων·
ιε) να υπα΄ρξει προτροπη΄ προς την Επιτροπη΄ να βασι΄σει την προ΄ταση΄ της για τη νοµοθετικη΄ πρα΄ξη που θα
καθιστα΄ δυνατη΄ την ΄ενταξη στον προϋπολογισµο΄ της Ένωσης των απαραι΄τητων για την ανα΄πτυξη του VIS
΄ σεων, ο΄χι µο΄νον στο α΄ρθρο 66 αλλα΄ και στο α΄ρθρο 62, παρα΄γραφος 2, β), (iv) [κανο΄νες για την ενιαι΄α
πιστω
θεω΄ρηση] της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, βα΄σει του οποι΄ου αποφα΄σεις λαµβα΄νονται µε συναπο΄φαση απο΄ την 1η Μαι΅ου 2004· επιθυµει΄, στην περι΄πτωση αυτη΄, αλλα΄ και σε συνεχη΄ βα΄ση, να
΄ νεται λεπτοµερω΄ς απο΄ το Συµβου΄λιο για το VIS, µεταξυ΄ α΄λλων για τα συµπερα΄σµατα της µελε΄της
ενηµερω
σκοπιµο΄τητας, τη συµπερι΄ληψη βιοµετρικω΄ν δεδοµε΄νων, τις εξωτερικε΄ς πτυχε΄ς της ανα΄πτυξης του VIS και τις
διατα΄ξεις για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων·
΄ νεται τακτικα΄ για τις εξελι΄ξεις σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη του SIS II·
ιστ) να ενηµερω
ιζ) να ληφθου΄ν υπο΄ψη απο΄ το Συµβου΄λιο οι θε΄σεις του, ο΄πως αναπτυ΄χθηκαν ανωτε΄ρω·
*
*

*

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει την παρου΄σα συ΄σταση στο Συµβου΄λιο και, για ενηµε΄ρωση στην
΄ ς και στην Κοινη΄ Αρχη΄ Ελε΄γχου Σε΄νγκεν.
Επιτροπη΄, καθω
(1) Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 21.9.2000 σχετικα΄ µε την πρωτοβουλι΄α της Πορτογαλικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας µε
΄ ν φορε΄ων ελε΄γχου για την προστασι΄α
σκοπο΄ την ΄εγκριση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου για την ΄δρυση
ι
Γραµµατει΄ας των κοινω
των δεδοµε΄νων που συστα΄θηκαν µε τη συ΄µβαση ΄δρυσης
ι
Ευρωπαϊκη΄ς Αστυνοµικη΄ς Υπηρεσι΄ας (Συ΄µβαση Ευρωπο΄λ), τη
΄ ν των πληροφοριω
΄ ν απο΄ τις τελωνειακε΄ς υπηρεσι΄ες και τη συ΄µβαση για την
συ΄µβαση για τη χρησιµοποι΄ηση τεχνολογιω
εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας του Σε΄νγκεν σχετικα΄ µε τη σταδιακη΄ κατα΄ργηση των ελε΄γχων στα κοινα΄ συ΄νορα (Συ΄µβαση
Σε΄νγκεν), ΕΕ C 146 της 17.5.2001, σ. 83.

7.4.2004

7.4.2004

EL
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P5_TA(2003)0510

΄ ν υπηρεσιω
΄ ν ***ΙΙΙ
Προ΄σβαση στην αγορα΄ των λιµενικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το εγκριθε΄ν απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς κοινο΄ σχε΄διο οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄΄ ν υπηρεσιω
΄ ν (PE-CONS 3670/2003  C5-0461/2003  2001/0047(COD))
σβαση στην αγορα΄ λιµενικω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: τρι΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το κοινο΄ σχε΄διο που εγκρι΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς και τη σχετικη΄ δη΄λωση της
Επιτροπη΄ς (PE-CONS 3670/2003  C5-0461/2003),
΄ τη ανα΄γνωση (1) σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο (COM(2001)35) (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την τροποποιηµε΄νη προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (COM(2002)101) (3),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη θε΄ση του κατα΄ τη δευ΄τερη ανα΄γνωση (4) σχετικα΄ µε την κοινη΄ θε΄ση του Συµβουλι΄ου (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνω΄µη της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις τροπολογι΄ες του Κοινοβουλι΄ου στην κοινη΄ θε΄ση
(COM(2003)208  C5-0182/2003) (6),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 251, παρα΄γραφος 5, της Συνθη΄κης ΕΚ,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 83 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της αντιπροσωπει΄ας του στην επιτροπη΄ συνδιαλλαγη΄ς (A5-0364/2003),
1.

απορρι΄πτει το κοινο΄ σχε΄διο·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 283.
ΕΕ C 154 E της 29.5.2001, σ. 290.
ΕΕ C 181 E της 30.7.2002, σ. 160.
Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν στις 11.3.2003, P5_TA(2003)0078.
ΕΕ C 299 E της 3.12.2002, σ. 1.
∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

P5_TA(2003)0511

΄ ν και γυναικω
΄ ν ***I
Ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την
΄ θηση οργανω
΄ σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄
προω
΄ ν και γυναικω
΄ ν (COM(2003)279  C5-0261/2003  2003/0109(COD))
ανδρω
(∆ιαδικασι΄α συναπο΄φασης: πρω΄τη ανα΄γνωση)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο
(COM(2003)279) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 2 και το α΄ρθρο 251, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε τα οποι΄α του
υποβλη΄θηκε η προ΄ταση απο΄ την Επιτροπη΄ (C5-0261/2003),
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ ν και τη γνωµοδο΄ ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν (A5-0396/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
φρονει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο ο΄πως τροποποιη΄θηκε συµβιβα΄ζεται προς το ανω΄τατο ο΄ριο των κατηγο΄ ν προοπτικω
΄ ν 2000-2006·
ριω΄ν 3 και 5 των δηµοσιονοµικω
3.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει αν προτι΄θεται να επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην παρου΄σα προ΄ταση η΄ να την αντικαταστη΄σει µε νε΄ο κει΄µενο·
4.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

P5_TC1-COD(2003)0109
΄ τη ανα΄γνωση στις 20 Νοεµβρι΄ου 2003 εν
Θε΄ση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου που καθορι΄σθηκε σε πρω
ο΄ψει της ΄εγκρισης απο΄φασης αριθ. …/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου
΄ θηση οργανω
΄ σεων που δραστη΄ µε τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την προω
σχετικα
΄ ν και γυναικω
΄ν
ριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, και ιδι΄ως το α΄ρθρο 13, παρα΄γραφος 2,
ε΄χοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (1),
αποφασι΄ζοντας συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 251 της Συνθη΄κης (2),
΄ ντας τα εξη΄ς:
Εκτιµω
(1)

΄ ν και γυναικω
΄ ν αποτελει΄ θεµελιω΄δη αρχη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου δυνα΄µει
Η αρχη΄ της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
του α΄ρθρου 2 και του α΄ρθρου 3, παρα΄γραφος 2 της Συνθη΄κης ΕΚ και της νοµολογι΄ας του ∆ικαστηρι΄ου
΄ ν και γυναικω
΄ ν αποτελει΄
των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των. Συ΄µφωνα µε τη Συνθη΄κη, η ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
ιδιαι΄τερο «καθη΄κον» και στο΄χο της Κοινο΄τητας, η οποι΄α ΄εχει τη θετικη΄ υποχρε΄ωση να την προωθει΄ σε ο΄λες
τις ενε΄ργειε΄ς της.

(2)

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 13 της Συνθη΄κης, το Συµβου΄λιο µπορει΄ να αναλα΄βει κατα΄λληλη δρα΄ση για την
καταπολε΄µηση ο΄λων των διακρι΄σεων και ιδι΄ως εκει΄νων που οφει΄λονται στο φυ΄λο. ∆υνα΄µει της παραγρα΄φου
2 του προαναφερθε΄ντος α΄ρθρου, ο΄ταν το Συµβου΄λιο θεσπι΄ζει κοινοτικα΄ µε΄τρα ενθα΄ρρυνσης, αποκλει΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω
΄ ν, προς υποστη΄ριξη
οµε΄νης της εναρµο΄νισης των νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω
΄ ν οι οποι΄ες αναλαµβα΄νονται για να συµβα΄λουν στην υλοποι΄ηση των στο΄χων
των δρα΄σεων των κρατω΄ν µελω
αυτω΄ν, αποφασι΄ζει συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α του α΄ρθρου 251 της Συνθη΄κης.

(3)

Τα α΄ρθρα 21 και 23 του Χα΄ρτη Θεµελιωδω΄ν ∆ικαιωµα΄των της Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης απαγορευ΄ουν οποια΄ ν και γυναικω
΄ ν σε
δη΄ποτε δια΄κριση οφει΄λεται στο φυ΄λο και θεσπι΄ζουν την αρχη΄ της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
ο΄λους τους τοµει΄ς.

(4)

΄ ν και
Η εµπειρι΄α της δρα΄σης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο κατε΄δειξε ο΄τι η προαγωγη΄ της ισο΄τητας µεταξυ΄ γυναικω
΄ ν απαιτει΄, στην πρα΄ξη, ΄ενα συνδυασµο΄ µε΄τρων και ειδικο΄τερα νοµοθετικω΄ν πρα΄ξεων και συγκεκριµε΄νων
ανδρω
δρα΄σεων που αλληλοενισχυ΄ονται.

(5)

Η Λευκη΄ Βι΄βλος της Επιτροπη΄ς για τη ευρωπαι¨κη΄ διακυβε΄ρνηση τονι΄ζει την αρχη΄ της συµµετοχη΄ς των
΄ ν, της συµµετοχη΄ς της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και των
πολιτω΄ν στη χα΄ραξη και εφαρµογη΄ των πολιτικω
οργανω΄σεων που την απαρτι΄ζουν και την πιο αποτελεσµατικη΄ και δια΄φανη διαβου΄λευση των ενδιαφεροµε΄νων
µερω΄ν.

(1) ΕΕ C …
(2) Θε΄ση του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2003.
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(6)

Η τε΄ταρτη παγκο΄σµια δια΄σκεψη για τις γυναι΄κες που ΄εγινε στο Πεκι΄νο, στις 15 Σεπτεµβρι΄ου 1995, ενε΄κρινε
διακη΄ρυξη και προ΄γραµµα δρα΄σης που καλου΄ν τις κυβερνη΄σεις, τη διεθνη΄ κοινο΄τητα και την κοινωνι΄α των
΄ ν καθω΄ς και των
πολιτω΄ν να λα΄βουν στρατηγικα΄ µε΄τρα για την εξα΄λειψη των διακρι΄σεων ΄εναντι των γυναικω
΄ ν και ανδρω
΄ ν.
εµποδι΄ων στην ισο΄τητα µεταξυ΄ γυναικω

(7)

Το Συµβου΄λιο, µε την απο΄φαση΄ του 2001/51/ΕΚ της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 2000 (1), θε΄σπισε ΄ενα προ΄γραµµα
΄ ν και ανδρω
΄ ν, οι
κοινη΄ς δρα΄σης σχετικα΄ µε την κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ για την ισο΄τητα µεταξυ΄ γυναικω
εργασι΄ες του οποι΄ου πρε΄πει να συµπληρωθου΄ν απο΄ µια ενε΄ργεια υποστη΄ριξης στους σχετικου΄ς κυ΄κλους.

(8)

Οι γραµµε΄ς του προϋπολογισµου΄ Α-3037 (αριθ. ΑΒΒ 040503) και Α-3046 (αριθ. ΑΒΒ 040501) του
΄ ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 και για τα προηγου΄γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των Ευρωπαϊκω
΄ ν και των γυναικει΄ων
µενα οικονοµικα΄ ΄ετη προορι΄ζονται για την υποστη΄ριξη του Ευρωπαϊκου΄ Λο΄µπι Γυναικω
΄ ν και γυναικω
΄ ν.
οργανω΄σεων που εργα΄ζονται για την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω

(9)

Ο κανονισµο΄ς (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, για τη θε΄σπιση
΄ ν Κοινοτη΄του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο΄ των Ευρωπαϊκω
των (2), στο εξη΄ς καλου΄µενος «δηµοσιονοµικο΄ς κανονισµο΄ς», απαιτει΄ να παρασχεθει΄ βασικη΄ νοµικη΄ πρα΄ξη για
΄ ν υποστη΄ριξης.
την κα΄λυψη αυτω΄ν των υφιστα΄µενων ενεργειω

΄ ν και
(10) Οι δραστηριο΄τητες ορισµε΄νων οργανω΄σεων συµβα΄λλουν στην προω΄θηση της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν, ιδι΄ως στην περι΄πτωση των κοινοτικω΄ν µε΄τρων που απευθυ΄νονται ειδικα΄ στις γυναι΄κες.
γυναικω
΄ ν το οποι΄ο αποτελου΄ν οι περισσο΄τερες γυναικει΄ες οργανω΄σεις που
(11) Ειδικο΄τερα το Ευρωπαϊκο΄ Λο΄µπι Γυναικω
υπα΄ρχουν στα δεκαπε΄ντε κρα΄τη µε΄λη και το οποι΄ο αριθµει΄ περισσο΄τερα απο΄ τρεις χιλια΄δες µε΄λη, διαδραµατι΄ζει πρωταρχικο΄ ρο΄λο ο΄σον αφορα΄ την προω΄θηση, την παρακολου΄θηση και τη δια΄δοση των κοινοτικω΄ν
΄ ν και
δρα΄σεων που απευθυ΄νονται στις γυναι΄κες και αποσκοπου΄ν στην επι΄τευξη της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν. Η δρα΄ση του εγγρα΄φεται σε µια προοπτικη΄ γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ συµφε΄ροντος.
γυναικω
(12) Εποµε΄νως, πρε΄πει να εγκριθει΄ ΄ενα διαρθρωµε΄νο προ΄γραµµα µε σκοπο΄ την οικονοµικη΄ υποστη΄ριξη των οργα΄ν στην
νω΄σεων αυτω΄ν, µε τη µορφη΄ επιδο΄τησης λειτουργι΄ας για δραστηριο΄τητες που αποσκοπου
΄ συµφε΄ροντος στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ
΄
΄χου γενικου
΄ ευρωπαϊκου
επι΄τευξη ενο΄ς στο
΄ ν και γυναικω
΄ν η
΄ ενο΄ς στο΄χου ο οποι΄ος εντα
΄ σσεται στο πλαι΄σιο της πολιτικη
΄ς της Ευρωανδρω
΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ν.
παϊκη
(13) Το παρο΄ν προ΄γραµµα προσφε΄ρει ευρει΄α γεωγραφικη΄ κα΄λυψη λο΄γω του ο΄τι η συµφωνι΄α για τον Ευρωπαϊκο΄
Οικονοµικο΄ Χω΄ρο (συµφωνι΄α ΕΟΧ) προβλε΄πει αυξηµε΄νη συνεργασι΄α, στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄
΄ ν και γυναικω
΄ ν, µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω΄ν µελω΄ν της, αφενο΄ς, και των
ανδρω
΄ ν, αφετε΄ρου. Στη συµφωνι΄α ΕΟΧ καθορι΄ζονται οι
κρατω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ζω΄νης Ελευ΄θερων Συναλλαγω
διαδικασι΄ες συµµετοχη΄ς των κρατω΄ν της ΕΖΕΣ, που αποτελου΄ν µε΄ρος του ΕΟΧ, στα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα
του τοµε΄α αυτου΄. Εξα΄λλου, θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα συµµετοχη΄ς στο παρο΄ν προ΄γραµµα των
΄ ν της Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω
΄ πης, συ΄µφωνα µε τις ο΄ρους που καθορι΄ζονται στις
συνδεδεµε΄νων χωρω
ευρωπαϊκε΄ς συµφωνι΄ες, στα προ΄σθετα πρωτο΄κολλα΄ τους και στις αποφα΄σεις των αντι΄στοιχων συµβουλι΄ων
συ΄νδεσης, και της Τουρκι΄ας, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στη συµφωνι΄α-πλαι΄σιο της
17ης ∆εκεµβρι΄ου 2001 µε την οποι΄α θεσπι΄ζονται οι γενικε΄ς αρχε΄ς για τη συµµετοχη΄ της Τουρκι΄ας στα
κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα (3).
΄ ν χορη΄γησης οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης, πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο
(14) Κατα΄ τον καθορισµο΄ των διαδικασιω
ιδιαι΄τερος χαρακτη΄ρας των οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της
΄ ν και γυναικω
΄ ν.
προω΄θησης της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
(15) Με την παρου΄σα απο΄φαση καθορι΄ζεται για ο΄λη τη δια΄ρκεια του προγρα΄µµατος ε΄να χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο που αποτελει΄ την προνοµιακη΄ αναφορα΄ κατα΄ την ε΄ννοια του σηµει΄ου 33 της διοργανικη΄ς συµφωνι΄ας
της 6ης Μαι΅ου του 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου, του Συµβουλι΄ου και της Ευρωπαι¨κη΄ς
Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (4), για
την αρχη΄ του προϋπολογισµου΄ µε΄σα στα πλαι΄σια της ετη΄σιας διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄.
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 29.
ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνι΄α ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την απο΄φαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαι¨κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
Άρθρο 1
Στο΄χος του προγρα΄µµατος

΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζεται προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σης για την υποστη΄ριξη του Ευρωπαϊ1.
Με την παρου
΄ θηση α΄λλων οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον
κου΄ Λο΄µπι Γυναικω΄ν και την προω
΄ ν και γυναικω
΄ ν.
τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
2.
Ο γενικο΄ς στο΄χος του παρο΄ντος προγρα΄µµατος ει΄ναι η υποστη΄ριξη των δραστηριοτη΄των των οργανω΄σεων
αυτω΄ν, το µο΄νιµο προ΄γραµµα εργασι΄ας η΄ µια συγκεκριµε΄νη δρα΄ση των οποι΄ων αποσκοπει΄ στην επι΄τευξη ενο΄ς
΄ ν και γυναικω
΄ ν η΄ ενο΄ς στο΄χου
στο΄χου γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ συµφε΄ροντος στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
ο οποι΄ος εντα΄σσεται στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ν.

Άρθρο 2
Προ΄σβαση στο προ΄γραµµα
΄ ν, στο βαθµο΄ που ικανοποιει΄ τις απαιτη΄σεις του παραρτη΄µατος, ει΄ναι επιλε΄ξιµο
1.
Το Ευρωπαϊκο΄ Λο΄µπι Γυναικω
να λα΄βει επιδο΄τηση λειτουργι΄ας, η οποι΄α θα του επιτρε΄ψει να ασκη΄σει τις δραστηριο΄τητε΄ς του της αντιπροσω΄πευ΄ν
΄ ν γυναικει΄ων οργανω΄σεων και της ενηµε΄ρωσης των ευρωπαϊκω
σης και του συντονισµου΄ των µη κυβερνητικω
΄ ν οργα΄νων και των µη κυβερνητικω
΄ ν οργανω΄σεων για θε΄µατα που αφορου΄ν τις γυναι΄κες.
θεσµικω
2.
Για να ει΄ναι επιλε΄ξιµη για επιδο΄τηση λειτουργι΄ας, µι΄α οργα΄νωση που δραστηριοποιει΄ται σε ευρωπαϊκο΄ επι΄΄ ν και γυναικω
΄ ν, πρε΄πει να ικανοποιει΄ τις απαιτη΄σεις του παραρτη΄µατος και να
πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας ανδρω
διαθε΄τει τα ακο΄λουθα χαρακτηριστικα΄:
α)

οι δραστηριο΄τητε΄ς της πρε΄πει να συµβα΄λλουν στην ανα΄πτυξη και στην εφαρµογη΄ κοινοτικω΄ν δρα΄σεων στον
΄ ν και γυναικω
΄ ν·
τοµε΄α της προω΄θησης της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω

β)

΄ ξεις που ρυθµι΄ζουν την
οι δραστηριο΄τητε΄ς της πρε΄πει να συµφωνου΄ν µε τις αρχε΄ς και τις νοµικε΄ς διατα
΄ δρα
΄ ση στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν και γυναικω
΄ ν·
κοινοτικη

γ)

οι δραστηριο΄τητε΄ς της πρε΄πει να ΄εχουν διακρατικη΄ δια΄σταση·

δ)

πρε΄πει, επι΄σης, η οργα΄νωση να ε΄χει συσταθει΄, συ΄µφωνα µε τα προβλεπο΄µενα απο΄ το νο΄µο, περισσο΄τερο απο΄
΄ενα χρο΄νο πριν και να ενεργει΄ µο΄νη της η΄ µε τη µορφη΄ διαφο΄ρων συντονιστικω
΄ ν ενω΄σεων.

Άρθρο 3
Συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν

Εκτο΄ς απο΄ τις οργανω΄σεις που εδρευ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη, η συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα ει΄ναι ανοικτη΄ και σε
΄ ν και γυναικω
΄ ν που εδρευ΄ουν:
οργανω΄σεις που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
α)

΄ ΄ενταξη κρα
΄ τη που υπε΄γραψαν τη Συνθη
΄κη Προσχω
΄ ρησης το 2003·
στα υπο

β)

΄ ρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που προσδιορι΄ζονται στη συµφωνι΄α του ΕΟΧ·
στις χω

γ)

στη Ρουµανι΄α και στη Βουλγαρι΄α, εφο΄σον οι ο΄ροι συµµετοχη΄ς καθοριστου΄ν συ΄µφωνα µε τις ευρωπαϊκε΄ς
΄ ν συµβουλι΄ων συ΄νδεσης·
συµφωνι΄ες, τα προ΄σθετα πρωτο΄κολλα΄ τους και τις αποφα΄σεις των σχετικω

δ)

στην Τουρκι΄α, εφο΄σον οι ο΄ροι συµµετοχη΄ς καθοριστου΄ν συ΄µφωνα µε την προαναφερθει΄σα συµφωνι΄α-πλαι΄σιο
της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 2001 µε την οποι΄α θεσπι΄ζονται οι γενικε΄ς αρχε΄ς για τη συµµετοχη΄ της Τουρκι΄ας στα
κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα.
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Άρθρο 4
Επιλογη΄ δικαιου΄χων
΄χους που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2.1
1.
Η επιδο΄τηση λειτουργι΄ας χορηγει΄ται απευθει΄ας στους δικαιου
του παραρτη΄µατος.
2.
Η χορη΄γηση επιδο΄τησης λειτουργι΄ας για το µο΄νιµο προ΄γραµµα εργασι΄ας η΄ για µια συγκεκριµε΄νη ενε΄ργεια
µιας οργα΄νωσης που αποσκοπει΄ στην επι΄τευξη ενο΄ς στο΄χου γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ συµφε΄ροντος στον τοµε΄α της
΄ ν ο οποι΄ος εντα΄σσεται στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
΄ ν και γυναικω
ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
στον τοµε΄α αυτο΄ν, πρε΄πει να γι΄νεται συ΄µφωνα µε τα γενικα΄ κριτη΄ρια που καθορι΄ζονται στα σηµει΄α 2.2 και 2.3
του παραρτη΄µατος. Η επιλογη΄ των δικαιου΄χων οργανω΄σεων για τις επιδοτη΄σεις αυτε΄ς γι΄νεται κατο΄πιν προ΄σκλησης
υποβολη΄ς προτα΄σεων.

Άρθρο 5
Χορη΄γηση της επιδο΄τησης
΄τησης διε΄πουν ΄ολους
Οι αρχε΄ς της βαθµιαι΄ας µει΄ωσης σε πραγµατικε΄ς τιµε΄ς και της συγχρηµατοδο
΄χους ως εξη
΄ς:
τους δικαιου


΄ σεις που προσδιορι΄ζονται µε΄σω βασικη
΄ς πρα
΄ ξης: τουλα
΄χιστον το 10 % της συγχρηµατοοργανω
δο΄τησης ακο΄µη και µε παροχε΄ς σε ει΄δος, χωρι΄ς βαθµιαι΄α µει΄ωση·



΄ σεις που ΄εχουν επιλεγει΄ µε΄σω προσκλη
΄σεων υποβολη
΄ς προτα
΄ σεων: τουλα
΄χιστον το 20 %
οργανω
΄τησης ακο΄µη και µε παροχε΄ς σε ει΄δος, και βαθµιαι΄α µει΄ωση σε πραγµατικου
΄ς
της συγχρηµατοδο
΄ορους µε µε΄γιστο συντελεστη
΄ της τα
΄ ξεως του 2,5 % απο΄ τον τρι΄το χρο΄νο και εις το εξη
΄ς.

Άρθρο 6
Οικονοµικε΄ς διατα΄ξεις
1.

Το παρο΄ν προ΄γραµµα αρχι΄ζει την 1η Ιανουαρι΄ου 2004 και λη΄γει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2008.

2.
Το χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο για την εκτε΄λεση του παρο΄ντος προγρα΄µµατος, για το δια΄στηµα απο΄ το 2004
΄ρια ευρω
΄.
΄εως το 2008 καθορι΄ζεται σε 5,5 εκατοµµυ
΄ σεις µε΄σα στα ο΄ρια των
3.
Η αρχη΄ που ει΄ναι αρµο΄δια για τον προϋπολογισµο΄ εγκρι΄νει τις ετη΄σιες πιστω
΄ ν προοπτικω΄ν.
δηµοσιονοµικω
΄ σεις που ΄εχουν προγραµµατισθει΄ µετα
΄ το ΄ετος 2006 θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο
4.
Οι πιστω
΄ αρχη
΄ς σχετικα
΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς
συµφωνι΄ας της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο
΄ το 2006.
µετα

Άρθρο 7
Παρακολου΄θηση και αξιολο΄γηση
Το αργο΄τερο ε΄ως τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε την επι΄τευξη των στο΄χων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος. Η εν λο΄γω ΄εκθεση βασι΄ζεται
στα αποτελε΄σµατα που επε΄τυχαν οι δικαιου΄χοι και αξιολογει΄ ειδικο΄τερα την αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους ο΄σον
αφορα΄ την επι΄τευξη των στο΄χων που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και στο παρα΄ρτηµα.
΄ θα βασισθει΄ κατα ουσι΄αν στην ΄εκθεση εξωτερικη
΄ς αξιολο΄γησης που θα πρε΄πει να
Η ΄εκθεση αυτη
΄ ζεται τουλα
΄ χιστον η
ει΄ναι διαθε΄σιµη το αργο΄τερο στα τε΄λη του 2006, και στην οποι΄α θα εξετα
΄ καταλληλο΄τητα και συνοχη
΄ του προγρα
΄ µµατος, η αποτελεσµατικο
΄τητα της εκτε΄λεση
΄ς
συνολικη
΄ και εφαρµογη
΄ στην πρα
΄ ξη των δρα
΄ σεων) καθω
΄ ς και η συνολικη
΄ και
του (προετοιµασι΄α, επιλογη
΄τητα των διαφο΄ρων δρα
΄ σεων, σε συνδυασµο΄ µε την επι΄τευξη των στο΄µεµονωµε΄νη αποτελεσµατικο
΄ρθρο 1 του παραρτη
΄µατος.
χων που καθορι΄ζονται στο α
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχυ΄ος
Η παρου΄σα απο΄φαση τι΄θεται σε ισχυ΄ την επο΄µενη ηµε΄ρα απο΄ την ηµεροµηνι΄α δηµοσι΄ευση΄ς της στην Επι΄σηµη
Εφηµερι΄δα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης.
Έγινε στις …
Για το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

Για το Συµβου΄λιο
Ο Προ΄εδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Υποστηριζο΄µενες δραστηριο΄τητες

Ο γενικο΄ς στο΄χος που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση της κοινοτικη΄ς δρα΄σης στον τοµε΄α της
΄ ν και γυναικω
΄ ν και στην αυ΄ξηση της αποτελεσµατικο΄τητας της δρα΄σης αυτη΄ς, µε΄σω της
ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν και α΄λλων οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται σε
οικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης του Ευρωπαϊκου΄ Λο΄µπι Γυναικω
΄ ν και γυναικω
΄ ν.
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
1.1.

΄ ν ει΄ναι οι ακο΄λουθες:
Οι κυ΄ριες δραστηριο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Λο΄µπι Γυναικω



εξασφαλι΄ζει την παρακολου΄θηση της εφαρµογη΄ς της πλατφο΄ρµας δρα΄σης του Πεκι΄νου (Ηνωµε΄να Έθνη)·



΄ ν και γυναικω
΄ν
εργα΄ζεται για τη βελτι΄ωση της ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας ο΄σον αφορα΄ την ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν σε ο΄λους τους τοµει΄ς της πολιτικη΄ς·
και για την ΄ενταξη των γυναικω



΄ ν και των
συµµετε΄χει σε συνεδρια΄σεις και συνε΄δρια για θε΄µατα του τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ των ανδρω
΄ ν·
γυναικω



΄ ν περιλαµβα΄νονται στις
αναλαµβα΄νει δρα΄ση για να εξασφαλι΄ζει ο΄τι οι απο΄ψεις και τα συµφε΄ροντα των γυναικω
εθνικε΄ς και ευρωπαϊκε΄ς πολιτικε΄ς, ενθαρρυ΄νοντας κυρι΄ως τη συµµετοχη΄ τους στη λη΄ψη των αποφα΄σεων·



΄ ν και γυναικω
΄ ν στη διαδικασι΄α της διευ΄ρυνσης της ΕΕ και
ενισχυ΄ει την προοπτικη΄ της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄σσει την συνεργασι΄α µε τις γυναικει΄ες οργανω
΄ σεις των νε΄ων κρατω
΄ ν µελω
΄ ν.
αναπτυ

΄ ν και
1.2. Οι δραστηριο΄τητες των οργανω΄σεων που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν, που µπορου΄ν να συµβα΄λουν στην ενι΄σχυση της αποτελεσµατικο΄τητας της κοινοτικη΄ς δρα΄σης ει΄ναι
γυναικω
κυρι΄ως οι ακο΄λουθες:


αντιπροσω΄πευση ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο,



΄ ν και γυναικω
΄ ν, κυρι΄ως µε΄σω
ενε΄ργειες ευαισθητοποι΄ησης µε σκοπο΄ την προω΄θηση της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν, σεµιναρι΄ων,
µελετω΄ν, εκστρατειω



΄ ν σχετικα΄ µε την κοινοτικη΄ δρα΄ση στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄ ν και γυναιδια΄δοση πληροφοριω
΄ ν,
κω



΄νδεση οικογενειακου΄ και επαγγελµατικου΄ βι΄ου, τη συµµετοχη΄ των
ενε΄ργειες που ευνοου΄ν κυρι΄ως την διασυ
΄ θε µορφη
΄ς βι΄ας κατα΄ των γυναικω
΄ ν στη λη΄ψη των αποφα΄σεων, την καταπολε΄µηση κα
΄ ν, των στερεο΄γυναικω
΄ ς και την ενσωµα
΄τωση της
΄ ρο εργασι΄ας, καθω
τυπων που βασι΄ζονται στο φυ΄λο, των διακρι΄σεων στο χω
΄, της
΄ς ισο΄τητας ανδρω
΄ ν-γυναικω
΄ ν στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης, του αθλητισµου
προοπτικη
υγει΄ας και της κοινωνικη΄ς προστασι΄ας,



΄ν τη συνεργασι΄α µε τις γυναικει΄ες οργανω
΄ σεις τρι΄των χωρω
΄ ν και την
ενε΄ργειες που ευνοου
΄ σταση των γυναικω
΄ ν στον κο΄σµο.
ευαισθητοποι΄ηση ως προς την κατα
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2.

Εφαρµογη΄ των υποστηριζοµε΄νων δραστηριοτη΄των

Οι δραστηριο΄τητες που πραγµατοποιου΄νται απο΄ τις οργανω΄σεις που ει΄ναι επιλε΄ξιµες για κοινοτικη΄ χρηµατοδο΄τηση δυνα΄µει του προγρα΄µµατος εµπι΄πτουν σε ΄ενα απο΄ τα ακο΄λουθα µε΄ρη:
΄
΄ ν, τα µε΄λη του οποι΄ου ει΄ναι, µεταξυ
2.1.
Με΄ρος 1: µο΄νιµες δραστηριο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Λο΄µπι Γυναικω
΄λλων, γυναικει΄ες οργανω΄σεις απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, βα΄σει των ακο΄λουθων αρχω
΄ ν:
α
'

΄ ν πρε΄πει να ει΄ναι ελευ΄θερο να επιλε΄γει τα µε΄λη του·
το Ευρωπαϊκο΄ Λο΄µπι Γυναικω

'

΄ ν πρε΄πει να ει΄ναι ελευ΄θερο να συνεχι΄ζει τις δραστηριο΄τητε΄ς τους συ΄µφωνα µε το
το Ευρωπαϊκο΄ Λο΄µπι Γυναικω
σηµει΄ο 1.1 του παραρτη΄µατος.

΄ς οργα΄νωσης που αποσκοπει΄ στην
2.2.
Με΄ρος 2: µο΄νιµες δραστηριο΄τητες µιας γυναικει΄ας µη κερδοσκοπικη
΄ ν.
΄ ν και γυναικω
επι΄τευξη ενο΄ς στο΄χου γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ συµφε΄ροντος στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄µφωνα µε το α΄ρθρο 2 αυτο΄ αφορα΄ µι΄α µη κερδοσκοπικη΄ οργα΄νωση η οποι΄α αναπτυ΄σσει δραστηριο΄τητες
Συ
΄ α
΄ λλων, µε τη καταπολε΄µηση της
΄ ν και γυναικω
΄ ν, µεταξυ
αποκλειστικα΄ υπε΄ρ της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
΄µενης ως εµπο΄διο στην ισο΄τητα βι΄ας.
νοου
Μια ετη΄σια επιδο΄τηση λειτουργι΄ας ει΄ναι δυνατο΄ν να χορηγηθει΄ για την υποστη΄ριξη της υλοποι΄ησης του µονι΄µου
προγρα΄µµατος εργασι΄ας µιας τε΄τοιου ει΄δους οργα΄νωσης.
2.3.
Με΄ρος 3: συγκεκριµε΄νες ενε΄ργειες µιας οργα΄νωσης που αποσκοπει΄ στην επι΄τευξη ενο΄ς στο΄χου γενικου΄
΄ ν και γυναικω
΄ ν η΄ ενο΄ς στο΄χου ο οποι΄ος εντα΄σευρωπαϊκου΄ συµφε΄ροντος στον τοµε΄α της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω
σεται στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ν.
3.

Επιλογη΄ των δικαιου΄χων

΄ ν συ΄µφωνα µε το Με΄ρος 1
3.1.
Η επιδο΄τηση λειτουργι΄ας χορηγει΄ται απευθει΄ας στο Ευρωπαϊκο΄ Λο΄µπι Γυναικω
του προγρα΄µµατος.
3.2.
Οι οργανω΄σεις που δικαιου΄νται επιδο΄τηση λειτουργι΄ας συ΄µφωνα µε το Με΄ρος 2 του προγρα΄µµατος,
επιλε΄γονται κατο΄πιν προ΄σκλησης υποβολη΄ς προτα΄σεων.
3.3.
Οι οργανισµοι΄ που δικαιου΄νται επιδο΄τηση ενε΄ργειας συ΄µφωνα µε το Με΄ρος 3 του προγρα΄µµατος, επιλε΄γονται κατο΄πιν προ΄σκλησης υποβολη΄ς προτα΄σεων.
΄σεις υποβολη
΄ς προτα
΄΄ποι δραστηριοτη
΄των µε προτεραιο΄τητα για τις προσκλη
Τα θε΄µατα και οι τυ
΄ νονται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο πριν απο΄ την ΄εναρξη της διαδικασι΄ας προσκλη
΄σεων ανακοινω
΄ προτα
΄ σεων.
σεων για την υποβολη
4.

Έλεγχοι και λογιστικοι΄ ΄ελεγχοι

4.1.
Ο δικαιου΄χος µιας επιδο΄τησης πρε΄πει να µπορει΄ να θε΄σει στη δια΄θεση της Επιτροπη΄ς ο΄λες τις αποδει΄ξεις
για τις δαπα΄νες που πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια του ΄ετους για το οποι΄ο χορηγη΄θηκε η επιδο΄τηση, ιδι΄ως
΄ ν, για µια περι΄οδο πε΄ντε ετω΄ν η οποι΄α υπολογι΄ζεται απο΄ την
την επαληθευµε΄νη κατα΄σταση των λογαριασµω
΄ στε, εφο΄σον χρειαστει΄, τα δικαιολογητικα΄ που βρι΄σκοτελευται΄α πληρωµη΄. Ο δικαιου΄χος επιδο΄τησης φροντι΄ζει ω
΄ ν να τεθου΄ν στη δια΄θεση της Επιτροπη΄ς.
νται στην κατοχη΄ των εται΄ρων η΄ των µελω
4.2.
Η Επιτροπη΄, ει΄τε α΄µεσα µε΄σω του προσωπικου΄ της ει΄τε µε΄σω κα΄θε α΄λλου ειδικευµε΄νου εξωτερικου΄ οργανισµου΄ της επιλογη΄ς της, δικαιου΄ται να πραγµατοποιη΄σει λογιστικο΄ ΄ελεγχο σχετικα΄ µε τον τρο΄πο που χρησιµοποιη΄θηκε η επιδο΄τηση. Οι ΄ελεγχοι αυτοι΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της συ΄µβασης,
΄ ς και κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου των πε΄ντε ετω΄ν που υπολογι΄ζεται απο΄ την ηµεροµηνι΄α καταβολη΄ς του
καθω
υπολοι΄που της επιδο΄τησης. Τα αποτελε΄σµατα των λογιστικω΄ν αυτω΄ν ελε΄γχων µπορου΄ν ενδεχοµε΄νως να οδηγη΄σουν
΄ ν απο΄ την Επιτροπη΄.
σε αποφα΄σεις για ανα΄κτηση ποσω
΄ ς και τα εντεταλµε΄να απο΄ την Επιτροπη΄ εξωτερικα΄ προ΄σωπα πρε΄πει να
4.3.
Το προσωπικο΄ της Επιτροπη΄ς καθω
΄εχουν την κατα΄λληλη προ΄σβαση, ιδι΄ως στα γραφει΄α του δικαιου΄χου, καθω
΄ ς και σε ο΄λες τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες, περιλαµβανοµε΄νων και αυτω΄ν που ει΄ναι σε ηλεκτρονικη΄ µορφη΄, για την ορθη΄ διεξαγωγη΄ των λογιστικω΄ν
αυτω΄ν ελε΄γχων.
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4.4.
Το Ελεγκτικο΄ Συνε΄δριο καθω΄ς και η Ευρωπαϊκη΄ υπηρεσι΄α καταπολε΄µησης της απα΄της (OLAF) ΄εχουν τα
΄δια
΄ µατα µε την Επιτροπη΄, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την προ΄σβαση.
ι δικαιω
΄ ν Κοινοτη΄των
4.5.
Εξα΄λλου, προκειµε΄νου να προστατευ΄σει τα οικονοµικα΄ συµφε΄ροντα των Ευρωπαϊκω
απο΄ απα΄τες και λοιπε΄ς παρατυπι΄ες, η Επιτροπη΄ ει΄ναι εξουσιοδοτηµε΄νη να πραγµατοποιει΄ ελε΄γχους και επαληθευ΄σεις επιτο΄που, µε΄σα στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος προγρα΄µµατος, συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (Ευρατο΄µ, ΕΚ) αριθ.
2185/96 του Συµβουλι΄ου (1). Εφο΄σον χρειαστει΄, διεξα΄γονται ΄ερευνες απο΄ την OLAF οι οποι΄ες διε΄πονται απο΄ τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (2).
(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

P5_TA(2003)0512

Υποστη΄ριξη στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των ΗΕ για το Κοσσυφοπε΄διο και στο Γραφει΄ο
΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη *
του Ανωτα΄του Εκπροσω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τροποποι΄ηση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1080/2000 του Συµβουλι΄ου, της 22ας Μαι΅ου
΄ ν για το Κοσσυφοπε΄διο
2000, περι΄ υποστηρι΄ξεως στην προσωρινη΄ αποστολη΄ των Ηνωµε΄νων Εθνω
΄ που στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη (OHR) (COM(2003)389
(MINUK) και στο Γραφει΄ο του Ανωτα΄του Εκπροσω
 C5-0325/2003  2003/0143(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
' ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)389) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 181Α, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το
Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0325/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
' ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν (A5-0390/2003),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
5.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
6.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.

(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

7.4.2004

7.4.2004
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 2 (κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου (ΕΚ) αριθ. 1080/2000)
2.
Η χρηµατοδο΄τηση αυτη΄ λαµβα΄νει τη µορφη΄ επιδο΄τησης στον
προϋπολογισµο΄ της MINUK, του OHR και του SP.

2. H χρηµατοδο΄τηση αυτη΄ λαµβα΄νει τη µορφη΄ επιδο΄τησης στον
΄ψος της
προϋπολογισµο΄ της MINUK, του OHR και του SP. Το υ
΄ ν των
επιδο΄τησης καθορι΄ζεται αναλο΄γως των συνεισφορω
΄ ν µελω
΄ ν και υπο΄κειται στην ετη
΄σια διαδικασι΄α του
κρατω
΄.
προϋπολογισµου

Τροπολογι΄ες 4 και 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3
Άρθρο 1α (κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου (ΕΚ) αριθ. 1080/2000)
΄ διορι΄ζει τον ειδικο΄ συντονιστη΄ του Συµφω
΄ νου σταθεΗ Επιτροπη
ρο΄τητας, µετα΄ απο΄ διαβου΄λευση µε τον ενεργει΄α προ΄εδρο του
ΟΑΣΕ και τους α΄λλους συµµετε΄χοντες και µε ΄εγκριση του εν ενεργει΄α προε΄δρου του ΟΑΣΕ.

΄λιο διορι΄ζει τον ειδικο΄ συντονιστη΄ του Συµφω
΄ νου σταΤο Συµβου
΄ Ευρω
΄ πη, µετα
΄ απο΄ προ΄θερο΄τητας για τη Νοτιοανατολικη
΄ς και σε ετη
΄σια βα
΄ ση, καθω
΄ ς και µετα΄
ταση της Επιτροπη
απο΄ διαβου΄λευση µε τον ενεργει΄α προ΄εδρο του ΟΑΣΕ και τους
α΄λλους συµµετε΄χοντες και µε την ΄εγκριση του εν ενεργει΄α προ΄εδρου του ΟΑΣΕ, ΄οπως προβλε΄πεται στη Συµφωνι΄α της
΄ µε τη δηµιουργι΄α του
Κολωνι΄ας του Ιουνι΄ου 1999, σχετικα
΄ νου σταθερο΄τητας για τη Νοτιοανατολικη
΄ Ευρω
΄ πη.
Συµφω
΄ ενηµερω
΄ νει εγκαι΄ρως την σχετικη
΄ επιτροπη
΄
Η Επιτροπη
΄ Κοινοβουλι΄ου για την προ΄ταση
΄ της.
του Ευρωπαϊκου

Τροπολογι΄ες 5 και 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3α (νε΄ο)
Άρθρο 1β (νε΄ο) (κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου (ΕΚ) αριθ. 1080/2000)
΄ λλεται το ακο΄λουθο α
΄ ρθρο:
(3α) Παρεµβα
Άρθρο 1β
΄φιος που ορι΄ζεται απο΄ την Επιτροπη
΄ καλει΄ται
Ο υποψη
΄σει δη
΄λωση ενω
΄ πιον της σχετικη
΄ς επινα πραγµατοποιη
΄ς του Ευρωπαϊκου
΄ Κοινοβουλι΄ου.
τροπη
΄ ση την ΄εκβαση αυτη
΄ς της ακρο΄ασης, η επιτροπη
΄
Με βα
΄ µε τον υποψη
΄φιο της Επιτροπη
΄ς
γνωµοδοτει΄ σχετικα
και του Συµβουλι΄ου.
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P5_TA(2003)0513

΄ θηση της αµοιβαι΄ας κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄ της ΕΕ και ορισµε΄νων µη
Προω
΄ ν περιοχω
΄ν *
βιοµηχανικω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που θεσπι΄ζει προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σεως για τους οργανισµου΄ς που προωθου΄ν την αµοιβαι΄α
΄ ν περιοχω
΄ν
κατανο΄ηση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ορισµε΄νων µη βιοµηχανικω
(COM(2003)280  C5-0350/2003  2003/0110(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)280) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0350/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν (A5-0384/2003),

1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

2.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
3.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
4.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πει η κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου 1975, σε
περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
΄ τατο ο΄ριο της
5.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς ει΄ναι συµβατο΄ µε το ανω
΄ ν προοπτικω
΄ ν 2000-2006·
κατηγορι΄ας 5 των δηµοσιονοµικω
6.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
7.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3
(3) Θα πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην περιφερειακη΄ δια΄σταση της κοινοτικη΄ς αρωγη΄ς, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η διαφορα΄ των
΄ ν και των προτεραιοτη΄των µεταξυ΄ των κυριοτε΄ρων περιοχω΄ν
αναγκω
που καλυ΄πτονται απο΄ τους προαναφερθε΄ντες κανονισµου΄ς και
ενθαρρυνθει΄ η εντατικοποι΄ηση΄ της.
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

(3) Θα πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην περιφερειακη΄ δια΄σταση της κοινοτικη΄ς αρωγη΄ς, αφου΄ ληφθει΄ υπο΄ψη η διαφορα΄ των
΄ ν και των προτεραιοτη΄των µεταξυ΄ των κυριοτε΄ρων περιοχω
΄ν
αναγκω
που καλυ΄πτονται απο΄ τους προαναφερθε΄ντες κανονισµου΄ς και
ενθαρρυνθει΄ η ισο΄ρροπη και συντονισµε΄νη ε΄νταση΄ της.

7.4.2004
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 4
(4) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προωθηθει΄ η εµβα΄θυνση της αµοιβαι΄ας γνω΄σεως και κατανο΄ησης µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των εται΄ρων της που λαµβα΄νουν βοη΄θεια απο΄ αυτη΄ν.

΄
(4) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προωθηθει΄ η εµβα΄θυνση και η προβολη
της αµοιβαι΄ας γνω΄σης και κατανο΄ησης µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης και των εται΄ρων της που λαµβα΄νουν βοη΄θεια απο΄ αυτη΄ν.

Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 5
΄ ρισης πρε΄πει να
(5) Αυτη΄ η εµβα΄θυνση της αµοιβαι΄ας αναγνω
΄ ν που ειδικευ΄ονται στην ανα΄ενισχυθει΄ µε τις εργασι΄ες οργανισµω
λυση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των ενδια΄ ν.
φεροµε΄νων περιοχω

΄ σης και κατανο΄ησης
(5) Η εµβα΄θυνση αυτη΄ της αµοιβαι΄ας γνω
µεταξυ΄ της Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης και των εται΄ρων της θα πρε΄πει να
΄ ν που ειδικευ΄ονται στην ανα΄ενισχυθει΄ µε τις εργασι΄ες οργανισµω
λυση των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των ενδια΄ ση του
΄ ν και διαθε΄τουν την αναγκαι΄α γνω
φεροµε΄νων περιοχω
΄ περιγυ
΄ρου.
πολιτιστικου

Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 7α (νε΄α)
΄λιο, το Συµβου
΄λιο και η Επι(7α) Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄ ανε΄λαβαν τη δε΄σµευση, κατα
΄ την ΄εγκριση του
τροπη
΄ Κανονισµου
΄, να επιτυ
΄χουν τον στο΄χο της
∆ηµοσιονοµικου
΄εναρξης ισχυ
΄ος της βασικη
΄ς αυτη
΄ς πρα
΄ ξης απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004.
Τροπολογι΄α 5
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1
1.
Θεσπι΄ζεται προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σεως για την προω΄θηση κε΄ντρων, ινστιτου΄των η΄ δικτυ΄ων ειδικευµε΄νων στην ανα΄λυση
των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ορισµε΄νων περιο΄ ν.
χω

1. Θεσπι΄ζεται προ΄γραµµα κοινοτικη΄ς δρα΄σεως για την προ΄ θηση κε΄ντρων, ινστιτου΄των η΄ δικτυ΄ων ειδικευµε΄νων στην ανα΄λυση
ω
των σχε΄σεων µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και ορισµε΄νων περιο΄χο την προω
΄ θηση του διαλο΄γου µεταξυ
΄ των
΄ ν µε στο
χω
΄ ν, καθω
΄ ς και της οικουµενικη
΄ς αξι΄ας των ανθρωπολιτισµω
΄ των.
πι΄νων δικαιωµα

Τροπολογι΄α 6
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 2
2.
Ο γενικο΄ς στο΄χος του παρο΄ντος προγρα΄µµατος συνι΄σταται
΄ ν. Οι
στην ενι΄σχυση των δραστηριοτη΄των των εν λο΄γω οργανισµω
δραστηριο΄τητες διοργανω΄νονται απο΄ το ετη΄σιο προ΄γραµµα εργασι΄ας ενο΄ς κε΄ντρου, ινστιτου΄του η΄ δικτυ΄ου, και πρε΄πει να εγγρα΄φονται στις δραστηριο΄τητες που περιγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα. Οι
ενισχυο΄µενες δραστηριο΄τητες πρε΄πει να συµβα΄λλουν στην αυ΄ξηση
της κατανο΄ησης και του διαλο΄γου µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
΄ ν που καλυ΄πτονται απο΄ τους κανονισµου΄ς ALA,
και των περιοχω
΄ ς και των υποψηφι΄ων χωρω΄ν.
MEDA, TACIS και CARDS, καθω

2. Ο γενικο΄ς στο΄χος του παρο΄ντος προγρα΄µµατος συνι΄σταται
΄ ν. Οι
στην ενι΄σχυση των δραστηριοτη΄των των εν λο΄γω οργανισµω
δραστηριο΄τητες διοργανω΄νονται απο΄ το ετη΄σιο προ΄γραµµα εργασι΄ας ενο΄ς κε΄ντρου, ινστιτου΄του η΄ δικτυ΄ου, και πρε΄πει να εγγρα΄φονται στις δραστηριο΄τητες που περιγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα. Οι
ενισχυο΄µενες δραστηριο΄τητες πρε΄πει να συµβα΄λλουν στην αυ΄ξηση
της κατανο΄ησης και του διαλο΄γου µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
΄ ν που καλυ΄πτονται απο΄ τους κανονισµου΄ς ALA,
και των περιοχω
΄ ς και των υποψηφι΄ων χωρω
΄ ν,
MEDA, TACIS και CARDS, καθω
΄ µωση της εταιρικη΄ς σχε΄σης σε κοινωνικο΄,
και στην ενδυνα
΄ πινο επι΄πεδο.
πολιτιστικο΄ και ανθρω

Τροπολογι΄α 8
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1, πρω΄τη περι΄πτωση


οφει΄λει να ει΄ναι ανεξα΄ρτητο νοµικο΄ προ΄σωπο, χωρι΄ς κερδοσκοπικου΄ς σκοπου΄ς, που να ασκει΄ ιδι΄ως δραστηριο΄τητες στον
τοµε΄α της προω΄θησης της κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄
΄ ν και του
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των εν λο΄γω περιοχω
οποι΄ου ο στο΄χος προσανατολι΄ζεται προς το δηµο΄σιο συµφε΄ρον·



οφει΄λει να ει΄ναι ανεξα΄ρτητο νοµικο΄ προ΄σωπο, χωρι΄ς κερδοσκοπικου΄ς σκοπου΄ς, που να ασκει΄ ιδι΄ως δραστηριο΄τητες στον
τοµε΄α της προω΄θησης της κατανο΄ησης των σχε΄σεων µεταξυ΄
΄ ν και του
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των εν λο΄γω περιοχω
οποι΄ου ο στο΄χος προσανατολι΄ζεται προς το δηµο΄σιο συµφε΄ρον
΄ που.
και την αξιοπρε΄πεια του ανθρω
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Τροπολογι΄α 7
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1, τρι΄τη περι΄πτωση
 οι δραστηριο΄τητε΄ς του πρε΄πει ιδι΄ως να συµφωνου΄ν µε τις
οι δραστηριο΄τητε΄ς του πρε΄πει ιδι΄ως να συµφωνου΄ν µε τις
αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται η κοινοτικη΄ δρα΄ση στον τοµε΄α
αρχε΄ς στις οποι΄ες βασι΄ζεται η κοινοτικη΄ δρα΄ση στον τοµε΄α
των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων και να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τους α΄ξονες
των εξωτερικω΄ν σχε΄σεων και να λαµβα΄νουν υπο΄ψη του α΄ξονες
΄΄ ρθρο 5.
προτεραιο΄τητας που επισηµαι΄νει το σηµει΄ο 5 του παραρτη
προτεραιο΄τητας που επισηµαι΄νει το α
µατος.
Τροπολογι΄α 16
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 1α (νε΄α)
΄νται επιχορηγη
΄σεις βα
΄ σει
1α. Ει΄ναι δυνατο΄ν να χορηγου
΄ς της δρα
΄ σης του προγρα
΄ µµατος για την υποστη
΄ριξη
αυτη
΄ ν και διοικητικω
΄ ν δαπανω
΄ν
ορισµε΄νων επιχειρησιακω
΄ κουν σκοπο΄ γενικου
΄ ευρωπαϊκου
΄ ενδιαφορε΄ων που επιδιω
΄ φορα γεωγραφικα
΄ πεδι΄α.
φε΄ροντος και δρουν σε δια
΄σεων, η Επιτροπη
΄ δηµοΓια την κατακυ΄ρωση των επιχορηγη
΄ει προσκλη
΄σεις υποβολη
΄ς προτα
΄ σεων. Ωστο΄σο, η Επισιευ
΄ δυ
΄ναται να χορηγει΄ επιχορηγη
΄σεις χωρι΄ς δηµοσι΄ευση
τροπη
΄οταν η επικεφαλι΄δα του κονδυλι΄ου του προϋπολογισµου
΄
΄ ζει σαφω
΄ ς δικαιου
΄χο. ∆υ
΄ναται να ενεργει΄ µε τον
κατονοµα
΄διο
ι
τρο΄πο ΄οταν ο προϋπολογισµο΄ς προσδιορι΄ζει δικαιου΄΄ που κατανε΄µονται στον καθε΄να απο΄
χους και τα ποσα
΄ς, εα
΄ ν το συνολικο΄ ποσο΄ του σχετικου
΄ κονδυλι΄ου του
αυτου
΄ ΄εχει διατεθει΄ εκ των προτε΄ρων στο συ
΄νολο΄
προϋπολογισµου
΄. Και στις δυ
΄ο περιτου απο΄ την αρχη΄ του προϋπολογισµου
΄ σεις, ΄εχουν εφαρµογη
΄ ΄ολες οι α
΄ λλες προϋποθε΄σεις του
πτω
΄ Κανονισµου
΄, των εκτελεστικω
΄ ν κανο΄νων
∆ηµοσιονοµικου
΄ ξης.
του και της βασικη΄ς πρα
΄ δυ
΄ναται να χορηγει΄ επιχορηγη
΄σεις στους ενδιαΗ Επιτροπη
΄ βει κατα
΄ λληλο προ΄γραµµα
φερο΄µενους φορει΄ς µο΄λις λα
΄νανται
εργασι΄ας και προϋπολογισµο΄. Οι επιχορηγη΄σεις δυ
΄νται σε ετη
΄σια η
΄ σε ανανεω
΄ σιµη βα
΄ ση κατο΄πιν
να χορηγου
΄.
συµφωνι΄ας-πλαισι΄ου εταιρικη΄ς σχε΄σης µε την Επιτροπη
΄σεις που χορηγου
΄νται βα
΄ σει της παρου
΄σας
Οι επιχορηγη
΄ σης δεν υπο΄κεινται στην αρχη΄ της σταδιακη΄ς µει΄ωσης
δρα
΄ ρθρου 113, παρα
΄ γραφος 2, του ∆ηµοσιονοµικου
΄ Κανοτου α
΄ που εφαρµο΄ζεται στον γενικο΄ προϋπολογισµο
΄ των
νισµου
΄ ν Κοινοτη
΄των.
Ευρωπαϊκω

Τροπολογι΄α 17
Άρθρο 4, παρα΄γραφος 2
΄ των οργανισµω
΄ ν που δικαιου
΄νται τε΄τοιων
΄ φεται
2. Η επιλογη
∆ιαγρα
΄σεων λειτουργι΄ας πραγµατοποιει΄ται κατο΄πιν προ΄επιδοτη
΄ προτα
΄ σεων που καλυ
΄πτει ΄ολη τη
σκλησης για υποβολη
΄ ρκεια του εν λο΄γω προγρα
΄ µµατος, µε σκοπο΄ την κατα
΄ ρδια
΄ των εν λο΄γω οργανισµω
΄ν
τιση εταιρικη΄ς σχε΄σεως µεταξυ
΄ς Ένωσης.
και της Ευρωπαϊκη
΄ προτα
΄ σεων, η Επιτροπη
΄ καταρΜε προ΄σκληση σε υποβολη
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 116 του ∆Κ, τον κατα
΄ λογο των
τι΄ζει, συ
΄χων και καθορι΄ζει τα ποσα
΄.
δικαιου
Τροπολογι΄α 10
Άρθρο 5
΄
΄
΄σιο
1. Οι επιδοτη΄σεις λειτουργιας που χορηγουνται στο πλαι
1. Οι επιδοτη΄σεις λειτουργι΄ας που χορηγου΄νται στο πλαι΄σιο
αυτου΄ του προγρα΄µµατος δεν µπορου΄ν να χρηµατοδοτη΄σουν το
αυτου΄ του προγρα΄µµατος δεν µπορου΄ν να χρηµατοδοτη΄σουν το
συ΄νολο των επιλε΄ξιµων δαπανω΄ν του οργανισµου΄ για το ηµερολοσυ΄νολο των επιλε΄ξιµων δαπανω΄ν του οργανισµου΄ για το ηµερολογιακο΄ ΄ετος για το οποι΄ο χορηγει΄ται η επιδο΄τηση.
γιακο΄ ΄ετος για το οποι΄ο χορηγει΄ται η επιδο΄τηση. Οι αρχε΄ς της
΄ρα σε πραγµατικε΄ς
χρηµατοδο΄τησης µε φθι΄νοντα χαρακτη
τιµε΄ς και της συγχρηµατοδο΄τησης διε΄πουν ΄ολους τους
΄χους ως εξη΄ς:
δικαιου
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2.
Το ποσο΄ µιας επιδο΄τησης λειτουργι΄ας που χορηγει΄ται δεν
΄ ν του οργανισµου΄ για
υπερβαι΄νει το 70 % των επιλε΄ξιµων δαπανω
το ηµερολογιακο΄ ΄ετος για το οποι΄ο χορηγει΄ται η επιδο΄τηση.

2. Το ποσο΄ επιδο΄τησης λειτουργι΄ας που χορηγει΄ται στο πλαι΄΄ µµατος δεν υπερβαι΄νει το 80 % των επιλε΄ξιµων
σιο του προγρα
΄ ν του οργανισµου΄ για το ηµερολογιακο΄ ΄ετος για το οποι΄ο
δαπανω
χορηγει΄ται η επιδο΄τηση.

3.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 113 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουνι΄ου 2002, η επιδο΄τηση λειτουργι΄ας που χορηγει΄ται κατ’ αυτο΄ν
τον τρο΄πο ΄εχει, σε περι΄πτωση ανανε΄ωσης, φθι΄νοντα χαρακτη΄ρα. Σε
περι΄πτωση επιδο΄τησης σε οργανισµο΄ που ΄εχει η΄δη λα΄βει κατα΄ το
΄µβαση λειτουργι΄ας, το εκατοστιαι΄ο
προηγου΄µενο ΄ετος συ
΄ κοινοτικη
΄ς συγχρηµατοδο
΄τησης που αντιπροσωποσοστο
΄ει η νε΄α επιδο
΄τηση ει΄ναι κατω
΄ τερο κατα
΄ τουλα
΄ χιστον
πευ
΄ς απο΄ το εκατοστιαι΄ο ποσοστο
΄ κοινοτικη
΄ς συγ10 βαθµου
΄ πευε η επιδο΄τηση του προχρηµατοδο΄τησης που αντιπροσω
΄µενου ΄ετους.
ηγου

3. Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 113, παρα΄γραφος 2, του κανονισµου΄
(ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, η επιδο΄τηση λειτουργι΄ας που χορηγει΄ται κατ’ αυτο΄ν τον
τρο΄πο ΄εχει, σε περι΄πτωση ανανε΄ωσης, φθι΄νοντα χαρακτη΄ρα σε
πραγµατικε΄ς τιµε΄ς. Σε περι΄πτωση επιδο΄τησης σε οργανισµο΄ που
΄εχει η΄δη λα΄βει κατα΄ το προηγου΄µενο ΄ετος, εφαρµο΄ζεται φθι΄νων
΄ς της τα
΄ ξεως του 2,5 % απο΄ τον τρι΄το χρο΄νο και
συντελεστη
΄ς.
εξη

Τροπολογι΄α 11
Άρθρο 6, παρα΄γραφος 1
1.
Το παρο΄ν προ΄γραµµα αρχι΄ζει την 1η Ιανουαρι΄ου 2004 και
λη΄γει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2006.

1. Το παρο΄ν προ΄γραµµα αρχι΄ζει την 1η Ιανουαρι΄ου 2004 και
λη΄γει στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2008.

Τροπολογι΄α 12
Άρθρο 6, παρα΄γραφος 2α (νε΄α)
΄ σεις που προγραµµατι΄ζονται µετα
΄ το 2006
2α. Οι πιστω
΄κεινται σε συµφωνι΄α της αρµο΄διας επι΄ του προϋπολογιυπο
΄ αρχη
΄ς σχετικα
΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς µετα
΄
σµου
το 2006.

Τροπολογι΄α 13
Άρθρο 7
Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2005, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο
Συµβου΄λιο ΄εκθεση για την υλοποι΄ηση των στο΄χων του παρο΄ντος
προγρα΄µµατος. Η εν λο΄γω ΄εκθεση αξιολο΄γησης βασι΄ζεται στα αποτελε΄σµατα που πε΄τυχαν οι αποδε΄κτες και αξιολογει΄ ιδι΄ως την ορθο΄τητα, αποτελεσµατικο΄τητα και χρησιµο΄τητα΄ τους ο΄σον αφορα΄ την
υλοποι΄ηση των στο΄χων που καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και στο
παρα΄ρτηµα.

Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο
΄λιο και το Συµβου΄λιο ΄εκθεση για την υλοΕυρωπαϊκο΄ Κοινοβου
ποι΄ηση των στο΄χων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος. Η εν λο΄γω
΄εκθεση αξιολο΄γησης βασι΄ζεται στα αποτελε΄σµατα που πε΄τυχαν οι
αποδε΄κτες και αξιολογει΄ ιδι΄ως την ορθο΄τητα, αποτελεσµατικο΄τητα
και χρησιµο΄τητα΄ τους ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση των στο΄χων που
καθορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και στο παρα΄ρτηµα.

Τροπολογι΄α 14
Άρθρο 8
Ο φθι΄νων χαρακτη΄ρας του ποσοστου΄ κοινοτικη΄ς συγχρηµατοδο΄τησης σε περι΄πτωση ανανε΄ωσης µιας επιδο΄τησης λειτουργι΄ας, που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5, δεν ισχυ΄ει για τους οργανισµου΄ς που
΄εχουν λα΄βει επιδο΄τηση λειτουργι΄ας για τις ΄διες
ι
δραστηριο΄τητες
κατα΄ το ΄ετος που προηγει΄ται της ενα΄ρξεως ισχυ΄ος της παρου΄σας
απο΄φασης και κατα΄ τα δυ΄ο προηγου΄µενα ΄ετη, µο΄νο απο΄ το τρι΄το
΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας απο΄φασης.

Ο φθι΄νων χαρακτη΄ρας του ποσοστου΄ κοινοτικη΄ς συγχρηµατοδο΄τησης σε περι΄πτωση ανανε΄ωσης επιδο΄τησης λειτουργι΄ας, κατα΄ την
ε΄ννοια του α΄ρθρου 5, ισχυ΄ει, ο΄σον αφορα΄ τους οργανισµου΄ς που
΄εχουν λα΄βει επιδο΄τηση λειτουργι΄ας για τις ΄διες
ι
δραστηριο΄τητες
κατα΄ το ΄ετος που προηγει΄ται της ενα΄ρξεως ισχυ΄ος της παρου΄σας
απο΄φασης και κατα΄ τα δυ΄ο προηγου΄µενα ΄ετη, µο΄νο απο΄ το τρι΄το
΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της παρου΄σας απο΄φασης, υπο΄ τον
΄ορο ΄οτι οι φορει΄ς ΄εχουν πλη
΄ρως τηρη
΄σει ΄ολες τις απαιτη
΄΄ς διαχει΄ρισης.
σεις χρηστη
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Τροπολογι΄α 19
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 3
΄νται επιδο΄τησης λειτουργι΄ας
Οι οργανισµοι΄ που δικαιου
΄σεως υποβολη
΄ς προτα
΄σεων,
επιλε΄γονται κατο΄πιν προσκλη
΄οπως προβλε΄πεται στον δηµοσιονοµικο
΄ κανονισµο΄. Οι εν
΄σεις για υποβολη
΄ προτα
΄ σεων θα πραγµατολο΄γω προσκλη
΄ν στην αρχη
΄ του παρο΄ντος προγρα
΄µµατος για να
ποιηθου
΄ν οι εται΄ροι µε τους οποι΄ους σκοπευ
΄ει η Ευρωεπιλεγου
΄ Ένωση να το υλοποιη
΄σει.
παϊκη

΄σεων, η Επιτροπη
΄
Για την κατακυ΄ρωση των επιχορηγη
΄ει προσκλη
΄σεις υποβολη
΄ς προτα
΄σεων. Ωστο
΄σο, η
δηµοσιευ
΄ δυ
΄ναται να χορηγει΄ επιχορηγη
΄σεις χωρι΄ς δηµοΕπιτροπη
σι΄ευση ΄οταν η επικεφαλι΄δα του κονδυλι΄ου του προϋπολο΄ κατονοµα
΄ζει σαφω
΄ ς δικαιου
΄χο. ∆υ
΄ναται να ενεργει΄
γισµου
΄ς προσδιορι΄ζει
µε τον ΄διο
ι
τρο΄πο ΄οταν ο προϋπολογισµο
΄χους και τα ποσα
΄ που κατανε΄µονται στον καθε΄να
δικαιου
΄ς, εα
΄ ν το συνολικο΄ ποσο
΄ του σχετικου
΄ κονδυλι΄ου
απο΄ αυτου
΄ ΄εχει διατεθει΄ εκ των προτε΄ρων στο
του προϋπολογισµου
΄νολο΄ του απο΄ την αρχη
΄ του προϋπολογισµου
΄. Και στις
συ
΄ο περιπτω
΄ σεις, ΄εχουν εφαρµογη
΄ ΄ολες οι α
΄ λλες προϋποθε΄δυ
΄ Κανονισµου
΄, των εκτελεστικω
΄ν
σεις του ∆ηµοσιονοµικου
΄ς πρα
΄ ξης.
κανο΄νων του και της βασικη

Τροπολογι΄α 15
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 3, εδα΄φιο 1α (νε΄ο)
΄των
Τα θε΄µατα προτεραιο΄τητας και οι µορφε΄ς δραστηριοτη
΄σεων υποβολη
΄ς προτα
΄ σεων θα κοινοποιου
΄νται
των προσκλη
΄λιο πριν τη διεξαγωγη
΄ της διαδιστο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄σεων για υποβολη
΄ προτα
΄ σεων.
κασι΄ας προσκλη

P5_TA(2003)0514

΄ θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη *
Προω
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβου΄ θηση της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τηλι΄ου που αφορα΄ τη θε΄σπιση προγρα΄µµατος δρα΄σης για την προω
τας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη (COM(2003)276  C5-0321/2003  2003/0116(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)276) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 308 της Συνθη΄κης ΕΚ, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να
γνωµοδοτη΄σει (C5-0321/2003),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 67 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν και ∆ικαιωµα΄των των Πολιτω΄ν, ∆ικαιοσυ΄νης και Εσω ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Ελευθεριω
τερικω΄ν Υποθε΄σεων και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν, της Επιτροπη΄ς Ελε΄γχου του
Προϋπολογισµου΄, της Επιτροπη΄ς Απασχο΄λησης και Κοινωνικω΄ν Υποθε΄σεων και της Επιτροπη΄ς Πολιτισµου΄,
Νεο΄τητας, Παιδει΄ας, Με΄σων Ενηµε΄ρωσης και Αθλητισµου΄ (A5-0368/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε·

΄ τατο ο΄ριο των
2.
θεωρει΄ ο΄τι το δηµοσιονοµικο΄ δελτι΄ο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς συνα΄δει προς το ανω
΄ ν προοπτικω΄ν 2000-2006·
κατηγοριω΄ν 3 και 5 των δηµοσιονοµικω
3.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να τροποποιη΄σει αναλο΄γως την προ΄ταση΄ της, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 250, παρα΄γραφος 2, της Συνθη΄κης ΕΚ·
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.
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4.
καλει΄ το Συµβου΄λιο, σε περι΄πτωση που προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινο΄ σει σχετικα΄·
βου΄λιο, να το ενηµερω
5.
ζητει΄ να κινηθει΄ η διαδικασι΄α συνεννο΄ησης, που προβλε΄πεται απο΄ την κοινη΄ δη΄λωση της 4ης Μαρτι΄ου
1975, σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να αποµακρυνθει΄ απο΄ το κει΄µενο που ενε΄κρινε το Κοινοβου΄λιο·
6.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να κληθει΄ εκ νε΄ου να γνωµοδοτη΄σει σε περι΄πτωση που το Συµβου΄λιο προτι΄θεται να
επιφε΄ρει σηµαντικε΄ς τροποποιη΄σεις στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς·
7.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 1
(1) Η συνθη΄κη θεσπι΄ζει ιθαγε΄νεια της Ένωσης, η οποι΄α συµπλη΄ νει και δεν αντικαθιστα΄ την εθνικη΄ ιθαγε΄νεια, και της οποι΄ας η
ρω
προω΄θηση πραγµατοποιει΄ται µε σεβασµο΄ στην αρχη΄ της επικουρικο΄τητας.

(1) Η Συνθη΄κη θεσπι΄ζει ιθαγε΄νεια της Ένωσης, η οποι΄α δεν αντι΄ αντιθε΄τως τη συµπληρω
΄ νει
καθιστα΄ την εθνικη΄ ιθαγε΄νεια, αλλα
΄νει µε το να αναγνωρι΄ζει ΄ενα συ
΄νολο κοινω
΄ν
και τη διευρυ
΄των για ΄ολους τους ευρωπαι΄ους πολι΄τες, και της
δικαιωµα
οποι΄ας η προω΄θηση πραγµατοποιει΄ται µε σεβασµο΄ στην αρχη΄ της
επικουρικο΄τητας.

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 1α (νε΄α)
΄ς ιθαγε΄νειας αντικατοπτρι΄(1α) Η καθιε΄ρωση ευρωπαϊκη
΄ γκη που αισθα
΄ νονται τα µε΄λη αυτη
΄ς της νε΄ας
ζει την ανα
΄ ν αφενο΄ς µεν να µοιρασθου
΄ν τις ΄διες
κοινο΄τητας πολιτω
ι
΄ν ΄οτι
κοινε΄ς δηµοκρατικε΄ς αξι΄ες αφετε΄ρου δε να αισθανθου
΄ν αναπο΄σπαστο στοιχει΄ο της διαδικασι΄ας οικοδο
΄αποτελου
΄ς Ένωσης.
µησης της Ευρωπαϊκη

Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 2
(2) Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν ιδι΄ως ως στο΄χους την
΄ ν διαβι΄ωσης
προω΄θηση της απασχο΄λησης, τη βελτι΄ωση των συνθηκω
και εργασι΄ας, την κατα΄λληλη κοινωνικη΄ προστασι΄α, την ανα΄πτυξη
των ανθρω΄πινων πο΄ρων που θα επιτρε΄ψουν ΄ενα υψηλο΄ και διαρκε΄ς επι΄πεδο απασχο΄λησης και την καταπολε΄µηση του αποκλεισµου΄.

(2) Η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν ιδι΄ως ως στο΄χους την
΄ ν διαβι΄ωσης
προω΄θηση της απασχο΄λησης, τη βελτι΄ωση των συνθηκω
και εργασι΄ας, την κατα΄λληλη κοινωνικη΄ προστασι΄α, την ανα΄πτυξη
΄ρη απασχο΄ληση
των ανθρω΄πινων πο΄ρων που θα επιτρε΄ψουν πλη
και την καταπολε΄µηση του αποκλεισµου΄.

Τροπολογι΄α 4
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 3
(3) Η αποτελεσµατικη΄ και ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄
δικαι΄ου αποτελει΄ νε΄α προτεραιο΄τητα, απαραι΄τητη για την καλη΄ λει΄ς αγορα
΄ ς. Οι πολι΄τες, οι καταναλωτε΄ς και
τουργι΄α της εσωτερικη
οι επιχειρη΄σεις δεν θα µπορε΄σουν να ασκη΄σουν το συ΄νολο των
δικαιωµα΄των που τους εξασφαλι΄ζει η κοινοτικη΄ ΄εννοµη τα΄ξη σε
οιοδη΄ποτε εθνικο΄ δικαστη΄ριο, παρα΄ µο΄νον εα΄ν οι δικαστε΄ς ει΄ναι
΄ ς πληροφορηµε΄νοι και καταρτισµε΄νοι προς το σκοπο΄ αυτο΄.
επαρκω
Μια κοινη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α της εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄
΄ δες στοιχει΄ο του στο΄δικαι΄ου και της νοµολογι΄ας αποτελει΄ θεµελιω
΄ ρο
χου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης να δηµιουργη΄σει σταδιακα΄ ΄ενα χω
ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης.

(3) Η αποτελεσµατικη΄ και ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄
δικαι΄ου αποτελει΄ νε΄α προτεραιο΄τητα, απαραι΄τητη για την καλη΄ λει΄ ρου χωρι΄ς εσωτερικα
΄ συ
΄νορα. Οι πολι΄τες, οι
τουργι΄α ενο΄ς χω
καταναλωτε΄ς και οι επιχειρη΄σεις δεν θα µπορε΄σουν να ασκη΄σουν το
συ΄νολο των δικαιωµα΄των που τους εξασφαλι΄ζει η κοινοτικη΄ ΄εννοµη
τα΄ξη σε οιοδη΄ποτε εθνικο΄ δικαστη΄ριο, παρα΄ µο΄νον εα΄ν οι δικαστι΄ ς πληροφορηµε΄νοι και καταρτισµε΄νοι
κοι΄ λειτουργοι΄ ει΄ναι επαρκω
προς το σκοπο΄ αυτο΄. Μια κοινη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α της εφαρµο΄γη΄ς του κοινοτικου΄ δικαι΄ου και της νοµολογι΄ας αποτελει΄ θεµελιω
δες στοιχει΄ο του στο΄χου της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης να δηµιουργη΄σει
΄ ρο ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης.
σταδιακα΄ ΄ενα χω
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Τροπολογι΄α 5
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8α (νε΄α)
΄ της δηµοκρατι΄ας αποτελει΄ ΄εναν εκ των
(8α) Η αρχη
΄ οικοδοµη
΄µατος. Το
ακρογωνιαι΄ων λι΄θων του κοινοτικου
΄κης για τη θε΄σπιση Συντα
΄ γµατος της Ευρω
΄ πης
σχε΄διο Συνθη
΄ λαιο µε θε΄µα τον δηµοκρατικο΄ βι΄ο της
προβλε΄πει κεφα
΄µφωνα µε το α
΄ ρθρο 46 του σχεδι΄ου, τα θεσµικα
΄
Ένωσης. Συ
΄οργανα διατηρου
΄ν ανοικτο΄, διαφανη
΄ και τακτικο΄ δια
΄λογο
΄ σεις και την κοινωνι΄α των
µε τις αντιπροσωπευτικε΄ς ενω
΄ ν.
πολιτω
Τροπολογι΄α 6
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 10α (νε΄α)
΄ νωση «∆ιεθνε΄ς Ευρωπαϊκο΄ Κι΄νηµα», αποτε(10α) Η οργα
΄µενη απο΄ 30 και πλε΄ον εθνικα
΄ τµη
΄µατα και µεγα
΄ λο
λου
΄ σεων της κοινωνι΄ας των πολιτω
΄ ν, προωθει΄
αριθµο΄ ενω
΄ απο΄ το 1948 την ευρωπαϊκη
΄ ενοποι΄ηση. Επιδιω
΄ κει
ενεργα
΄ετσι αδιαλει΄πτως επι΄ 55 ΄ετη ΄ενα στο΄χο γενικου
΄ ευρωπαϊκου
΄
ενδιαφε΄ροντος.
Τροπολογι΄α 51
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 10β (νε΄α)
΄λιο επιβεβαι΄ωσε την πεποι΄θηση
΄ του ΄οτι
(10β) To Συµβου
΄σουν να προωθου
΄νται οι
ει΄ναι αναγκαι΄ο να εξακολουθη
΄σεις πο΄λεων, λο΄γω του σηµαντικου
΄ ρο΄λου που
αδελφοποιη
΄ν να διαδραµατι΄σουν κατα
΄ την ενι΄σχυση της ταυτο΄µπορου
τητας του πολι΄τη και της αλληλοκατανο΄ησης των ευρωπαϊ΄ ν λαω
΄ ν. Στο πλαι΄σιο του πολυετου
΄ς προγρα
΄ µµατος θα
κω
΄ς χρηµατοδο΄τηση και συνεπρε΄πει να διασφαλιστει΄ επαρκη
΄ς προω
΄ θηση των αδελφοποιη
΄σεων πο΄λεων, µε τη µορφη
΄
χη
΄λιο κα
΄ θε χρο΄νο στο πλαι΄που ζητει΄ το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄. Ει΄ναι απολυ
΄τως
σιο της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου
΄ς αιτη
΄αναγκαι΄ο η διαµο΄ρφωση της διαδικασι΄ας υποβολη
΄ θησης των αδελφοποισεων και της διαχει΄ρισης της προω
΄σεων πο΄λεων να επικεντρω
΄ νεται στον πολι΄τη και να ει΄ναι
η
΄. Η Επιτροπη
΄ µεριµνα
΄ ω
΄ στε, ΄εως την ΄εναρξη
κατανοητη
΄ος της παρου
΄σας απο΄φασης, να διασφαλιστου
΄ν τα τρε΄ισχυ
΄ µµατα $ο
΄πως για παρα
΄ δειγµα η υποστη
΄ριξη
χοντα προγρα
΄σεων πο΄λεων στην Ευρωπαϊκη
΄ Ένωση$
των αδελφοποιη
΄ς προτα
΄ σεων σχεµε΄σω της ΄εγκαιρης προ΄σκλησης υποβολη
δι΄ων.
Τροπολογι΄α 8
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 13
(13) Ο δια΄λογος µε την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν διαδραµατι΄ζει
ουσιαστικο΄ ρο΄λο στην προω΄θηση της συνεργασι΄ας µε τα δια΄φορα
τµη΄µατα της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και υποστηρι΄χθηκε ΄εως το
΄ B3-4101. Μολο΄ του προϋπολογισµου
2001 απο΄ τη γραµµη
΄ του
νο΄τι χρηµατοδοτη΄θηκαν το 2001-2002 απο΄ τη γραµµη
προϋπολογισµου΄ B3-4105 σχετικα΄ µε τις προπαρασκευαστικε΄ς
ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ και
το 2003 µε απο΄ κοινου΄ χρηµατοδο΄τηση απο΄ τις γραµµε΄ς προϋπολογισµου΄ B3-4105 και B5-803, οι δραστηριο΄τητες της πλατφο΄ρ΄ ν ΜΚΟ του κοινωνικου΄ τοµε΄α υπερβαι΄νουν σε
µας των ευρωπαϊκω
µεγα΄λο βαθµο΄ το πλαι΄σιο αυτω΄ν των προγραµµα΄των και συµβα΄λλουν στην εφαρµογη΄ της νε΄ας µορφη΄ς διακυβε΄ρνησης που εξαγγε΄λλει η ατζε΄ντα κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς η οποι΄α υιοθετη΄θηκε στη
Νι΄καια.

΄ ν διαδραµατι΄ζει
(13) Ο δια΄λογος µε την κοινωνι΄α των πολιτω
ουσιαστικο΄ ρο΄λο στην προω΄θηση της συνεργασι΄ας µε τα δια΄φορα
΄λωση 23 της τελιτµη΄µατα της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Στη ∆η
΄ς πρα
΄ξης της Συνθη
΄κης του Μα
΄ αστριχτ, η Κοινο΄τητα
κη
΄ µµιζε την ιδιαι΄τερη σηµασι΄α που ΄εχει η συνεργασι΄α
υπογρα
΄ σεις για την επι΄τευξη των
µε τις φιλανθρωπικε΄ς οργανω
΄χων του α
΄ ρθρου 136 της Συνθη
΄κης. Μολονο΄τι χρηµατοδοστο
τη΄θηκαν το 2001-2002 απο΄ τις θε΄σεις του προϋπολογισµου΄ του
κεφαλαι΄ου Β3-410, ιδι΄ως δε απο΄ την B3-4105, σχετικα΄ µε τις
προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες για την καταπολε΄µηση του κοινωνικου΄ αποκλεισµου΄ και το 2003 µε απο΄ κοινου΄ χρηµατοδο΄τηση απο΄
τις θε΄σεις προϋπολογισµου΄ B3-4105 και B5-803, οι δραστηριο΄τη΄ ν ΜΚΟ του κοινωνικου΄ τοµε΄α
τες της πλατφο΄ρµας των ευρωπαϊκω
΄ ν οργανω
΄ σεων υπερβαι΄νουν σε µεγα΄λο
και των φιλανθρωπικω
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βαθµο΄ το πλαι΄σιο αυτω΄ν των προγραµµα΄των και συµβα΄λλουν στην
εφαρµογη΄ της νε΄ας µορφη΄ς διακυβε΄ρνησης που εξαγγε΄λλει η
ατζε΄ντα κοινωνικη΄ς πολιτικη΄ς η οποι΄α υιοθετη΄θηκε στη Νι΄καια.

Τροπολογι΄α 9
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 15
(15) Η γραµµη΄ A-3016 του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ των
Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 και για τα
προηγου΄µενα οικονοµικα΄ ΄ετη προορι΄ζεται για την υποστη΄ριξη της
΄ενωσης συµβουλι΄ων επικρατει΄ας και των ανωτα΄των διοικητικω
΄ν
δικαστηρι΄ων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, τα οποι΄α ασκου΄ν λειτουργι΄α
΄ ν και εµπειριω
΄ ν για θε΄µατα σχετικα΄ µε τη νοµολοανταλλαγη΄ς ιδεω
γι΄α, την οργα΄νωση και τη λειτουργι΄α των µελω΄ν τους κατα΄ την
α΄σκηση των καθηκο΄ντων τους, ει΄τε αυτα΄ ει΄ναι δικαστικη΄ς ει΄τε συµβουλευτικη΄ς φυ΄σεως. Η δρα΄ση της Ένωσης ει΄ναι απαραι΄τητη για το
συντονισµο΄ και τη µεταφορα΄ στους πολι΄τες των γνωµοδοτη΄σεων
των συµβουλι΄ων επικρατει΄ας σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο. Η
΄ενωση συµβουλι΄ων επικρατει΄ας θα προωθη΄σει επι΄σης την εφαρµογη΄
΄ ν µεταφορα΄ς και εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄ δικαι΄ου
κοινω΄ν τεχνικω
στις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες.

(15) Η θε΄ση A-3016 του γενικου΄ προϋπολογισµου΄ της Ευρωπαι¨κη΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 και για τα προηγου΄µενα οικονοµικα΄ ΄ετη προορι΄ζεται για την υποστη΄ριξη της ΄ενωσης
΄ ν δικαστηρι΄ων
συµβουλι΄ων επικρατει΄ας και των ανωτα΄των διοικητικω
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, τα οποι΄α ασκου΄ν λειτουργι΄α ανταλλαγη΄ς
΄ ν και εµπειριω
΄ ν για θε΄µατα σχετικα΄ µε τη νοµολογι΄α, την οργα΄ιδεω
΄ ν τους κατα΄ την α΄σκηση των
νωση και τη λειτουργι΄α των µελω
καθηκο΄ντων τους, ει΄τε αυτα΄ ει΄ναι δικαστικη΄ς ει΄τε συµβουλευτικη΄ς
φυ΄σεως. Η δρα΄ση της Ένωσης ει΄ναι απαραι΄τητη για να ενθαρρυ΄νει το συντονισµο΄ και τη µεταφορα΄ στους πολι΄τες των αποφα΄σεων
΄ των διοικητικω
΄ν
των συµβουλι΄ων επικρατει΄ας και των ανωτα
δικαστηρι΄ων σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο. Η ΄ενωση συµβου΄ ν τεχνιλι΄ων επικρατει΄ας θα προωθη΄σει επι΄σης την εφαρµογη΄ κοινω
΄ ν µεταφορα΄ς και εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄ δικαι΄ου στις εθνικε΄ς
κω
νοµοθεσι΄ες.

Τροπολογι΄α 10
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 15α (νε΄α)
΄ προϋπολογισµου
΄ της
(15α) Η θε΄ση Β3-4002 του γενικου
΄ς Ένωσης για το οικονοµικο΄ ΄ετος 2003 και τα
Ευρωπαϊκη
΄µενα οικονοµικα
΄ ΄ετη, προορι΄ζεται για τη χρηµατοπροηγου
΄ρτισης τα οποι΄α προδο΄τηση µε΄τρων ενηµε΄ρωσης και κατα
΄πτουν απο΄ την εφαρµογη
΄ κοινοτικω
΄ ν µε΄τρων σχετικω
΄ν
κυ
΄ πτυξη της κοινωνικη΄ς δια
΄ στασης της εσωτερικη
΄ς
µε την ανα
΄ ς, συµβα
΄λλοντας ΄ετσι σηµαντικα
΄ στην υλοποι΄ηση και
αγορα
΄ της ευρωπαϊκη
΄ς κοινωνικη΄ς ατζε΄ντας και κινω
΄µεταφορα
΄ ν για την κοινωνικη΄ δια
΄ντας το ενδιαφε΄ρον των πολιτω
΄ς αγορα
΄ ς.
σταση της εσωτερικη

Τροπολογι΄α 11
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 17
(17) Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄
ανε΄λαβαν, µε την ευκαιρι΄α της ΄εγκρισης του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, να επιτυ΄χουν το στο΄χο της θε΄σης σε ισχυ΄ αυτη΄ς της βασικη΄ς πρα΄ξης απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004.

(17) Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο και η Επιτροπη΄
ανε΄λαβαν, µε την ευκαιρι΄α της ΄εγκρισης του δηµοσιονοµικου΄ κανονισµου΄, να επιτυ΄χουν το στο΄χο της θε΄σης σε ισχυ΄ αυτη΄ς της βασι΄ νοντας υπο΄ψη
κη΄ς πρα΄ξης απο΄ το οικονοµικο΄ ΄ετος 2004, λαµβα
΄ στο πλαι΄σιο της
τις παρατηρη΄σεις του προϋπολογισµου
εκτε΄λεσης.

Τροπολογι΄α 12
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 17α (νε΄α)
΄ τη µε΄λη µπορου
΄ν να συµµετα
΄ σχουν
(17α) Τα νε΄α κρα
΄ρως σε ολο΄κληρο το προ΄γραµµα.
πλη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 13
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 18
(18) Χρεια΄ζεται να προβλεφθει΄ µια γεωγραφικη΄ κα΄λυψη του
παρο΄ντος προγρα΄µµατος η οποι΄α να επεκτει΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη
΄ ρες
και, ενδεχοµε΄νως, για ορισµε΄νες ενε΄ργειες, στις υποψη΄φιες χω
΄ ρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.
καθω΄ς και στις χω

(18) Χρεια΄ζεται να προβλεφθει΄ µια γεωγραφικη΄ κα΄λυψη του
παρο΄ντος προγρα΄µµατος η οποι΄α να επεκτει΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη
΄ τη µε΄λη και, ενδεχοµε΄νως, για ορισµε΄νες ενε΄ρκαι στα νε΄α κρα
΄ ρες καθω
΄ ς και στις χω
΄ ρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.
γειες, στις υποψη΄φιες χω

Τροπολογι΄α 14
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1, εισαγωγικο΄ τµη΄µα, πρω΄το και δευ΄τερο εδα΄φιο
1.
Η παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζει κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης
για τη στη΄ριξη των φορε΄ων που δρουν στον τοµε΄α της ενεργου΄
α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη και για την προ΄ ν στον τοµε΄α αυτο΄ν.
ω΄θηση ενεργειω

1. Η παρου΄σα απο΄φαση θεσπι΄ζει κοινοτικο΄ προ΄γραµµα δρα΄σης
για τη στη΄ριξη των φορε΄ων που δρουν στον τοµε΄α της ενεργου΄
α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη και για την προ΄ θηση ενεργειω΄ν στον τοµε΄α αυτο΄ν. Το προ΄γραµµα θα ΄εχει ως
ω
΄χο τη µει΄ωση του δηµοκρατικου
΄ ελλει΄µµατος
γενικο΄ στο
΄ Ένωση συµβα
΄ λλοντας συγχρο΄νως στην
στην Ευρωπαϊκη
΄ξηση της διαφα
΄νειας.
αυ

Ο στο΄χος του παρο΄ντος προγρα΄µµατος ει΄ναι:

Ειδικοι΄ στο΄χοι του παρο΄ντος προγρα΄µµατος ει΄ναι:

Τροπολογι΄α 15
΄
Άρθρο 1, παραγραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο, στοιχει΄ο α)
α)

να προωθη΄σει τις αξι΄ες και τους στο΄χους της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

α)

΄ σει τις αξι΄ες και τους στο΄χους
να προωθη΄σει και να διαδω
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

Τροπολογι΄α 16
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο, στοιχει΄ο γ)
γ)

να συνδε΄σει στενα΄ τους πολι΄τες µε τους προβληµατισµου΄ς και
τις συζητη΄σεις για την οικοδο΄µηση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,

γ)

να συνδε΄σει στενα΄ τους πολι΄τες µε τους προβληµατισµου΄ς και
τις συζητη΄σεις για την οικοδο΄µηση της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
΄ ν, ερευνητικω
΄ ν και
µε΄σω του ΄εργου εργαστηρι΄ων ιδεω
΄ ν ιδρυµα
΄ των που προωθου
΄ν κατα
΄
πανεπιστηµιακω
΄ τρο΄πο εποικοδοµητικο
΄
τρο΄πο θετικο΄ και κρι΄νουν κατα
΄πτυξη της ευρωπαϊκη
΄ς ολοκλη
΄ρωσης,
την ανα

Τροπολογι΄α 17
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο, στοιχει΄ο εα) (νε΄ο)
΄ µεσες δοµε΄ς που συνδε΄ουν τους
εα) να ενισχυ΄σει τις ενδια
΄ Ένωση και τα θεσµικα
΄ της
πολι΄τες µε την Ευρωπαϊκη
΄λλογοι και οι οµοσπονδι΄ες µε
΄οργανα, ΄οπως ει΄ναι οι συ
΄ θε΄µατα, οι µηχανισµοι΄
ενδιαφε΄ρον για τα ευρωπαϊκα
αδελφοποι΄ησης πο΄λεων, οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστι΄ σεις, τα πανεπιστηµιακα
΄ και εκπαιδευτικα
΄
κε΄ς ενω
΄µατα,
ιδρυ

Τροπολογι΄α 19
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο, στοιχει΄ο εβ) (νε΄ο)
΄σει την αρχη
΄ της συµµετοχικη
΄ς δηµοκραεβ) να προωθη
΄ς των
τι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της συµµετοχη
΄ ν στη διαδικασι΄α λη
΄ψης αποφα
΄ σεων.
γυναικω
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Τροπολογι΄α 20
Άρθρο 1, παρα΄γραφος 2
2.
Οι δραστηριο΄τητες που στηρι΄ζονται απο΄ το παρο΄ν προ΄γραµµα αποσκοπου΄ν στη στη΄ριξη της λειτουργι΄ας και στην προ΄ ν των φορε΄ων που επιδιω
΄ κουν στους στο΄χους
ω΄θηση των ενεργειω
αυτου΄ του προγρα΄µµατος συ΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια που προσδιο΄ ρτηµα.
ρι΄ζονται στο παρα

2. Οι δραστηριο΄τητες που στηρι΄ζονται απο΄ το παρο΄ν
γραµµα αποσκοπου΄ν στη στη΄ριξη της λειτουργι΄ας και
΄ ν των φορε΄ων που επιδιω
΄ κουν στους
προω΄θηση των ενεργειω
χους αυτου΄ του προγρα΄µµατος συ΄µφωνα µε τα κριτη΄ρια
΄ ρθρου 8α.
α

προ΄στην
στο΄του

Τροπολογι΄α 21
Άρθρο 2, παρα΄γραφος 1
Μπορου΄ν να τυ΄χουν κοινοτικη΄ς επιδο΄τησης για µια ενε΄ργεια οι
΄µατος.
φορει΄ς που σε΄βονται τις διατα΄ξεις του παραρτη

Μπορου΄ν να τυ΄χουν κοινοτικη΄ς επιδο΄τησης για µια ενε΄ργεια οι
΄ ρθρου 8α.
φορει΄ς που σε΄βονται τις διατα΄ξεις του α

Τροπολογι΄α 22
Άρθρο 2, τρι΄το εδα΄φιο
Για να δικαιου΄ται επιδο΄τησης λειτουργι΄ας στο πλαι΄σιο του µο΄νιµου
΄ κει στο΄χο γενικου΄
προγρα΄µµατος εργασι΄ας οργανισµου΄ που επιδιω
ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος στον τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της
ιδιο΄τητας του πολι΄τη η΄ στο΄χο που εγγρα΄φεται στο πλαι΄σιο της
πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄, ΄ενας φορε΄ας
΄µατος και να διαθε΄οφει΄λει να σε΄βεται τις διατα΄ξεις του παραρτη
τει δοµη΄ που του επιτρε΄πει να αναλαµβα΄νει δρα΄σεις µε δυνητικη΄
ακτινοβολι΄α σε ο΄λη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.

Για να δικαιου΄ται επιδο΄τησης λειτουργι΄ας στο πλαι΄σιο του µο΄νιµου
΄ κει στο΄χο γενικου΄
προγρα΄µµατος εργασι΄ας οργανισµου΄ που επιδιω
ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος στον τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της
ιδιο΄τητας του πολι΄τη η΄ στο΄χο που εγγρα΄φεται στο πλαι΄σιο της
πολιτικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄, ΄ενας φορε΄ας
΄ ρθρου 8α και να διαθε΄τει
οφει΄λει να σε΄βεται τις διατα΄ξεις του α
δοµη΄ που του επιτρε΄πει να αναλαµβα΄νει δρα΄σεις µε δυνητικη΄ ακτινοβολι΄α σε ο΄λη την Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.

Τροπολογι΄α 23
Άρθρο 4
΄πτει τρει΄ς οµα
΄ δες δικαιου
΄χων:
Το προ΄γραµµα καλυ
1.
Η χορη΄γηση επιδο΄τησης λειτουργι΄ας στο πλαι΄σιο του
΄ µµατος εργασι΄ας ενο΄ς φορε΄α που επιδιω
΄ κει
µο΄νιµου προγρα
΄ ευρωπαϊκου
΄ ενδιαφε΄ροντος στον τοµε΄α της
στο΄χο γενικου
΄ α
΄ σκησης της ιδιο΄τητας του πολι΄τη η
΄ στο΄χο ο
ενεργου
΄φεται στο πλαι΄σιο της πολιτικη
΄ς της Ευρωπαϊοποι΄ος εγγρα
΄ς Ένωσης στον τοµε΄α αυτο΄ν διε΄πεται απο΄ τα συνολικα
΄
κη
΄ ρτηµα.
κριτη΄ρια που αναφε΄ρονται στο παρα

΄ δα 1: Άµεση χορη΄γηση επιδο΄τησης λειτουργι΄ας στους
Οµα
΄χους που αναφε΄ρονται στην παρα
΄ γραφο 2.1.1 του
δικαιου
΄ ρθρου 8α, χωρι΄ς την επιβολη
΄ αποκλεισµω
΄ ν βα
΄σει υποκεια
΄ ν κριτηρι΄ων και χωρι΄ς να αποκλει΄ονται οι φορε΄ις
µενικω
που προσεγγι΄ζουν τις πολιτικε΄ς της Ένωσης απο΄ διαφορε΄ αλλα
΄ εποικοδοµητικη
΄ σκοπια
΄.
τικη
΄ δα 2: Επιδοτη
΄σεις λειτουργι΄ας που χορηγου
΄νται στους
Οµα
΄ γραφο 2.1.2 του
΄χους που αναφε΄ρονται στην παρα
δικαιου
΄ ρθρου 8α, µε΄σω προ΄σκλησης για υποβολη
΄ προτα
΄σεων και
α
΄σεις λειτουργι΄ας που χορηγου
΄νται στους δικαιου
΄επιδοτη
΄ ζονται σαφω
΄ ς στις θε΄σεις του προϋπολοχους που κατονοµα
΄ που προε΄βλεψε εξ ολοκλη
΄ρου η αρµο΄δια για τον
γισµου
΄ αρχη
΄.
προϋπολογισµο

΄γηση επιδο΄τησης για ενε΄ργεια που προβλε΄πεται
2.
Η χορη
΄ κριτη
΄ρια που αναστο προ΄γραµµα διε΄πεται απο΄ τα συνολικα
΄ ρτηµα. Η επιλογη
΄ των ενεργειω
΄ ν γι΄νεφε΄ρονται στο παρα
ται µε προ΄σκληση για την υποβολη΄ προτα΄σεων.

΄ δα 3: Οι επιδοτη
΄σεις για ενε΄ργεια που προβλε΄πεται στο
Οµα
΄ γραφο 2.1.3 του α
΄ ρθρου 8α και που
προ΄γραµµα στην παρα
΄νται µε προ΄σκληση για την υποβολη΄ προτα΄σεων.
χορηγου

Τροπολογι΄α 24
Άρθρο 5
Οι επιδοτη΄σεις που χορηγου΄νται στο πλαι΄σιο των διαφο΄ρων ενεργειω΄ν αυτου΄ του προγρα΄µµατος πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες µε τις
΄µατος.
διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο µε΄ρος του παραρτη

1. Οι επιδοτη΄σεις που χορηγου΄νται στο πλαι΄σιο των διαφο΄ρων
΄ ν αυτου΄ του προγρα΄µµατος πρε΄πει να ει΄ναι συ΄µφωνες µε
ενεργειω
΄ ρθρου 8α.
τις διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο µε΄ρος του α
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1α. Οι αρχε΄ς της χρηµατοδο΄τησης µε φθι΄νοντα χαρα΄ρα σε πραγµατικου
΄ς ΄ορους και της συγχρηµατοδο
΄τησης
κτη
΄χους ως εξη
΄ς:
διε΄πουν ΄ολους τους δικαιου
$

΄ς πρα
΄ ξης:
φορει΄ς που προσδιορι΄ζονται µε΄σω βασικη
΄ χιστον ΄ενα 10 % της συγχρηµατοδο΄τησης, ακο΄µα
τουλα
και µε παροχε΄ς σε ει΄δος, χωρι΄ς φθι΄νουσα εξε΄λιξη·

$

΄ ζονται ρητω
΄ ς στις θε΄σεις του
φορει΄ς που κατονοµα
΄ και φορει΄ς που ΄εχουν επιλεγει΄ µε΄σω
προϋπολογισµου
΄σεων για υποβολη
΄ προτα
΄ σεων: τουλα
΄ χιστον
προσκλη
΄ενα 20 % της συγχρηµατοδο
΄τησης, ακο΄µη και µε παρο΄ς της τα
΄ ξεως του
χε΄ς σε ει΄δος και φθι΄νων συντελεστη
΄ς.
2,5 % απο΄ το τρι΄το ΄ετος και εφεξη

Τροπολογι΄α 25
Άρθρο 6
1. Το χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο προς υλοποι΄ηση του προ΄ µµατος για την περι΄οδο που ορι΄ζεται στο α
΄ ρθρο 1,
γρα
΄ γραφος 3, ει΄ναι 149 192 300 ευρω
΄.
παρα
Οι ετη΄σιες πιστω΄σεις εγκρι΄νονται απο΄ τη δηµοσιονοµικη΄ αρχη΄ στο
΄ ν προοπτικω΄ν.
πλαι΄σιο των δηµοσιονοµικω

΄ σεις εγκρι΄νονται απο΄ τη δηµοσιονοµικη΄ αρχη΄
2. Οι ετη΄σιες πιστω
΄ ν προοπτικω΄ν.
στο πλαι΄σιο των δηµοσιονοµικω
΄ς του 2004 χρησιµοποιει΄ται ως βα
΄ ση
3. Ο προϋπολογισµο
΄ σεων. Πρε΄πει να
για το καθορισθε΄ν επι΄πεδο των πιστω
΄ σεις της διευ
΄ρυνσης.
΄ν υπο΄ψη οι επιπτω
ληφθου
΄ σεις που προγραµµατι΄ζονται µετα
΄ το 2006
4. Οι πιστω
΄κεινται σε συµφωνι΄α της αρµο΄διας επι΄ του προϋπολογιυπο
΄ αρχη
΄ς σχετικα
΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς µετα
΄
σµου
το 2006.

Τροπολογι΄α 26
Άρθρο 7, παρα΄γραφος −1 (νε΄α)
΄ υποβα
΄ λλει ετησι΄ως συνοπτικη
΄ ΄εκθεση
−1. Η Επιτροπη
΄ς του προγρα
΄ µµατος στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄λιο,
εφαρµογη
΄λιο και την Επιτροπη
΄ των Περιφερειω
΄ν.
το Συµβου
Τροπολογι΄α 27
Άρθρο 7, παρα΄γραφος 1, πρω΄το εδα΄φιο
1.
Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση για
την υλοποι΄ηση των στο΄χων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος και, εα΄ν
΄ νει προτα΄σεις για τυχο΄ν προσαρµογε΄ς που ει΄ναι
χρεια΄ζεται, διατυπω
απαραι΄τητες ενο΄ψει της συνε΄χισης η΄ µη του προγρα΄µµατος.

1. Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2007, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο στο Συµβου΄λιο και στα
΄ κοινοβου
΄λια ΄εκθεση για την υλοποι΄ηση των στο΄χων του
εθνικα
παρο΄ντος προγρα΄µµατος και, εα΄ν χρεια΄ζεται, διατυπω΄νει προτα΄σεις
για τυχο΄ν προσαρµογε΄ς που ει΄ναι απαραι΄τητες ενο΄ψει της συνε΄χισης η΄ µη του προγρα΄µµατος.

Τροπολογι΄α 28
Άρθρο 7, παρα΄γραφος 1, δευ΄τερο εδα΄φιο
Η ΄εκθεση αυτη΄ στηρι΄ζεται ιδι΄ως σε εξωτερικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης
η οποι΄α θα πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµη το αργο΄τερο στο τε΄λος του
2006 και θα εξετα΄ζει τουλα΄χιστον τη συνολικη΄ καταλληλο΄τητα και

΄λευση µε τους
Η ΄εκθεση αυτη΄ στηρι΄ζεται ιδι΄ως σε διαβου
΄ονται απο΄ το προ΄γραµµα αυτο΄ και σε εξωφορει΄ς που ενισχυ
τερικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης η οποι΄α θα πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµη το
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τη συνοχη΄ του προγρα΄µµατος, την αποτελεσµατικο΄τητα της εκτε΄λε΄ ν, τη συνοση΄ς του (προετοιµασι΄α, επιλογη΄, εφαρµογη΄ των ενεργειω
λικη΄ και την επιµε΄ρους αποτελεσµατικο΄τητα των διαφο΄ρων ενεργειω΄ν (ως προς την επι΄τευξη στο΄χων ο΄πως αυτη΄ που ορι΄ζονται στο
΄ ρτηµα).
α΄ρθρο 1 και το παρα

αργο΄τερο στο τε΄λος του 2006 και θα εξετα΄ζει τουλα΄χιστον τη
συνολικη΄ καταλληλο΄τητα και τη συνοχη΄ του προγρα΄µµατος, την
αποτελεσµατικο΄τητα της εκτε΄λεση΄ς του (προετοιµασι΄α, επιλογη΄,
΄ ν, τη συνολικη΄ και την επιµε΄ρους αποτελεεφαρµογη΄ των ενεργειω
σµατικο΄τητα των διαφο΄ρων ενεργειω΄ν) ως προς την επι΄τευξη στο΄΄ρθρο 8α. Η
χων ο΄πως αυτη΄ που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και το α
΄ διαβιβα
΄ ζει την εξωτερικη΄ ΄εκθεση αξιολο΄γησης
Επιτροπη
΄λιο και το Συµβου
΄λιο.
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου

Τροπολογι΄α 29
Άρθρο 7, παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο
Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2009, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε
την υλοποι΄ηση των στο΄χων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος. Η ΄εκθεση
αυτη΄ θα στηρι΄ζεται στα αποτελε΄σµατα της εξωτερικη΄ς αξιολο΄γησης
και εξετα΄ζει τα αποτελε΄σµατα στα οποι΄α κατε΄ληξαν οι δικαιου΄χοι,
ιδι΄ως ως προς την αποτελεσµατικο΄τητα και την αποδοτικο΄τητα των
ενεργειω΄ν (συνολικα΄ και επιµε΄ρους) που πραγµατοποι΄ησαν οι
δικαιου΄χοι του προγρα΄µµατος, ο΄σον αφορα΄ την επι΄τευξη των στο΄΄ ρτηµα.
χων που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και στο παρα

Το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2009, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει
στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο ΄εκθεση σχετικα΄ µε
την υλοποι΄ηση των στο΄χων του παρο΄ντος προγρα΄µµατος. Η ΄εκθεση
αυτη΄ θα στηρι΄ζεται στα αποτελε΄σµατα της εξωτερικη΄ς αξιολο΄γησης
και εξετα΄ζει τα αποτελε΄σµατα στα οποι΄α κατε΄ληξαν οι δικαιου΄χοι,
ιδι΄ως ως προς την αποτελεσµατικο΄τητα και την αποδοτικο΄τητα των
΄ ν (συνολικα΄ και επιµε΄ρους) που πραγµατοποι΄ησαν οι
ενεργειω
δικαιου΄χοι του προγρα΄µµατος, ο΄σον αφορα΄ την επι΄τευξη των στο΄΄ρθρο 8α.
χων που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 1 και στο α

Τροπολογι΄α 30
Παρα΄ρτηµα, τι΄τλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 8α

Τροπολογι΄α 31
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 1, ε΄κτο εδα΄φιο
΄ ν ∆ικαΗ Ένωση Συµβουλι΄ων Επικρατει΄ας και Ανω΄τατων ∆ιοικητικω
στηρι΄ων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ΄εχει ως στο΄χο το συντονισµο΄
και τη µεταφορα΄ στους πολι΄τες τα πορι΄σµατα των συµβουλι΄ων
επικρατει΄ας σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο, καθω΄ς και την προ΄ ν τεχνικω
΄ ν µεταφορα΄ς και εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄
ω΄θηση κοινω
δικαι΄ου σε εθνικη΄ κλι΄µακα.

Η Ένωση Συµβουλι΄ων Επικρατει΄ας και Ανω΄τατων ∆ιοικητικω΄ν ∆ικα΄ ρρυνση
στηρι΄ων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ΄εχει ως στο΄χο την ενθα
΄ και τη µεταφορα΄ στους πολι΄τες των αποφα
΄του συντονισµου
΄ των διοικητισεων των συµβουλι΄ων επικρατει΄ας και των ανωτα
΄ ν δικαστηρι΄ων σχετικα΄ µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο, καθω
΄ ς και την
κω
΄ ν τεχνικω
΄ ν µεταφορα΄ς και εφαρµογη΄ς του κοινοτιπροω΄θηση κοινω
κου΄ δικαι΄ου σε εθνικη΄ κλι΄µακα.

Τροπολογι΄α 32
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., εισαγωγικο΄ τµη΄µα
2.1.1.
Πτυχη΄ 1: µο΄νιµο προ΄γραµµα εργασι΄ας των ακο΄λουθων
΄ κουν στο΄χο γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄φορε΄ων, οι οποι΄οι επιδιω
ροντος στον τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη:

2.1.1. Πτυχη΄ 1: µο΄νιµο προ΄γραµµα εργασι΄ας των φορε΄ων, οι
΄ κουν στο΄χο γενικου΄ ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος στον
οποι΄οι επιδιω
τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του ευρωπαι΄ου πολι΄τη,
΄ λογο ΄οπου περιλαµβα
΄νονται:
σε µη εξαντλητικο΄ κατα

Τροπολογι΄α 33
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., περι΄πτωση 6α (νε΄α)
$

΄λιο των Κοινοτη
΄των και Περιφερειω
΄ν της
Συµβου
΄ πης
Ευρω
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Τροπολογι΄α 34
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., περι΄πτωση 6β (νε΄α)
$

∆ιεθνε΄ς Ευρωπαϊκο΄ Κι΄νηµα

Τροπολογι΄α 35
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., περι΄πτωση 6γ (νε΄α)
$

΄ της Βενετι΄ας (Συµβου
΄λιο της Ευρω
΄ πης). ΠροΕπιτροπη
΄ θηση πρωτοβουλιω
΄ ν που αποσκοπου
΄ν στην ενι΄σχυση
ω
΄ συνταγµατικω
΄ ν δικαστηρι΄ων και
των σχε΄σεων µεταξυ
΄ ν δικαστηρι΄ων (σεµινα
΄ ρια και προω
΄ θηση
ευρωπαϊκω
΄ σεων δεδοµε΄νων και
της διαλειτουργικο΄τητας των βα
΄ν στη συνταγτων κε΄ντρων τεκµηρι΄ωσης που αφορου
΄ νοµολογι΄α που ενδιαφε΄ρει την Ευρωπαϊκη
΄
µατικη
Ένωση·

Τροπολογι΄α 36
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., περι΄πτωση 6δ (νε΄α)
$

Conference of Community and European Affairs Committees (COSAC)  δηµιουργι΄α ιστοσελι΄δας «∆ιακοινο΄ Αγορα
΄ »·
βουλευτικη

Τροπολογι΄α 37
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1., περιπτω΄σεις 6ε και 6στ (νε΄ες)
$

΄ ρτισης δικαστικω
΄ ν·
Ευρωπαϊκο΄ δι΄κτυο κατα

$

΄ πης.
∆ι΄κτυο Οι΄κων της Ευρω

Τροπολογι΄α 38
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.1α (νε΄ο)
2.1.1α.

΄κεινται σε περιοδικη
΄ επανεξε΄ταση.
Οι φορει΄ς υπο

Τροπολογι΄α 39
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.2., δευ΄τερη περι΄πτωση
 ΄ενα ευρωπαϊκο΄ πολλαπλασιαστικο΄ δι΄κτυο µη κερδο΄ ν φορε΄ων που δραστηριοποιου΄νται σε κρα΄τη που
σκοπικω
συµµετε΄χουν στο προ΄γραµµα και προωθου΄ν τις αρχε΄ς και τις
πολιτικε΄ς που εγγρα΄φονται στους στο΄χους στον τοµε΄α αυτο΄ν,



΄ επι΄µη κερδοσκοπικοι΄ φορει΄ς µε πολλαπλασιαστικη
δραση που δραστηριοποιου΄νται σε κρα΄τη που συµµετε΄χουν
στο προ΄γραµµα και προωθου΄ν τις αρχε΄ς και τις πολιτικε΄ς που
εγγρα΄φονται στους στο΄χους στον τοµε΄α αυτο΄ν,

Τροπολογι΄α 40
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.3, στοιχει΄ο α)
α)

ενε΄ργειες στον τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του
ευρωπαι΄ου πολι΄τη, οι οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται, ιδι΄ως, απο΄
τις µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις, τις ενω΄σεις και οµοσπονδι΄ες
ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ τις διεπαγγελµατικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις. Κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 114 του
κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλι΄ου,
της 25ης Ιουνι΄ου 2002, οι διεπαγγελµατικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς
οργανω΄σεις που συµµετε΄χουν στον ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ δια΄λογο ει΄ναι επιλε΄ξιµες στο πλαι΄σιο αυτη΄ς της πτυχη΄ς, ακο΄µα και
εα΄ν δεν αποτελου΄ν νοµικα΄ προ΄σωπα·

α)

ενε΄ργειες στον τοµε΄α της ενεργου΄ α΄σκησης της ιδιο΄τητας του
ευρωπαι΄ου πολι΄τη, οι οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται, ιδι΄ως, απο΄
τις µη κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις, τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης,
τις ενω΄σεις και οµοσπονδι΄ες ευρωπαϊκου΄ ενδιαφε΄ροντος η΄ τις
διεπαγγελµατικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις. Κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 114 του κανονισµου΄ (ΕΚ, Ευρατο΄µ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλι΄ου, της 25ης Ιουνι΄ου 2002, οι διεπαγγελµατικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις που συµµετε΄χουν
στον ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ δια΄λογο ει΄ναι επιλε΄ξιµες στο πλαι΄σιο αυτη΄ς της πτυχη΄ς, ακο΄µα και εα΄ν δεν αποτελου΄ν νοµικα΄
προ΄σωπα·
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Τροπολογι΄α 41
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.3α. (νε΄ο)
2.1.3α.

΄ 4: Καινοτο΄µες δρα
΄σεις
Πτυχη

΄ θε καινοτο΄µος δρα
΄ ση που προα
΄γει µε την ευρει΄α ΄εννοια
Κα
΄ς των πολιτω
΄ ν, η οποι΄α δεν ει΄ναι
την ιδε΄α της συµµετοχη
΄λλα µε΄ρη του προγρα
΄µδυνατο΄ν να χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ α
µατος.
Τροπολογι΄α 42
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.1.3β (νε΄ο)
΄ δοσης Πληροφοριω
΄ ν για
2.1.3β. Με΄ρος 5: Κε΄ντρα Μετα
΄ πη και Σταυροδρο
΄µια (ΚΜΠΕ): µο΄νιµο προ΄την Ευρω
΄ δοσης Πληροφοριω
΄ν
γραµµα εργασι΄ας των Κε΄ντρων Μετα
΄ πη (ΚΜΠΕ) και Σταυροδρο
΄µια.
για την Ευρω
΄ ν για την Ευρω
΄ πη και
΄ δοσης Πληροφοριω
Τα Κε΄ντρα Μετα
΄µια αποτελου
΄ν ενηµερωτικη΄ υπηρεσι΄α της ΕΕ. Ο
Σταυροδρο
΄ς τους ει΄ναι να καταστη
΄σουν προσιτε΄ς στο ευρυ
΄ κοινο΄
σκοπο
΄ µε την ΕΕ κατα
΄ τρο΄πο ευ
΄ληπτο και
πληροφορι΄ες σχετικα
΄ ξουν καλυ
΄τερα τον πολι΄τη στην οικοδο
΄µηση της
να εντα
΄ πης. Ο ιδιαι΄τερος χαρακτη΄ρας των Σταυροδροµιω
΄ν
Ευρω
΄εγκειται στο ΄οτι ει΄ναι εγκαταστηµε΄να στην υ
΄παιθρο και
΄ν ΄ολως ιδιαιτε΄ρως την ανα
΄ πτυξη της υπαι΄θρου.
αφορου
΄νται απο΄ φορε΄α ο
Τα ΚΜΠΕ/Σταυροδρο΄µια συγκροτου
΄ συνεργαζο΄µενος µε α
΄ λλους, ει΄ναι υπευ
΄οποι΄ος, µο΄νος του η
θυνος για τη λειτουργι΄α τους.
΄ των ΚΜΠΕ/Σταυροδροµιω
΄ν
Αποστολη
΄ν τετραπλη
΄ αποστολη
΄:
Τα ΚΜΠΕ/Σταυροδρο΄µια επιτελου
΄
1. Μεταδι΄δουν στο κοινο΄ βασικε΄ς πληροφορι΄ες σχετικα
΄ Ένωση, τις πολιτικε΄ς και τα προγρα
΄ µµε την Ευρωπαϊκη
΄ της·
µατα
΄ν στη µετα
΄ δοση των πληροφοριω
΄ ν (απαντω
΄2. Βοηθου
΄σεις) και διευκολυ
΄νουν τη µελε΄τη επι΄σηµων
ντας σε ερωτη
΄ φων η
΄/και δηµοσιευ
΄σεων των κοινοτικω
΄ν
κειµε΄νων (εγγρα
΄ νων)·
οργα
3. Παραπε΄µπουν, αν
ρες πηγε΄ς ενηµε΄ρωσης.
΄λλες υπηρεσι΄ες
µε τις α
΄ν
επι΄πεδο και αξιολογου

΄ λλες καταλληλο΄τεχρειαστει΄, σε α
΄ λληλα συνεργα
΄ ζονται στενα
΄
Παρα
΄νδεσης της ΕΕ σε περιφερειακο΄
συ
΄ετσι την εργασι΄α τους·

΄ νωση σεµιναρι΄ων, συναντη
΄4. Συµµετε΄χουν µε την οργα
΄σεων κλπ. (σε επικοινωνι΄α µε α
΄λλες ευρωπαϊσεων, συζητη
΄νδεσης και ενηµερωτικα
΄ δι΄κτυα της περικε΄ς υπηρεσι΄ες συ
΄ απο΄ψεων για την Ευρωπαϊκη
΄
φε΄ρειας) στην ανταλλαγη
Ένωση.
Τροπολογι΄α 43
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.2, περι΄πτωση 2α (νε΄α)
$

΄λια που θα εγγραφου
΄ν στο πλαι΄σιο της πτυχη
΄ς
τα κονδυ
΄ µµατος δεν θα πρε΄πει να ει΄ναι κατω
΄ τερα
4 του προγρα
΄σιου προϋπολογισµου
΄ που διατι΄θεται
του 5 % του ετη
για το προ΄γραµµα.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Τροπολογι΄α 44
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 3.1α (νε΄ο)
΄ ενηµερω
΄ νει το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου
΄3.1α. Η Επιτροπη
΄ της να προβει΄ σε προ΄σκληση υποβολη
΄ς
λιο για την προ΄θεση
΄ σεων, επισηµαι΄νοντας ενδεχοµε΄νως τις προτεραιο΄προτα
΄ µε τα θε΄µατα και τα ει΄δη των προβλεπο
΄τητε΄ς της σχετικα
΄των.
µενων δραστηριοτη
Τροπολογι΄α 45
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 3.2
3.2.
Οι φορει΄ς που δικαιου΄νται επιδο΄τησης στο πλαι΄σιο της
3.2. Οι φορει΄ς που δικαιου΄νται επιδο΄τησης στο πλαι΄σιο της
΄ς 5 του προγρα΄µµατος επιλε΄γονται
πτυχη΄ς 3 του προγρα΄µµατος επιλε΄γονται στη βα΄ση των προσκλη΄πτυχη΄ς 3, 4 και της πτυχη
΄
σεων υποβολη΄ς προτα΄σεων. Όσον αφορα΄ τις διεπαγγελµατικε΄ς συνστη βα΄ση των προσκλη΄σεων υποβολη΄ς προτα΄σεων. Η Επιτροπη
΄ προσφορω
΄ν
δικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις που συµµετε΄χουν στον ευρωπαϊκο΄ κοινωεξασφαλι΄ζει ΄οτι η προ΄σκληση για την υποβολη
΄ προς τον πελα
΄ τη» και δεν θα συνεπα
΄ γεται
θα ει΄ναι «φιλικη
νικο΄ δια΄λογο, η προ΄σκληση υποβολη΄ς προτα΄σεων µπορει΄ να λα΄βει
ανυπε΄ρβλητο γραφειοκρατικο΄ φορτι΄ο. Αν κριθει΄ σκο΄πιµο, η
τη µορφη΄ κλειστη΄ς διαδικασι΄ας.
΄ προσφορω
΄ ν µπορει΄ να οργαπρο΄σκληση για την υποβολη
΄ νεται σε δυ
΄ο φα
΄ σεις, µε την πρω
΄ τη φα
΄ ση να απαιτει΄
νω
΄ περιορισµε΄νης τεκµηρι΄ωσης που ει΄ναι
µο΄νο την υποβολη
΄τως απαραι΄τητη για την αξιολο΄γηση της προ΄τασης.
απολυ
Όσον αφορα΄ τις διεπαγγελµατικε΄ς συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις που
συµµετε΄χουν στον ευρωπαϊκο΄ κοινωνικο΄ δια΄λογο, η προ΄σκληση
υποβολη΄ς προτα΄σεων µπορει΄ να λα΄βει τη µορφη΄ κλειστη΄ς διαδικασι΄ας.
Τροπολογι΄α 46
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 6
΄ ση ανα
΄ λυσης κο΄στους οφε΄λους, η Επιτροπη
΄ µπορει΄
΄ φεται
Στη βα
∆ιαγρα
΄θεση του συνο΄λου η
΄ µε΄ρους των
να αποφασι΄σει την ανα
΄ µµατος σε εκτελεστικο΄
καθηκο΄ντων διαχει΄ρισης του προγρα
΄µφωνα µε το α
΄ρθρο 55 του δηµοσιονοµικου
΄
οργανισµο΄, συ
΄ που εφαρµο΄ζεται στο γενικο΄ προϋπολογισµο
΄
κανονισµου
΄ ν Κοινοτη
΄των· η Επιτροπη
΄ µπορει΄ επι΄σης
των Ευρωπαϊκω
΄ µονες καθω
΄ ς και να προβει΄
να απευθυνθει΄ σε εµπειρογνω
΄ποτε δαπα
΄ νη για τεχνικη΄ και διοικητικη
΄ βοη
΄θεια
σε οποιαδη
΄ γεται καθη΄κοντα δηµο΄σιας εξουσι΄ας, τα
η οποι΄α δεν συνεπα
΄ ΄εχει αναθε΄σει σε εξωτερικου
΄ς συνεργα
΄οποι΄α η Επιτροπη
΄ ν συµβα
΄ σεων παροχη
΄ς υπηρεσιω
΄ ν.
τες στο πλαι΄σιο ειδικω
΄ λλου, µπορει΄ να χρηµατοδοτη
΄σει µελε΄τες και να διορΕξα
΄ν
΄ σει συνεδρια
΄ σεις εµπειρογνωµο΄νων, οι οποι΄ες µπορου
γανω
΄νουν την εφαρµογη
΄ του προγρα
΄ µµατος, και να
να διευκολυ
΄ βει ενε΄ργειες πληροφο
΄ρησης, δηµοσι΄ευσης και δια
΄αναλα
΄ µεσα µε την υλοποι΄ηση του
δοσης, οι οποι΄ες συνδε΄ονται α
΄ µµατος.
στο΄χου του προγρα
Τροπολογι΄α 47
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 6, εδα΄φιο 1α (νε΄ο)
΄ ΄εχει τακτικη
΄ ανταλλαγη
΄ απο΄ψεων µε εκπροσω
΄Η Επιτροπη
΄ µει δικαιου
΄χων του προπους των τρεχο΄ντων και εν δυνα
΄ µµατος δρα
΄ σης, ΄οσον αφορα
΄ τον σχεδιασµο΄, την υλογρα
΄θηση του προγρα
΄ µµατος.
ποι΄ηση και την παρακολου
Τροπολογι΄α 48
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 6α (νε΄ο)
΄ ριση της χρηµατοδο΄τησης
6α. Αναγνω
΄ θε φορε΄ας η
΄ δραστηριο΄τητα που εισπρα
΄ ττει επιχορη
΄Κα
γηση απο΄ το προ΄γραµµα αυτο΄ οφει΄λει να αναγνωρι΄ζει τη
΄ της Ευρωπαϊκη
΄ς Ένωσης. Προς τον σκοπο
΄ αυτο΄,
συνδροµη
΄ εκδι΄δει λεπτοµερει΄ς κατευθυντη
΄ριες γραµµε΄ς
η Επιτροπη
΄οσον αφορα
΄ την ορατο΄τητα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 49
Παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 6β (νε΄ο)
6β.

΄ δοση των αποτελεσµα
΄ των
∆ια

΄ δοσης των αποτελεσµα
΄ των, ΄οσο
Για τη διευκο΄λυνση της δια
΄νται
το δυνατο΄ν περισσο΄τερα προϊο΄ντα που χρηµατοδοτου
΄ς
απο΄ το παρο΄ν προ΄γραµµα, διατι΄θενται ηλεκτρονικω
΄ ν.
δωρεα
Τροπολογι΄α 50
Παρα΄ρτηµα, στοιχει΄ο 7.5α (νε΄ο)
΄νται απο΄ επιχορη
΄γηση
7.5α. Φορει΄ς οι οποι΄οι επωφελου
΄ σει της παρου
΄σας απο΄φασης δυ
΄νανται να
λειτουργι΄ας βα
΄ σχουν σε προσκλη
΄σεις υποβολη
΄ς προτα
΄ σεων για
συµµετα
΄ λλα προγρα
΄ µµατα και ΄εργα. ∆εν θα πρε΄πει ωστο΄σο να
α
΄εχουν προτιµησιακη
΄ µεταχει΄ριση απε΄ναντι στις οργανω
΄ σεις
΄νται απο΄ τον γενικο΄ προϋπολογισµο
΄
που δεν χρηµατοδοτου
΄ς Ένωσης.
της Ευρωπαϊκη

P5_TA(2003)0515

Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση της Στοκχο΄λµης) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, της συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης
για τους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους (COM(2003)331  C5-0315/2003  2003/0118(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο (COM(2003)331) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄ναψη, εξ ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, της Συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης για
τους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 1, το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, και το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ συ΄µφωνα µε το οποι΄ο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω
κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0315/2003),
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς σχετικα΄ µε την
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
προτεινο΄µενη νοµικη΄ βα΄ση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 63, 67 και 97, παρα΄γραφος 7, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0371/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε και εγκρι΄νει τη συ΄ναψη της Συ΄µβασης·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων
καθω
Εθνω΄ν.
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Πρω΄τη αιτιολογικη΄ αναφορα΄
Έχοντας υπο΄ψη τη συνθη΄κη ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
΄ ρθρο 95 παρα
΄ γραφος 1 και α΄ρθρο 175 παρα΄γρακαι ιδι΄ως το α
΄ τη προ΄ταση της πρω΄της υποπαφος 1, σε συνδυασµο΄ µε την πρω
ραγρα΄φου του α΄ρθρου 300, παρα΄γραφος 2 και το α΄ρθρο 300,
παρα΄γραφος 3, υποπαρα΄γραφος 1,

Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, σε συνδυασµο΄ µε την
΄ τη προ΄ταση του πρω΄του εδαφι΄ου του α΄ρθρου 300, παρα΄γραπρω
φος 2, και το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω΄το εδα΄φιο,

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8
΄ οι διατα΄ξεις της Συ΄µβασης αφορου΄ν την προστασι΄α του
(8) Ενω
περιβα΄λλοντος, σχετιζο΄µενες µε τον ΄ελεγχο της εσκεµµε΄νης
΄ς και χρη
΄σης χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν, αφορου
΄ν επι΄σης
παραγωγη
΄ς αγορα
΄ ς. Ως εκ του
΄του
στη λειτουργι΄α της εσωτερικη
΄ν τα α
΄ ρθρα 175 παρα΄γραφος 1
κρι΄νεται σκο΄πιµο να επιλεγου
΄γραφος 1 ως νοµικη΄ βα΄ση, σε συνδυασµο΄ µε το
και 95 παρα
α΄ρθρο 300.

(8) Καθο΄σον οι διατα΄ξεις της Συ΄µβασης αφορου΄ν την προστασι΄α
΄ πινης υγει΄ας, κρι΄νεται σκο΄του περιβα΄λλοντος και της ανθρω
΄ ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, ως νοµικη΄
πιµο να επιλεγει΄ το α
βα΄ση, σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 300.

Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 10
΄µβαση προβλε΄πει ΄οτι τα µε΄ρη υποβα
΄ λλουν προ(10) Η Συ
΄ σεις στη Γραµµατει΄α της Συ
΄µβασης για την προσθη
΄κη
τα
΄ ν στα παραρτη
΄µατα Α, Β η
΄ Γ. ∆εδοµε΄νου
επιπλε΄ον ουσιω
΄οτι ανα
΄ λογες προτα
΄ σεις ενδε΄χεται να επηρεα
΄ σουν την αντι΄΄ νοµοθεσι΄α και ΄οτι ει΄ναι απαραι΄τητο να
στοιχη κοινοτικη
΄ σεις ει΄ναι δικαιολογηµε΄εξασφαλισθει΄ ΄οτι οι εν λο΄γω προτα
΄ ς στην Κοινο΄τητα, στη
νες και υποστηρι΄ζονται επαρκω
΄ λλονται αποκλειστικα
΄ και µο΄νο κοινε΄ς
Γραµµατει΄α υποβα
΄ σεις εκ µε΄ρους της Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ν
προτα
΄ ν. Κατα
΄ την προπαρασκευη
΄ των σχεδι΄ων προτα
΄ σεων,
µελω
΄ λλεται να λαµβα
΄ νεται δεο΄ντως υπο
΄ψη το παρα
΄ρτηµα
επιβα
΄µβασης της Στοκχο΄λµης.
∆ της Συ

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 2
Άρθρο 2
΄σεις για την τροπολογι΄α των παραρτηµα
΄ των Α, Β
Οι προτα
΄µβασης διατυπω
΄ νονται αποκλειστικα
΄ και µο΄νο,
και Γ της Συ
΄ ν µελω
΄ ν, απο΄
εξ ονο΄µατος της Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ µετα
΄ απο΄ απο΄φαση του Συµβουλι΄ου που
την Επιτροπη
΄ πλειοψηφι΄α βασιζο΄µενη σε προ΄ταση
εγκρι΄νεται µε ειδικη
΄ς.
της Επιτροπη

΄ φεται
∆ιαγρα
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P5_TA(2003)0516

Έµµονοι οργανικοι΄ ρυ΄ποι (Συ΄µβαση για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση
µεγα΄λης απο΄στασης) *
Νοµοθετικο΄ ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου που αφορα΄ τη συ΄ναψη, εκ µε΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, του πρωτοκο΄λλου του 1998 στη
συ΄µβαση του 1979 για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση µεγα΄λης απο΄στασης που οφει΄λεται
στους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους (COM(2003)332  C5-0318/2003  2003/0117(CNS))
(∆ιαδικασι΄α διαβου΄λευσης)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου (COM(2003)332) (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄ναψη, εκ µε΄ρους της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, του πρωτοκο΄λλου του 1998 στη συ΄µβαση του 1979 για τη διασυνοριακη΄ ατµοσφαιρικη΄ ρυ΄πανση µεγα΄λης απο΄στασης που οφει΄λεται στους ΄εµµονους οργανικου΄ς ρυ΄πους,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 95, παρα΄γραφος 1, το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, και το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 2, πρω΄το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ το εδα΄φιο, της Συνθη΄κης ΕΚ συ΄µφωνα µε το οποι΄ο
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω
κλη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο να γνωµοδοτη΄σει (C5-0318/2003),
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς σχετικα΄ µε την
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Νοµικω
προτεινο΄µενη νοµικη΄ βα΄ση,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 63, 67 και 97, παρα΄γραφος 7 του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Πολιτικη΄ς των Καταναλωτω΄ν
(A5-0372/2003),
1.

εγκρι΄νει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως τροποποιη΄θηκε και εγκρι΄νει τη συ΄ναψη της Συ΄µβασης·

2.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει τη θε΄ση του Κοινοβουλι΄ου στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄,
΄ ς και στις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και τον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων
καθω
Εθνω΄ν.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 1
Πρω΄τη αιτιολογικη΄ αναφορα΄
Έχοντας υπο΄ψη τη συνθη΄κη ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
΄ ρθρο 95, παρα
΄ γραφος 1 και α΄ρθρο 175, παρα΄και ιδι΄ως το α
΄ τη προ΄ταση της πρω΄της υπογραφος 1, σε συνδυασµο΄ µε την πρω
παραγρα΄φου του α΄ρθρου 300, παρα΄γραφος 2, πρω΄τη προ΄ταση
της πρω΄της υποπαραγρα΄φου και το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3,
πρω΄τη υποπαρα΄γραφος,

Έχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη ΄δρυσης
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, σε συνδυασµο΄ µε την
΄ τη προ΄ταση του πρω΄του εδαφι΄ου του α΄ρθρου 300, παρα΄γραπρω
φος 2, και το α΄ρθρο 300, παρα΄γραφος 3, πρω΄το εδα΄φιο,

Τροπολογι΄α 2
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 6
΄ οι διατα΄ξεις της Συ΄µβασης αφορου΄ν την προστασι΄α του
(6) Ενω
περιβα΄λλοντος, σχετιζο΄µενες µε τον ΄ελεγχο της εσκεµµε΄νης
΄ς και χρη
΄σης χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν, αφορου
΄ν επι΄σης
παραγωγη
΄ς αγορα
΄ ς. Ως εκ του
΄του
στη λειτουργι΄α της εσωτερικη
΄ν τα α
΄ ρθρα 175, παρα΄γραφος 1
κρι΄νεται σκο΄πιµο να επιλεγου
΄γραφος 1 ως νοµικη΄ βα΄ση, σε συνδυασµο΄ µε το
και 95, παρα
α΄ρθρο 300.
(1) ∆εν ΄εχει δηµοσιευθει΄ ακο΄µη στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα.

(6) Καθο΄σον οι διατα΄ξεις της Συ΄µβασης αφορου΄ν την προστασι΄α
΄ πινης υγει΄ας, κρι΄νεται σκο΄του περιβα΄λλοντος και της ανθρω
΄ ρθρο 175, παρα΄γραφος 1, ως νοµικη΄
πιµο να επιλεγει΄ το α
βα΄ση, σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 300.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τροπολογι΄α 3
Αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 8
΄λλουν
(8) Το πρωτο΄κολλο προβλε΄πει ΄οτι τα µε΄ρη υποβα
΄ σεις στη Γραµµατει΄α του πρωτοκο΄λλου για την προπροτα
΄κη επιπλε΄ον ουσιω
΄ ν στα παραρτη
΄µατα Ι, ΙΙ η
΄ ΙΙΙ. ∆εδοσθη
΄λογες προτα
΄ σεις ενδε΄χεται να επηρεα
΄ ζουν
µε΄νου ΄οτι ανα
΄ νοµοθεσι΄α και επειδη
΄ ει΄ναι απατην αντι΄στοιχη κοινοτικη
ραι΄τητο να εξασφαλι΄ζεται ΄οτι ει΄ναι δικαιολογηµε΄νες οι
΄ σεις αυτε΄ς και υποστηρι΄ζονται επαρκω
΄ ς στην Κοινο΄προτα
΄ προτα
΄ σεων στη Γραµµατει΄α
τητα, επιτρε΄πεται η υποβολη
΄ και µο΄νο κοινω
΄ ν προτα
΄ σεων της Κοινο΄τητας
αποκλειστικα
΄ ν µελω
΄ ν. Κατα
΄ την εκπο΄νηση σχεδι΄ων προκαι των κρατω
΄ σεων, επιβα
΄ λλεται να λαµβα
΄ νεται δεο΄ντως υπο
΄ψη η απο΄τα
΄ φορε΄α για τη διασυνοριακη
΄
φαση 1998/2 του εκτελεστικου
΄ ρυ
΄πανση µεγα
΄ λης απο΄στασης.
ατµοσφαιρικη

΄ φεται
∆ιαγρα

Τροπολογι΄α 4
Άρθρο 3
΄ φεται
∆ιαγρα

Άρθρο 3
΄ σεις για τροπολογι΄ες στα παραρτη
΄µατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
Προτα
΄ νονται, αποκλειστικα
΄ και µο΄νο εξ
στο πρωτο΄κολλο διατυπω
΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ν
ονο΄µατος της Ευρωπαϊκη
΄ ν, απο΄ την Επιτροπη
΄ µετα
΄ απο΄ απο΄φαση που εγκρι΄νει
µελω
΄λιο µε ειδικη
΄ πλειοψηφι΄α βασιζο΄µενο σε προ΄το Συµβου
΄ς.
ταση της Επιτροπη
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∆ηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο του σχεδι΄ου Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της
΄ πης
Ευρω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις στο σχε΄διο Συνθη΄κης
΄ πης
για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ν του 1975,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συνθη΄κη των Βρυξελλω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το πε΄µπτο µε΄ρος, Τι΄τλος ΙΙ, της Συνθη΄κης ΕΚ, και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 269 και 272,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διοργανικη΄ συµφωνι΄α της 6 Μαι΅ου 1999 µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, του
Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α και τη βελτι΄ωση της διαδικασι΄ας του προϋπολογισµου΄ (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 11ης Μαρτι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη µεταρρυ΄θµιση της διαδικασι΄ας
του προϋπολογισµου΄ (2) και της 24ης Σεπτεµβρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Συ΄νταγµα και την ∆∆ (3),
΄ πης,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο Συνθη΄κης της 18 Ιουλι΄ου 2003 (4) για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω
ιδι΄ως δε τις δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 37 και 42 του Κανονισµου΄ του,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
P5_TA(2003)0081.
P5_TA(2003)0407.
ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 1.
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A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι δηµοσιονοµικε΄ς εξουσι΄ες που η Συνθη΄κη ΕΚ αναγνωρι΄ζει στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
΄ ν του 1975, στη θεσµικη΄ ισορροπι΄α µεταξυ΄
βασι΄ζονται, απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της Συνθη΄κης των Βρυξελλω
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν, παρε΄χοντας ΄ετσι την εγγυ΄ηση ο΄τι τα συµφε΄΄ ν κυβερνη΄σεων θα απεικονι΄ζονται στον
ροντα των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν αλλα΄ και τα συµφε΄ροντα των εθνικω
προϋπολογισµο΄,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το διττο΄ αυτο΄ συ΄στηµα που δηµιουργη΄θηκε το 1975 και η καθιε΄ρωση των δηµο΄ ν προοπτικω
΄ ν το 1988, µαζι΄ µε τη δηµοσιονοµικη΄ πειθαρχι΄α, ΄εχουν εξασφαλι΄σει τη χρηµατοδο΄τηση
σιονοµικω
΄ ν που συνεχι΄ζουν να διατηρου΄νται
των δραστηριοτη΄των της Ένωσης µε την ΄εγκριση ετησι΄ων προϋπολογισµω
πολυ΄ κα΄τω απο΄ το ο΄ριο των ιδι΄ων πο΄ρων,

Γ.

΄ τατο ο΄ριο των ιδι΄ων πο΄ρων, που ανε΄ρχεται στο 1,24 % του ΑΕΠ, θα επε΄τρεπε
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το ανω
΄ σεις πληρωµω΄ν υ΄ψους 118,8 δισεκατοµµυρι΄ων ευρω΄ και ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
το 2003 πιστω
΄ σεις πληρωµω
΄ ν υ΄ψους 97,5 δισ., αφη΄νοντας ΄ετσι περιθω΄ριο
ενε΄κρινε για τον προϋπολογισµο΄ 2003 πιστω
΄ τατο ο΄ριο των ιδι΄ων πο΄ρων,
21,3 δισ. κα΄τω απο΄ το ανω

∆.

΄ πης ει΄ναι αποτε΄λεσµα
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το σχε΄διο Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω
µακρα΄ς και δηµοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας η οποι΄α ξεκι΄νησε για να επιτρε΄ψει στη διευρυµε΄νη Ένωση να λειτουργει΄ µε την κληρονοµια΄ του παρελθο΄ντος και στην οποι΄α συµµετε΄χουν πλη΄ρως το΄σο οι κυβερνη΄σεις ο΄σο και
το Ευρωπαϊκο΄ και τα εθνικα΄ κοινοβου΄λια,

1.
υποστηρι΄ζει τις δηµοσιονοµικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο σχε΄διο Συνθη΄κης της 18ης Ιουλι΄ου
2003 για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω΄πης, µολονο΄τι γνωρι΄ζει ο΄τι το σχε΄διο αυτο΄ δεν διατηρει΄ την ισορρο΄ ν που ισχυ΄ει ση΄µερα µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου ως των δυ΄ο σκελω
΄ν
πι΄α εξουσιω
της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς και που διασφαλι΄ζει το δηµοκρατικο΄ ΄ελεγχο επι΄ της διαδικασι΄ας
΄εγκρισης των δαπανω
΄ ν·
2.
θεωρει΄ ο΄τι η συναι΄νεση που επε΄τυχε η Συνε΄λευση αφη΄νει την τελικη΄ απο΄φαση για τους ΄διους
ι
πο΄ρους στα
κρα΄τη µε΄λη, δι΄νει την τελικη΄ απο΄φαση για το πολυετε΄ς δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο, που τω΄ρα περιε΄χεται στη Συνθη΄κη,
µετα΄ απο΄ συνεννο΄ηση και µε τη συ΄µφωνη γνω΄µη του ΕΚ, στο Συµβου΄λιο, αφη΄νει τον τελευται΄ο λο΄γο για τον
ετη΄σιο προϋπολογισµο΄ στο Κοινοβου΄λιο και, τε΄λος, απλοποιει΄ τη διαδικασι΄α του προϋπολογισµου΄·
3.
υπενθυµι΄ζει τις σηµαντικε΄ς παραχωρη΄σεις που ΄εχει αποδεχθει΄ το Κοινοβου΄λιο, ιδι΄ως δε να ενταχθει΄ το νε΄ο
πολυετε΄ς δηµοσιονοµικο΄ πλαι΄σιο στο Συ΄νταγµα και να αφεθει΄ εντελω΄ς η τελικη΄ απο΄φαση για τους ΄διους
ι
πο΄ρους
στα κρα΄τη µε΄λη που συνε΄ρχονται στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου·
΄ ν διατα΄ξεων του σχεδι΄ου
4.
καταδικα΄ζει απερι΄φραστα τις προτα΄σεις για τροποποιη΄σεις των δηµοσιονοµικω
΄ πης, προτα΄σεις που συζητη΄θηκαν στο α΄τυπο Συµβου΄λιο Ecofin
Συνθη΄κης για τη θε΄σπιση Συντα΄γµατος της Ευρω
στη Στρε΄σα και κατα΄ τη ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη·
5.
τονι΄ζει ο΄τι οι προτα΄σεις αυτε΄ς θα αποτελου΄σαν µει΄ζον και απαρα΄δεκτο βη΄µα οπισθοδρο΄µησης ο΄χι µο΄νον
΄εναντι του σχεδι΄ου Συνθη΄κης αλλα΄ ακο΄µη και ΄εναντι της σηµερινη΄ς κατα΄στασης και θα µετε΄βαλλαν ριζικα΄ την ο΄λη
θεσµικη΄ ισορροπι΄α, αναστρε΄φοντας τις εξουσι΄ες επι΄ του προϋπολογισµου΄ προς ο΄φελος του Συµβουλι΄ου·
΄ ν του Κοινοβουλι΄ου
6.
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν υπο΄ψη ο΄τι οιαδη΄ποτε απο΄πειρα µει΄ωσης των εξουσιω
ως σκε΄λους της αρµο΄διας για τον προϋπολογισµο΄ αρχη΄ς θα οδηγου΄σε στη δηµιουργι΄α σοβαρου΄ δηµοκρατικου΄
ελλει΄µµατος στη λειτουργι΄α της Ένωσης·
7.
αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Ιταλικη΄ Προεδρι΄α, στο Συµβου΄λιο, στην
Επιτροπη΄, στα εθνικα΄ κοινοβου΄λια και στη ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη.
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Euromed
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη Euromed (Ευρωµεσογειακη΄ ∆ια΄σκεψη)
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ νης καθω
΄ ς και το προ΄γραµµα εργασι΄ας που ενε΄κρινε στις
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη διακη΄ρυξη της Βαρκελω
28 Νοεµβρι΄ου 1995 η δια΄σκεψη αυτη΄,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του για τη µεσογειακη΄ πολιτικη΄, και ειδικο΄τερα το ψη΄φισµα΄ του
΄ ν Υπουργω
΄ ν Εξωτερικω΄ν στη Βαλε΄ντης 11ης Απριλι΄ου 2002 σχετικα΄ µε τη δια΄σκεψη των ευρωµεσογειακω
θια, στις 22 και 23 Απριλι΄ου 2002 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την
΄ ν των Ευρω-µεσογειακω
΄ ν χωρω΄ν στη Να΄πολη, στις
προπαρασκευη΄ της VΙ συνο΄δου των Υπουργω΄ν Εξωτερικω
2-3 ∆εκεµβρι΄ου 2003 (CΟΜ(2003)610),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, της
11ης Μαρτι΄ου 2003, µε τι΄τλο «Ευρυ΄τερη Ευρωπαϊκη΄ Ένωση - γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων
µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας» (COM(2003)104),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του, της 23ης Οκτωβρι΄ου 2003, για την ειρη΄νη και την αξιοπρε΄πεια στη Με΄ση
Ανατολη΄ (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το απο΄ 20 Νοεµβρι΄ου 2003 ψη΄φισµα΄ του (3) σχετικα΄ µε την προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση
της 11ης Μαρτι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, της
21ης Μαι΅ου 2003, µε τι΄τλο «Νε΄α ω΄θηση στις δρα΄σεις της ΕΕ στον τοµε΄α των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που
και του εκδηµοκρατισµου΄, σε συνεργασι΄α µε τους µεσογειακου΄ς εται΄ρους» (COM(2003)294),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ γειτονι΄ας θα συµβα΄λει κυρι΄ως στην ενι΄σχυση των σχε΄σεων της ΕΕ
΄εναντι των χωρω
΄ ν της Μεσογει΄ου ενω΄ η Ένωση ετοιµα΄ζεται να διευρυνθει΄ µε δε΄κα νε΄α κρα΄τη µε΄λη,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η απουσι΄α λυ΄σης στην ισραηλο-παλαιστινιακη΄ συ΄γκρουση συνεχι΄ζει να βαρυ΄νει
΄ νης,
αρνητικα΄ την περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της διαδικασι΄ας της Βαρκελω

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο ευρωµεσογειακο΄ς κοινοβουλευτικο΄ς δια΄λογος ΄ελαβε, σε µια πρω΄τη φα΄ση, τη
΄ ν της ΕΕ και των χωρω΄ν εται΄µορφη΄ κοινοβουλευτικου΄ φο΄ρουµ, συγκεντρω΄νοντας τους βουλευτε΄ς των χωρω
ρων της Μεσογει΄ου, και ο΄τι η µετατροπη΄ του φο΄ρουµ αυτου΄ σε κοινοβουλευτικη΄ συνε΄λευση ει΄ναι εγγεγραµ΄ ν, που θα διεξαχθει΄
µε΄νη στο προ΄γραµµα δρα΄σης της ΣΤα Ευρωµεσογειακη΄ς ∆ια΄σκεψης Υπουργω΄ν Εξωτερικω
στις 2 και 3 ∆εκεµβρι΄ου 2003, στη Νεα΄πολη της Ιταλι΄ας,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι αφενο΄ς µεν η διαδικασι΄α σηµατοδοτει΄ ΄ενα σηµει΄ο καµπη΄ς για τη δρα΄ση της Ένωσης
στην περιοχη΄, αλλα΄ αφετε΄ρου δε η συνολικη΄ αξιολο΄γηση της µε΄χρι του΄δε πολιτικη΄ς της Ένωσης στη Μεσο΄γειο αποκαλυ΄πτει αδυναµι΄ες ο΄σον αφορα΄ την προαγωγη΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, το σεβασµο΄ των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, τη θε΄σπιση ενο΄ς µηχανισµου΄ κοινη΄ς ασφα΄λειας και την ανα΄πτυξη του ελευ΄θερου
εµπορι΄ου,

Ε.

΄ ν στην κοινωνικη΄ και πολιτικη΄ ζωη΄ δυστυχω
΄ ς δεν
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ενεργο΄ς συµµετοχη΄ των γυναικω
΄ ρες εται΄ρους,
ει΄ναι ακο΄µη τετελεσµε΄νο γεγονο΄ς σε αρκετε΄ς χω

(1) ΕΕ C 127 Ε της 29.5.2003, σ. 644.
(2) P5_TA(2003)0462.
(3) P5_TA(2003)0520.
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΄ νει την ανα΄γκη να διασφαλισθου΄ν, µε΄σω του διαλο΄γου, η αµοιβαι΄α γνω΄ση και κατανο΄ηση µιας
1.
επαναβεβαιω
ουσιαστικη΄ς, δι΄καιης συνεργασι΄ας της ευρωµεσογειακη΄ς ζω΄νης, µε σκοπο΄ την ενι΄σχυση του κρα΄τους δικαι΄ου και
΄ ν διαβι΄ωσης των λαω
΄ ν της περιοχη΄ς και τη διαφυ΄λαξη της ειρη΄νης·
της δηµοκρατι΄ας, τη βελτι΄ωση των συνθηκω
2.
ευ΄χεται θερµα΄ την εµβα΄θυνση της κοινοβουλευτικη΄ς συνεργασι΄ας και απευθυ΄νει ΄εκκληση σε ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη να συµβα΄λουν στην ανα΄πτυξη του ευρωµεσογειακου΄ κοινοβουλευτικου΄ διαλο΄γου· συνιστα΄ τη δηµιουργι΄α
της κοινοβουλευτικη΄ς συνε΄λευσης ως του καταλληλο΄τερου µε΄σου προς το σκοπο΄ αυτο΄ και ζητει΄ να εγκρι΄νει η
υπουργικη΄ δια΄σκεψη της Νεα΄πολης τη µετατροπη΄ του ευρωµεσογειακου΄ κοινοβουλευτικου΄ φο΄ρουµ σε κοινοβουλευτικη΄ συνε΄λευση µε συµβουλευτικε΄ς αρµοδιο΄τητες·
3.
φρονει΄ ο΄τι ΄ενα απο΄ τα καθη΄κοντα της µελλοντικη΄ς συνε΄λευσης θα συνι΄σταται στη µε΄ριµνα, την αξιολο΄γηση
΄ ς και στην προω΄θηση της
και τη συµµετοχη΄ στην οµαλη΄ λειτουργι΄α της ευρωµεσογειακη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης, καθω
΄ ν συ΄νδεσης που ΄εχουν συναφθει΄ µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των µεσοορθη΄ς εφαρµογη΄ς των συµφωνιω
΄ ν χωρω
΄ ν εται΄ρων, καθω
΄ ς και στην ΄εγκριση και την υποβολη΄ συστα΄σεων στη ∆ιυπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη ενο΄ψει
γειακω
της υλοποι΄ησης των στο΄χων της ευρωµεσογειακη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης· υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη ενι΄σχυσης του
πολιτικου΄ διαλο΄γου·
4.
τονι΄ζει ο΄τι επει΄γει να τεθει΄ τε΄λος στον κυ΄κλο βι΄ας που πλη΄ττει τη Με΄ση Ανατολη΄, και του΄το µε την ΄εµπρακτη εφαρµογη΄ του «οδικου΄ χα΄ρτη» και την υλοποι΄ηση του στο΄χου «δυ΄ο λαοι΄- δυ΄ο κρα΄τη»· επαναλαµβα΄νει την
υποστη΄ριξη΄ του προς τις δυνα΄µεις εκει΄νες που, στο Ισραη΄λ και την Παλαιστι΄νη, αγωνι΄ζονται για µια δι΄καιη λυ΄ση
στη συ΄γκρουση, ειδικο΄τερα δε προς το Συνασπισµο΄ για την Ειρη΄νη, που συνε΄ταξε τις συµφωνι΄ες της Γενευ΄ης·
θεωρει΄ εξαιρετικα΄ σηµαντικο΄ για τις ευρωµεσογειακε΄ς σχε΄σεις να δηµιουργηθει΄ κλι΄µα εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των
΄ ν, των Παλαιστινι΄ων και των αραβικω
΄ ν χωρω΄ν·
Ισραηλινω
΄ νης οφει΄λει πρω΄τα απα ο΄λα να
5.
επαναλαµβα΄νει ο΄τι κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος της διαδικασι΄ας της Βαρκελω
εργα΄ζεται για την προαγωγη΄ της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου, καθω΄ς και για το σεβασµο΄ των δικαιω΄ ν· τονι΄ζει ο΄λως ιδιαιτε΄ρως την ανα΄γκη σεβαµα΄των του ανθρω΄που και ειδικο΄τερα των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ ν ρητρω΄ν που περιλαµβα΄νονται στις ευρωµεσογειακε΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης·
σµου΄ των διατα΄ξεων των δηµοκρατικω
6.
εκφρα΄ζει την ελπι΄δα ο΄τι η «νε΄α πολιτικη΄ γειτονι΄ας» και η ανακοι΄νωση µε τι΄τλο «Περιοχη΄ ΕΕ/Μεσογει΄ου:
΄ µατα του ανθρω΄που και δηµοκρατι΄α» θα διευκρινι΄σουν την πτυχη΄ αυτη΄ και καλει΄ το Συµβου΄λιο και την
δικαιω
Επιτροπη΄ να προσδιορι΄σουν σαφη΄ σηµει΄α αναφορα΄ς στα σχε΄δια δρα΄σης ΄ετσι ω΄στε να αρχι΄σει ΄ενας συγκεκριµε΄νος
΄ ρες εται΄ρους στον τοµε΄α αυτο΄·
και εποικοδοµητικο΄ς δια΄λογος µε τις χω
΄ ρες εται΄ρους να δω΄σουν προτεραιο΄τητα στα ζητη΄µατα αυτα΄
7.
καλει΄ την Επιτροπη΄, το Συµβου΄λιο και τις χω
στις συνεδρια΄σεις των συµβουλι΄ων συ΄νδεσης, µε σκοπο΄ να επιτευχθει΄ ουσιαστικη΄ προ΄οδος επι΄ τη βα΄σει ετη΄σιων
εκθε΄σεων·
΄ νει την ανα΄γκη να τεθει΄ η κοινωνι΄α των πολιτω΄ν στον πυρη΄να της εταιρικη΄ς σχε΄σης και απαιτει΄ την
8.
επιβεβαιω
΄ ν που θα αποσκοπου΄ν στη δηµιουργι΄α ενο΄ς πλου΄σιου κοινωνικου΄ ιστου΄·
εφαρµογη΄ πολιτικω
΄ νει την αντι΄θεση΄ του στη θανατικη΄ ποινη΄ και απευθυ΄νει ΄εκκληση στις µεσογειακε΄ς χω
΄ ρες εται΄ρους
9.
επιβεβαιω
να θεσπι΄σουν µορατο΄ριουµ για στις θανατικε΄ς εκτελε΄σεις· ζητει΄ επι΄σης απο΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει πρωτοβου΄ ν που αποσκοπου΄ν στην επιβολη΄ µορατο΄ριουµ στις θανατικε΄ς εκτελε΄σεις·
λι΄ες για την υποστη΄ριξη των εκστρατειω
10. καταδικα΄ζει τα εµπο΄δια που παρεµβα΄λλονται στην ανεξαρτησι΄α της δικαιοσυ΄νης και την ελευθερι΄α των
΄ ρες εται΄ρους· εκφρα΄ζει, σχετικα΄, ο΄λως ιδιαιτε΄ρως την αλληλεγγυ΄η του στη δικηµε΄σων ενηµε΄ρωσης σε πολλε΄ς χω
γο΄ρο Ρα΄ντια Νασρα΄ουι, που κα΄νει απεργι΄α πει΄νας απο΄ τις 15 Οκτωβρι΄ου 2003, και στον Αλι΄ Λµραµπε΄τ, που
΄ ν τους να δω΄σουν
κρατει΄ται για εγκλη΄µατα γνω΄µης απο΄ τον Ιου΄λιο του 2003, και ζητει΄ απο΄ τις αρχε΄ς των χωρω
θετικη΄ συνε΄χεια στην υπο΄θεση΄ τους·
11. υπενθυµι΄ζει ο΄τι οι χρηµατοδοτη΄σεις που διατι΄θενται στις ΜΚΟ στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς πρωτοβουλι΄ας
΄ µατα ει΄ναι της αποκλειστικη΄ς αρµοδιο΄τητας της Επιτροπη΄ς και εκφρα΄για τη δηµοκρατι΄α και τα ανθρω΄πινα δικαιω
ζει την ανησυχι΄α του, ως προς το θε΄µα αυτο΄, για το πα΄γωµα των πο΄ρων που διε΄θεσε η Επιτροπη΄ στον Τυνησιακο΄
Συ΄νδεσµο των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, που αποφα΄σισαν οι τυνησιακε΄ς αρχε΄ς κατα΄ παρα΄βαση της συµφωνι΄ας
συ΄νδεσης ΕΕ-Τυνησι΄ας·
΄ νει την ανα΄γκη µιας αλληλε΄γγυας συνεργασι΄ας εκατε΄ρωθεν της Μεσογει΄ου στον τοµε΄α της κατα12. επιβεβαιω
πολε΄µησης της τροµοκρατι΄ας και του οργανωµε΄νου σε παγκο΄σµια κλι΄µακα εγκλη΄µατος· τονι΄ζει ο΄µως ο΄τι του΄το
΄ µατα·
δεν πρε΄πει επα ουδενι΄ να θι΄ξει το κρα΄τος δικαι΄ου και τα ανθρω΄πινα δικαιω
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΄ ρες υποδοχη΄ς να καθιερω
΄ σουν διαρθρωµε΄να µε΄τρα ΄ενταξης ικανα΄ να δηµιουργη΄13. ζητει΄ επι΄µονα απο΄ τις χω
σουν ΄εναν ισχυρο΄ δεσµο΄ µεταξυ΄ της πολιτικη΄ς µετανα΄στευσης και της πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας και αναπτυξιακη΄ς
βοη΄θειας· επαναλαµβα΄νει την προτεραιο΄τητα που πρε΄πει να δοθει΄ στην καταπολε΄µηση της λαθροµετανα΄στευσης
και της µαφι΄ας η οποι΄α την ενθαρρυ΄νει, λαµβα΄νοντας πα΄ντοτε υπο΄ψη την αρχη΄ της αλληλε΄γγυας συνυπευθυνο΄΄ ν εται΄ρων της Μεσογει΄ου· εκφρα΄ζει σχετικα΄ την ανησυχι΄α του για τις καθηµερινε΄ς σχεδο΄ν
τητας µεταξυ΄ των χωρω
τραγωδι΄ες στην περιοχη΄ της Νο΄τιας Μεσογει΄ου, ιδι΄ως στην παρα΄κτια ισπανικη΄ περιοχη΄ της Ανδαλουσι΄ας (Ισπανι΄α)
΄ ν της Ιταλι΄ας· εκτιµα΄ ο΄τι η ευρωµεσογειακη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση
και σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς κατα΄ µη΄κος των νο΄τιων ακτω
΄ σει τη διαχει΄ριση των µεταναστευτικω΄ν ρευµα΄των και τον ΄ελεγχο στα συ΄νορα και να προαγα΄γει τις
πρε΄πει να βελτιω
΄ ρες προε΄λευσης και της διε΄λευσης, καθω
΄ ς και την αναγκαι΄α
προσπα΄θειες στον τοµε΄α της επανεισδοχη΄ς στις χω
τεχνικη΄ και οικονοµικη΄ βοη΄θεια·
14. ζητει΄ να προσανατολιστει΄ η ευρωµεσογειακη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση προς την εφαρµογη΄ µιας πολιτικη΄ς οικονοµι΄ ρες εται΄ρους, που θα συνοδευ΄εται απο΄ βιω
΄ σιµη πολικου΄ ανοι΄γµατος και εσωτερικη΄ς φιλελευθεροποι΄ησης στις χω
΄ ν χωρω΄ν·
τικη΄ ενδογενου΄ς ανα΄πτυξης, η οποι΄α θα συνεκτιµα΄ τις ανα΄γκες των µεσογειακω
΄ νει την ανα΄γκη να ενθαρρυνθει΄ η γενι΄κευση της διαδικασι΄ας συνεργασι΄ας Νο΄του - Νο΄του, κατα΄
15. επαναβεβαιω
τα προ΄τυπα της συµφωνι΄ας του Αγαδι΄ρ, ως µο΄νου µε΄σου για να υπα΄ρξει µια πραγµατικη΄ ζω΄νη ελευ΄θερων συναλ΄ ν προγραµµα΄των προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ και
λαγω΄ν· υπενθυµι΄ζει επα αυτου΄ τη σπουδαιο΄τητα των διασυνοριακω
να ενισχυθει΄ η περιφερειακη΄ συνεργασι΄α·
16. ζητει΄ να αναπτυχθει΄ το τµη΄µα εκει΄νο της Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων που ει΄ναι αφιερωµε΄νο στη
Μεσο΄γειο και τη Με΄ση Ανατολη΄, ω΄στε να αποτελε΄σει κλα΄δο ικανο΄ να επιτυ΄χει τους στο΄χους που ΄εχει ορι΄σει η
΄ ν χωρω΄ν·
νε΄α στρατηγικη΄, µαζι΄ και µε την οικονοµικη΄ συνδροµη΄ α΄λλων µεσογειακω
17. ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να συγκεκριµενοποιηθου΄ν οι αποφα΄σεις που ελη΄φθησαν απο΄ την Υπουργικη΄
∆ια΄σκεψη της Βαλε΄νθια σχετικα΄ µε τη δηµιουργι΄α Ευρωµεσογειακου΄ Ιδρυ΄µατος Πολιτισµου΄ και ∆ιαπολιτισµικου΄
∆ιαλο΄γου και να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο επιχειρησιακη΄ς απο΄φασης στην Υπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη της Να΄πολης µε
τη δια΄θεση των αναγκαι΄ων κονδυλι΄ων·
΄ ν του, την εφαρ18. ζητει΄ να διασφαλι΄σει ο νε΄ος κανονισµο΄ς MEDA, χα΄ρη στην απλου΄στευση των διαδικασιω
µογη΄ των προγραµµα΄των, να ενισχυ΄σει την αποκε΄ντρωση, να διευκολυ΄νει την προ΄σβαση των πο΄ρων στους τοπι΄ ρηση ανταποκρι΄νεται
κου΄ς εται΄ρους· καλει΄ την Επιτροπη΄ να επαληθευ΄σει ατα΄ πο΄σον η πραγµατοποιηθει΄σα αναθεω
σε πραγµατικε΄ς ανα΄γκες·
΄ ν συ΄νδεσης που υπεγρα΄φησαν µεταξυ΄ ενο΄ς
19. εκφρα΄ζει την επιθυµι΄α να επισπευσθει΄ η κυ΄ρωση των συµφωνιω
µεσογειακου΄ κρα΄τους και της ΕΕ, ενθαρρυ΄νοντας ταυτο΄χρονα τη συ΄ναψη της συµφωνι΄ας µε τη Συρι΄α το συντο΄ ρας αυτη΄ς την ανα΄γκη να δροµολογη΄σουν εσωτερικε΄ς
µο΄τερο δυνατο΄ν, επαναλαµβα΄νοντας ο΄µως στις αρχε΄ς της χω
΄ ν κοινοβουλι΄ων καθω
΄ ς και του
και εξωτερικε΄ς πολιτικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις, και εκφρα΄ζει τη βου΄ληση των εθνικω
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, να συµµετε΄χουν πλη΄ρως στην διαµο΄ρφωση των στο΄χων και την αξιολο΄γηση των συµ΄ ν αυτω΄ν·
φωνιω
20. παρατηρει΄ µε ικανοποι΄ηση τα προ΄σφατα θετικα΄ µε΄τρα που ΄ελαβε η Λιβυ΄η ο΄σον αφορα΄ την καταβολη΄
αποζηµιω΄σεων και τη συνεργασι΄α στην καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, που ει΄χαν ως αποτε΄λεσµα να αρθου΄ν
΄ σεις των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν· επιµε΄νει ο΄τι η Λιβυ΄η και η Μαυριτανι΄α πρε΄πει να συµµετε΄χουν πλη΄ρως στη
οι κυρω
΄ ρες που
διαδικασι΄α της Βαρκελω΄νης αποδεχο΄µενες τις αρχε΄ς της και παροτρυ΄νει τις συνδεδεµε΄νες µεσογειακε΄ς χω
µε΄χρι ση΄µερα απει΄χαν απο΄ το διακοινοβουλευτικο΄ δια΄λογο να αναθεωρη΄σουν τη θε΄ση τους· ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβλε΄ψει την εφαρµογη΄ προγραµµα΄των συνεργασι΄ας µε τη Λιβυ΄η, µο΄λις οι αρχε΄ς της διαδικασι΄ας της
΄ ρα αυτη΄·
Βαρκελω΄νης γι΄νουν δεκτε΄ς απο΄ τη χω
21. ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο να ξεκινη΄σει διερευνητικη΄ συζη΄τηση ουσι΄ας για µια ευρωµεσογειακη΄ γεωργι΄α η
οποι΄α θα ει΄ναι πολυδια΄στατη και θα ευνοει΄ τη συµπληρωµατικο΄τητα των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων, τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη και το περιβα΄λλον·
22. ζητει΄ απο΄ τους ευρωµεσογειακου΄ς Υπουργου΄ς Εξωτερικω΄ν να προσπαθη΄σουν ενεργα΄ για την επι΄λυση της
συ΄γκρουσης στη ∆υτικη΄ Σαχα΄ρα µε΄σω της εφαρµογη΄ς του ειρηνευτικου΄ σχεδι΄ου των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν·
23. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στις κυβερ΄ ν χωρω΄ν εται΄ρων που ΄εχουν υπογρα΄ψει τη
νη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και των µεσογειακω
΄ νης.
διακη΄ρυξη της Βαρκελω

7.4.2004

7.4.2004
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∆ια΄σκεψη κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη 12η συ΄νοδο κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας που πραγµατο΄ µη
ποιη΄θηκε στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 στη Ρω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του για τη Ρωσι΄α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Συµφωνι΄α Εταιρικη΄ς Σχε΄σης και Συνεργασι΄ας µεταξυ΄ ΕΕ και Ρωσι΄ας, η οποι΄α τε΄θηκε σε
ισχυ΄ την 1η ∆εκεµβρι΄ου 1997,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ στρατηγικη΄ της ΕΕ για τη Ρωσι΄α που χρονολογει΄ται απο΄ τις 4 Ιουνι΄ου του 1999
και της οποι΄ας η περι΄οδος εφαρµογη΄ς παρατα΄θηκε ΄εως τις 24 Ιουνι΄ου 2004,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 10ης Απριλι΄ου 2002 (1), της 16ης Ιανουαρι΄ου 2003 (2) και της
3ης Ιουλι΄ου 2003 (3), σχετικα΄ µε την Τσετσενι΄α,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 15ης Μαι΅ου 2003 (4) σχετικα΄ µε τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο, µε ηµεροµηνι΄α
11 Μαρτι΄ου 2003 και µε τι΄τλο «Ευρυ΄τερη Ευρω΄πη - Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους
γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας» (COM(2003)104),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκτη συνεδρι΄αση του Συµβουλι΄ου Συνεργασι΄ας ΕΕ-Ρωσι΄ας στις 15 Απριλι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ δη΄λωση της 12ης συνο΄δου κορυφη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας η οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε στις
6 Νοεµβρι΄ου 2003 στη Ρω΄µη,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 20η΄ς Νοεµβρι΄ου 2003 (5) σχετικα΄ µε την προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση
της 11ης Μαρτι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση της Προεδρι΄ας του Συµβουλι΄ου της 8ης Οκτωβρι΄ου 2003 και τη δη΄λωση του
΄ ν Υποθε΄σεων της 17ης Νοεµβρι΄ου 2003,
Συµβουλι΄ου Γενικω
΄ ντας ο΄τι η ενισχυµε΄νη και σφαιρικη΄ συνεργασι΄α µε τη Ρωσι΄α ΄εχει στρατηγικη΄ σηµασι΄α για την επι΄τευξη
A. εκτιµω
΄ πη,
σταθερο΄τητας και ασφα΄λειας για ο΄λη την Ευρω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄ενα απο΄ τα αποτελε΄σµατα της διευ΄ρυνσης θα ει΄ναι η αυ΄ξηση του µη΄κους των
΄ ν υπογραµµι΄ζοντας
συνο΄ρων ΕΕ-Ρωσι΄ας, γεγονο΄ς που θα ενισχυ΄σει τους δεσµου΄ς µεταξυ΄ των δυ΄ο πλευρω
ταυτο΄χρονα την ανα΄γκη για σχε΄σεις καλη΄ς γειτονι΄ας,

Γ.

΄ ντας ο΄τι οι βα΄σεις της πολιτικη΄ς της ΕΕ ΄εναντι της Ρωσι΄ας, ιδι΄ως δε η Συµφωνι΄α Εταιρικη΄ς Σχε΄σης και
εκτιµω
΄ και αρκετα΄ χρο΄νια
Συνεργασι΄ας ΕΕ-Ρωσι΄ας, η κοινη΄ στρατηγικη΄ και το προ΄γραµµα TACIS, ΄εχουν τεθει΄ εδω
΄ ς να ανανεωθου΄ν,
και πρε΄πει συνεπω

∆.

΄ ντας ο΄τι η Συµφωνι΄α Εταιρικη΄ς Σχε΄σης και Συνεργασι΄ας εξακολουθει΄ να µην αξιοποιει΄ται επαρκω
΄ ς,
εκτιµω
ιδι΄ως απο΄ ρωσικη΄ς πλευρα΄ς, και ο΄τι οι σχοινοτενει΄ς διαδικασι΄ες λη΄ψης αποφα΄σεων στους κο΄λπους της ρωσικη΄ς κυβε΄ρνησης σχετικα΄ µε τον καταµερισµο΄ αρµοδιοτη΄των, παρεµποδι΄ζουν την πλη΄ρη αξιοποι΄ηση του δυναµικου΄ της,

Ε.

΄ ντας ο΄τι η περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της δηµοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας στη Ρωσι΄α, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τις
εκτιµω
ελευ΄θερες και δι΄καιες εκλογε΄ς, την ελευθερι΄α της πληροφο΄ρησης, τα µε΄σα ενηµε΄ρωσης και το κρα΄τος
δικαι΄ου, ει΄ναι αλληλε΄νδετη µε τη διαδικασι΄α ενσωµα΄τωσης της Ρωσι΄ας σε πλε΄ον σφαιρικε΄ς πολιτικε΄ς, οικονο΄ ς και σε δοµε΄ς ασφαλει΄ας,
µικε΄ς και επιστηµονικε΄ς δοµε΄ς καθω

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η κρι΄ση στην Τσετσενι΄α εξακολουθει΄ να ΄εχει ως αποτε΄λεσµα παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των εκ µε΄ρους των ενο΄πλων δυνα΄µεων και των σωµα΄των ασφαλει΄ας της Ρωσι΄ας που φε΄ρονται
΄να βρι΄σκονται υπο΄ τον ΄ελεγχο του νεοεκλεγε΄ντος τσετσε΄νου προε΄δρου, και ο΄τι τα περιστατικα΄ αυτα΄ εξαπλω
νονται ο΄λο και περισσο΄τερο στη γειτονικη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Ινγκουσετι΄ας· συγχρο΄νως, διαπρα΄ττονται, απο΄
τσετσε΄νους µαχητε΄ς συ΄µφωνα µε ορισµε΄νες πληροφορι΄ες, απαρα΄δεκτες βιαιοπραγι΄ες και τροµοκρατικε΄ς ενε΄ρ΄ ν στρατευµα΄των, µελω΄ν της τσετσενικη΄ς διοι΄κησης και ανθρω΄πων που προ΄σκεινται στον
γειες εναντι΄ον ρωσικω
Προ΄εδρο Akhmed Kadyrov,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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C 87 E/504

EL

Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

Ζ.

΄ ντας ο΄τι η ΕΕ δεν στε΄κεται στο υ΄ψος των ευθυνω
΄ ν που της επιβα΄λλει η θε΄ση της στη διεθνη΄ σκηνη΄ για
εκτιµω
ο΄σο δια΄στηµα αγνοει΄ αυτη΄ τη διε΄νεξη,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις προ΄σφατες αδιαφανει΄ς ενε΄ργειες της ρωσικη΄ς δικαιοσυ΄νης, στις περιπτω΄σεις της
΄ ς και του Ινστιτου΄του για µια Ανοικτη΄ Κοινωνι΄α,
εταιρει΄ας Yukos καθω
1.
λαµβα΄νει υπο΄ σηµει΄ωση τη συµφωνι΄α που επετευ΄χθη στη συ΄νοδο κορυφη΄ς της Ρω΄µης για ενι΄σχυση της
στρατηγικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ ΕΕ και Ρωσι΄ας επι΄ τη βα΄σει κοινω΄ν αξιω΄ν και µε στο΄χο την εδραι΄ωση της
σταθερο΄τητας, της ασφα΄λειας και της ευηµερι΄ας σε µια Ευρω΄πη χωρι΄ς διαχωριστικε΄ς γραµµε΄ς· υπογραµµι΄ζει,
ωστο΄σο, ο΄τι, ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ διπλη΄ς προσε΄γγισης ΄εναντι της Ρωσι΄ας, πρε΄πει να γι΄νει σαφε΄στερη η
΄ ν·
κατανο΄ηση και ο ορισµο΄ς αυτω΄ν των κοινω΄ν αξιω
2.
χαιρετι΄ζει τη δε΄σµευση για περαιτε΄ρω προω΄θηση της προσε΄γγισης και για συνολικη΄ ολοκλη΄ρωση των κοι΄ ν δοµω΄ν της διευρυµε΄νης ΕΕ και της Ρωσι΄ας, µε σκοπο΄ την δηµιουργι΄α «κοινω΄ν χω
΄ ρων»
νωνικω΄ν και οικονοµικω
΄ ν και για δροµολο΄γηση των εργασιω
΄ ν του Μο΄νιµου Συµβουλι΄ου Εταιρικη΄ς Σχε΄σης ΕΕµεταξυ΄ των δυ΄ο πλευρω
Ρωσι΄ας·
3.
χαιρετι΄ζει µε ιδιαι΄τερη ικανοποι΄ηση την υποστη΄ριξη της οποι΄ας τυγχα΄νει ο Κοινο΄ς Ευρωπαϊκο΄ς Οικονοµικο΄ς
΄ το βη΄µα προς την οικονοµικη΄ συ΄γκλιση και καλει΄ και τις δυ΄ο πλευρε΄ς να συνεχι΄σουν το
Χω΄ρος που ει΄ναι ΄ενα πρω
΄εργο αυτο΄ µε στο΄χο την διατυ΄πωση προτα΄σεων για την προω΄θηση του εµπορι΄ου και των επενδυ΄σεων και την
επι΄τευξη απτω΄ν αποτελεσµα΄των το ταχυ΄τερο δυνατο΄·
4.
αναγνωρι΄ζει ο΄τι ει΄ναι επιθυµητο΄ να ενισχυθου΄ν οι µακροπρο΄θεσµες ενεργειακε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ ΕΕ και
΄ στε να διασφαλισθει΄ η αµοιβαι΄α ενεργειακη΄ ασφα΄λεια· χαιρετι΄ζει την προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄
Ρωσι΄ας ου΄τως ω
στον συνεχιζο΄µενο ενεργειακο΄ δια΄λογο µε σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α ενεργειακη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης µεταξυ΄ Ρωσι΄ας και
ΕΕ ως αναπο΄σπαστο τµη΄µα του Κοινου΄ Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου· αναγνωρι΄ζει τον σηµαντικο΄ ρο΄λο της
΄ ς επι΄σης και τη σηµασι΄α της ΕΕ για επενδυ΄σεις σε αυτο΄ν τον τοµε΄α,
Ρωσι΄ας ως προµηθευτη΄ ενε΄ργειας της ΕΕ, καθω
ιδι΄ως δε ο΄σον αφορα΄ επει΄γουσες εργασι΄ας συντη΄ρησης και επενδυ΄σεις σε νε΄ες, περιβαλλοντικα΄ πιο αξιο΄πιστες,
τεχνικε΄ς·
΄ ν για δηµιουργι΄α κοινου΄ χω
΄ ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και
5.
χαιρετι΄ζει τη συµφωνι΄α για συνε΄χιση των εργασιω
δικαιοσυ΄νης, µε ΄εµφαση στις κοινε΄ς δηµοκρατικε΄ς αξι΄ες και ιδι΄ως στο σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και
του κρα΄τους δικαι΄ου· υπενθυµι΄ζει επααυτου΄ την ανα΄γκη δι΄καιης, αναλογικη΄ς και χωρι΄ς διακρι΄σεις εφαρµογη΄ς των
΄ ν αρχω
΄ ν, ιδι΄ως δε των δικαστικε΄ς αρχω
΄ ν· τονι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται η δι΄καιη
νο΄µων εκ µε΄ρους των ρωσικω
΄ στε να παρε΄χεται στους κατηγορουµε΄νους η δυνατο΄τητα να υπερασπιστου΄ν τον εαυτο΄ τους·
δι΄κη ω
6.
καλει΄ ως εκ του΄του το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σουν να υποστηρι΄ζουν τη δηµοκρατικη΄
διαδικασι΄α και συγκεκριµε΄να την υλοποι΄ηση των µεταρρυθµι΄σεων στο δικαστικο΄ συ΄στηµα της Ρωσι΄ας, εφο΄σον η
΄ ν αρχω
΄ ν θα µπορου΄σε ο΄χι µο΄νο να υπονοµευ΄σει την προ΄οδο που ΄εχει σηµειωθει΄ στη
µη τη΄ρηση αυτω΄ν των βασικω
Ρωσι΄α προς την κατευ΄θυνση της δηµιουργι΄ας θετικου΄ περιβα΄λλοντος για την ανα΄πτυξη του εµπορι΄ου και των
επενδυ΄σεων απο΄ ρωσικε΄ς και ξε΄νες εταιρει΄ες, αλλα΄ και να καθυστερη΄σει την ενσωµα΄τωση της Ρωσι΄ας στον Κοινο΄
Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο·
7.
χαιρετι΄ζει την ανανε΄ωση της συµφωνι΄ας επιστηµονικη΄ς και τεχνολογικη΄ς συνεργασι΄ας, καθω΄ς και τη συµµε΄ ριση των διπλωµα΄των· υπογραµτοχη΄ της Ρωσι΄ας στη διαδικασι΄α της Μπολο΄νια ο΄σον αφορα΄ την αµοιβαι΄α αναγνω
µι΄ζει ιδιαι΄τερα το γεγονο΄ς ο΄τι η συµφωνι΄α θα επιτρε΄ψει τη συµµετοχη΄ των ρω΄σων επιστηµο΄νων στο ΄εκτο προ΄γραµµα-πλαι΄σιο ΄ερευνας και ανα΄πτυξης της ΕΕ· καλει΄ και τις δυ΄ο πλευρε΄ς να θεσπι΄σουν ειδικα΄ προγρα΄µµατα
προκειµε΄νου να προωθη΄σουν την συνεργασι΄α τους στους τοµει΄ς της υψηλη΄ς τεχνολογι΄ας και της επιστηµονικη΄ς
΄ερευνας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αεροναυπηγικη΄ς βιοµηχανι΄ας, της εξερευ΄νησης του διαστη΄µατος, της πυρηνι΄ ν και του πανευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος µεταφορω
΄ ν·
κη΄ς ενε΄ργειας, των τηλεπικοινωνιω
΄ ρου εξωτερικη΄ς ασφα΄λειας, καθω
΄ ς και τον υψηλο΄ βαθµο΄ αλληλοκατα8.
χαιρετι΄ζει τη δηµιουργι΄α κοινου΄ χω
νο΄ησης σε πολλα΄ ευαι΄σθητα διεθνη΄ ζητη΄µατα καθω΄ς και σε σχε΄ση µε τον κεντρικο΄ ρο΄λο του ΟΗΕ στις παγκο΄σµιες
υποθε΄σεις· απο΄ κοινου΄ µε τις δυ΄ο πλευρε΄ς καταδικα΄ζει κα΄θε τροµοκρατικη΄ ενε΄ργεια και υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α
της διεθνου΄ς συνεργασι΄ας στην καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας σε ο΄λες τις µορφε΄ς της·
΄ ν παρα9.
εκφρα΄ζει, στο πλαι΄σιο αυτο΄, τη βαθια΄ ανησυχι΄α του για τις συνεχιζο΄µενες αναφορε΄ς περι΄ σοβαρω
βια΄σεων των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στην Τσετσενι΄α και ζητει΄ επιµο΄νως απο΄ τις ρωσικε΄ς αρχε΄ς να επιτρε΄ψουν
΄ λυτη δραστηριο΄τητα διεθνω
΄ ν παρατηρητω΄ν των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στην Τσετσενι΄α, να θε΄σουν αµε΄την ακω
΄ ν αρχω
΄ ν για βι΄αιο επαναπατρισµο΄ των εσωτερικα΄ εκτοπισµε΄νων τσετσε΄νων
σως τε΄ρµα στις προσπα΄θειες των ρωσικω
΄εως ο΄του δηµιουργηθου΄ν οι προϋποθε΄σεις για εκου΄σια επα΄νοδο΄ τους µε ασφα΄λεια και αξιοπρε΄πεια στον το΄πο
καταγωγη΄ς η΄ επιλογη΄ς τους, να εξασφαλι΄σουν την α΄µεση λη΄ψη µε΄τρων για την προσαγωγη΄ στη δικαιοσυ΄νη
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C 87 E/505
Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

΄ ς και να
ο΄σων ει΄ναι υ΄ποπτοι για σοβαρε΄ς παραβια΄σεις κατα΄ την δια΄ρκεια της συ΄γκρουσης στην Τσετσενι΄α, καθω
παρα΄σχουν συγκεκριµε΄νες πληροφορι΄ες για ο΄λες τις ποινικε΄ς διερευνη΄σεις καταγγελλο΄µενων εγκληµα΄των που
µπορει΄ να συνιστου΄ν παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των η΄ παραβια΄σεις του διεθνου΄ς ανθρωπιστικου΄
δικαι΄ου·
10. καλει΄ εξα΄λλου το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να εκφρα΄σουν για µια ακο΄µη φορα΄ την ανησυχι΄α τους για
την τυ΄χη του απαχθε΄ντος ολλανδου΄ συνεργα΄τη των «Γιατρω΄ν χωρι΄ς Συ΄νορα» Arjan Erkel·
΄ν
11. χαιρετι΄ζει την απο΄φαση του βρετανικου΄ δικαστηρι΄ου να απαντη΄σει αρνητικα΄ στο αι΄τηµα των ρωσικω
΄ ν σχετικα΄ µε την ΄εκδοση του Τσετσε΄νου ηγε΄τη Akhmed Zakayev·
αρχω
12. υποστηρι΄ζει την δη΄λωση του Προε΄δρου του σχετικα΄ µε την ανεπαρκη΄ αναφορα΄ στα ζητη΄µατα της Τσετσενι΄ας και του Κυο΄το που γι΄νεται στην κοινη΄ δη΄λωση της συνο΄δου κορυφη΄ς·
΄ σεις του προε΄δρου του Συµβουλι΄ου της ΕΕ κατα΄ τη λη΄ξη της συνο΄δου κορυφη΄ς
13. αποδοκιµα΄ζει τις δηλω
ΕΕ-Ρωσι΄ας, µε τις οποι΄ες εξε΄φρασε την υποστη΄ριξη΄ του για τη θε΄ση της ρωσικη΄ς κυβε΄ρνησης σε σχε΄ση µε την
κατα΄σταση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στην Τσετσενι΄α και µε την κατα΄σταση της δηµοκρατι΄ας στη Ρωσικη΄
Οµοσπονδι΄α·
14. ζητει΄ µεταεπιτα΄σεως απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να διατηρη΄σουν το ζη΄τηµα της Τσετσενι΄ας, ως
΄ ς και να απευχωριστο΄ και υψηλη΄ς προτεραιο΄τητας θε΄µα, στην ηµερη΄σια δια΄ταξη των σχε΄σεων ΕΕ-Ρωσι΄ας, καθω
θυ΄νουν εκ νε΄ου ΄εκκληση προς τις ρωσικε΄ς αρχε΄ς για επανα΄ληψη των διαπραγµατευ΄σεων µε ο΄λα τα µε΄ρη, προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ α΄µεση πολιτικη΄ λυ΄ση σε αυτη΄ τη διε΄νεξη η οποι΄α δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να αντιµετωπι΄ζεται
΄ σουν σαφω
΄ ς ο΄τι η
αποκλειστικα΄ και µο΄νο ως µα΄χη στον πο΄λεµο κατα΄ της τροµοκρατι΄ας, και παρα΄λληλα να δηλω
ΕΕ ει΄ναι διατεθειµε΄νη να ενεργη΄σει ως µεσολαβητη΄ς·
15. υπενθυµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι η πολιτικη΄ λυ΄ση στο προ΄βληµα της Υπερδνειστερι΄ας ει΄ναι δυνατη΄ µο΄νον µετα΄ την
΄ ρηση των ρωσικω΄ν δυνα΄µεων απο΄ τη Μολδαβι΄α και καλει΄ την Ρωσι΄α να τηρη΄σει τις διεθνει΄ς δεσµευ΄πλη΄ρη αποχω
σεις της και να αποσυ΄ρει τις δυνα΄µεις της συ΄µφωνα µε το χρονοδια΄γραµµα που ορι΄σθηκε κατα΄ τις συνεδρια΄σεις
του ΟΟΣΑ στην Κωνσταντινου΄πολη και στο Πο΄ρτο·
16. χαιρετι΄ζει την συµφωνι΄α για ενι΄σχυση του διαλο΄γου σχετικα΄ µε τη µη εξα΄πλωση, τον αφοπλισµο΄ και τον
΄ν
΄ελεγχο των εξοπλισµω
΄ ν καθω
΄ ς και τον συντονισµο΄ των δραστηριοτη΄των στο πλαι΄σιο των υφισταµε΄νων διεθνω
΄ ν· επαναλαµβα΄νει πο΄σο σηµαντικο΄ς ει΄ναι ο πυρηνικο΄ς και χηµικο΄ς αφοπλισµο΄ς για το συ΄στηµα της µη
µηχανισµω
εξα΄πλωσης και καλει΄ τη Ρωσι΄α και τα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ να διαδραµατι΄σουν ηγετικο΄ ρο΄λο σε αυτου΄ς τους τοµει΄ς·
17. χαιρετι΄ζει την υπογραφη΄ της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας και της Europol και αναµε΄νει
απο΄ τη Ρωσι΄α να περατω΄σει ταχε΄ως τις διαπραγµατευ΄σεις για µια Συµφωνι΄α Επανεισδοχη΄ς ΕΕ-Ρωσι΄ας, να επιταχυ΄νει την δρα΄ση εναντι΄ον του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος και να προωθη΄σει τη συνεργασι΄α στη διαχει΄ριση των συνο΄ρων·
18. επισηµαι΄νει µε ικανοποι΄ηση τη δε΄σµευση να υλοποιηθει΄ το ταχυ΄τερο δυνατο΄ και στο ακε΄ραιο η δε΄σµη
µε΄τρων για το Καλι΄νινγκραντ, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εκπο΄νησης, πριν απο΄ το τε΄λος του 2003, µελε΄της σκοπιµο΄τητας για σιδηροδροµικη΄ συ΄νδεση υψηλη΄ς ταχυ΄τητας και της ΄εγκαιρης ολοκλη΄ρωση΄ς της· χαιρετι΄ζει τη
΄ενταξη σε ισχυ΄ της µεθοριακη΄ς συµφωνι΄ας Ρωσι΄ας-Λιθουανι΄ας και καλει΄ τη Ρωσι΄α να υπογρα΄ψει και κυρω
΄ σει
µεθοριακε΄ς συµφωνι΄ες µε την Εσθονι΄α και τη Λετονι΄α·
΄ ρηση της Ρωσι΄ας στον
19. παραµε΄νει πεπεισµε΄νο ο΄τι ει΄ναι εφικτο΄ και επιθυµητο΄ να επιδιωχθει΄ η ταχει΄α προσχω
ΠΟΕ και καλει΄ αµφο΄τερες τις πλευρε΄ς να εντει΄νουν τις προσπα΄θειε΄ς τους και να επιλυ΄σουν τα ζητη΄µατα που
΄ ν διαπραγµατευ΄σεων προ΄σβασης στην αγορα΄ σχετικα΄ µε την προσχω
΄ ρηση
εκκρεµου΄ν για την περα΄τωση των διµερω
΄ σιµους ο΄ρους·
της Ρωσι΄ας στον ΠΟΕ, εξασφαλι΄ζοντας παρα΄λληλα αµοιβαι΄α αποδεκτου΄ς και εµπορικα΄ βιω
20. αποδοκιµα΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η συ΄νοδος κορυφη΄ς δεν συζη΄τησε περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα στα οποι΄α η ΕΕ
και η Ρωσι΄α ΄εχουν κοινη΄ ευθυ΄νη· τονι΄ζει ο΄τι ΄ενα απο΄ τα ζητη΄µατα στα οποι΄α θα ΄επρεπε να ΄εχει δοθει΄ υψηλη΄
προτεραιο΄τητα ει΄ναι η περιβαλλοντικη΄ απειλη΄ στη Βαλτικη΄ Θα΄λασσα·
΄ σει και να τηρει΄ τη Συ΄µβαση Espo για τις περιβαλλο21. υπογραµµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ η Ρωσι΄α να κυρω
ντικε΄ς εκτιµη΄σεις σε διασυνοριακο΄ πλαι΄σιο, ΄ετσι ω΄στε να αναπτυχθου΄ν αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος στη Βαλτικη΄ Θα΄λασσα· τονι΄ζει ο΄τι ει΄ναι ζωτικο΄ για ο΄λη την παραγωγη΄ πετρελαι΄ου της Βο΄ρειας
΄ ν επιπτω
΄ σεων· αναφε΄ρει ο΄τι η εκτι΄Θα΄λασσας, ανεξα΄ρτητως τοποθεσι΄ας, να εκπονει΄ται εκτι΄µηση περιβαλλοντικω
΄ ν επιπτω΄σεων πρε΄πει να διεξα΄γεται συ΄µφωνα µε τα διεθνη΄ προ΄τυπα, να ει΄ναι προσιτη΄ σε
µηση περιβαλλοντικω
΄ ρα και επι΄σης να καλυ΄πτει τη δηµιουργι΄α νε΄ων λιµε΄νων µεγα΄λης κλι΄µακας η΄ την παρα΄ταση
οποιαδη΄ποτε α΄λλη χω
΄ ν µονα΄δων·
της ζωη΄ς των πυρηνικω
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22. αναµε΄νει απο΄ τη Ρωσι΄α την ανα΄ληψη συγκεκριµε΄νης και ταχει΄ας δρα΄σης ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση της ΕΕ
για επι΄σπευση της κατα΄ργησης των πετρελαιοφο΄ρων µε µονο΄ κυ΄τος·
΄ σει το συντοµο΄τερο δυνατο΄
23. καλει΄ την ∆ου΄µα να παραµει΄νει προσηλωµε΄νη στις δεσµευ΄σεις της και να κυρω
το πρωτο΄κολλο του Κυο΄το, ως βασικο΄ στοιχει΄ο για την ενι΄σχυση του πολυµερου΄ς συστη΄µατος·
24. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και των υπο΄ ΄ενταξη χωρω΄ν, καθω΄ς και στον Προ΄εδρο, στη ∆ου΄µα και στην κυβε΄ρνηση
της Ρωσικη΄ς Οµοσπονδι΄ας.

P5_TA(2003)0520

Νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα
΄ πη - Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την Ευρυ΄τερη Ευρω
νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄ και νο΄τια συ΄νορα΄ µας (COM(2003)104 
2003/2018(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄
΄ πη - Γειτονικε΄ς σχε΄σεις: ΄ενα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα ανατολικα΄
µε την «Ευρυ΄τερη Ευρω
και νο΄τια συ΄νορα΄ µας» (COM(2003)104),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Ανοι΄γοντας το δρο΄µο για ΄ενα νε΄ο µε΄σο γειτνι΄ασης»
(COM(2003)393),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο σχετικα΄
µε τη «Νε΄α ω΄θηση στις δρα΄σεις που αναλαµβα΄νει η ΕΕ µε τους µεσογειακου΄ς εται΄ρους για τα ανθρω΄πινα
΄ µατα και τον εκδηµοκρατισµο΄  Στρατηγικε΄ς κατευθυ΄νσεις» (COM(2003)294),
δικαιω
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την ΄εκδοση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για την εγκαθι΄΄ τος τοπικη΄ς διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας στα εξωτερικα΄ χερσαι΄α συ΄νορα των κρατω΄ν
δρυση ενο΄ς καθεστω
΄ ν (COM(2003)502),
µελω
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ΄εγγραφο «Μια ασφαλη΄ς Ευρω΄πη σε ΄ενα καλυ΄τερο κο΄σµο» που εκπο΄νησε ο Ύπατος Εκπρο΄σωπος για την ΚΕΠΠΑ και εγκρι΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Θεσσαλονι΄κης τον Ιου΄νιο του 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 16ης Ιουνι΄ου 2003 για την Ευρυ΄τερη Ευρω΄πη - Γειτονικε΄ς σχε΄σεις,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το δευ΄τερο προ΄γραµµα δρα΄σης για τη βο΄ρεια δια΄σταση, που εγκρι΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο στις Βρυξε΄λλες τον Οκτω΄βριο του 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την Έκθεση για την Αραβικη΄ Ανθρω΄πινη Ανα΄πτυξη για το 2002 που δηµοσι΄ευσε το Προ΄γραµµα Ανα΄πτυξης των ΗΕ (UNDP),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 11ης Ιουνι΄ου 2002 σχετικα΄ µε τις σχε΄σεις µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης και της Ένωσης του Αραβικου΄ Μαγκρε΄µπ: προς την εγκαθι΄δρυση µιας προνοµιου΄χας εταιρικη΄ς σχε΄σης (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 16ης Ιανουαρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη βο΄ρεια δια΄σταση  Νε΄ο σχε΄διο
δρα΄σης 2004-2006 (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 19ης Ιουνι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το
Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την ενσωµα΄τωση των θεµα΄των της µετανα΄στευσης στις σχε΄σεις
΄ ρες και σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης µε τις τρι΄τες χω
λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο που αφορα΄ µια ανοικτη΄ µε΄θοδο συντονισµου΄ για την κοινοτικη΄ πολιτικη΄
µετανα΄στευσης (3),
(1) P5_TA(2002)0296.
(2) P5_TA(2002)0020.
(3) P5_TA(2003)0292.
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΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε τις γειτονικε΄ς στη διευρυµε΄νη ΕΕ χω
΄ ρες και
περιοχε΄ς,
΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 47, παρα΄γραφος 2 και 163 του Κανονισµου΄ του,
΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Προϋπολογισµω΄ν (A5-0378/2003),
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α για τη διευρυµε΄νη ΕΕ να µην ΄εχει κλειστα΄ εξωτερικα΄ συ΄νορα και
να καθορι΄σει µια στρατηγικη΄ για τις σχε΄σεις µε τους γει΄τονες στα ανατολικα΄ και νο΄τια, προκειµε΄νου να
διαδι΄δεται και να αναπτυ΄σσεται η ειρη΄νη, η σταθερο΄τητα, η ασφα΄λεια, ο σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιω΄ ρο και να υπα΄ρξει θετικη΄ συµβολη΄ στην οικοδο΄µα΄των, η δηµοκρατι΄α και η ευηµερι΄α σε ΄εναν ευρυ΄ κοινο΄ χω
µηση µιας νε΄ας διεθνου΄ς τα΄ξης που θα εδρα΄ζεται στις πολυµερει΄ς σχε΄σεις,
B.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι προς το συµφε΄ρον της ΕΕ, σε συνε΄χεια της επιτυχηµε΄νης εµπειρι΄ας των υπο΄
΄ενταξη χωρω
΄ ν της Κεντρικη΄ς και της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης, να δοθει΄ νε΄α ω΄θηση στις προσπα΄θειες των χωρω΄ν
της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης για την οικοδο΄µηση µιας δηµοκρατικη΄ς κοινωνι΄ας βασιζο΄µενης µε ασφαλη΄ τρο΄πο
΄ς
στο κρα΄τος δικαι΄ου και στο σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και εξελισσο΄µενης προς ΄ενα καθεστω
΄οικονοµι΄ας της αγορα΄ς και ΄ενα κοινωνικο΄ συ΄στηµα τα οποι΄α θα ει΄ναι συγχρο΄νως αποτελεσµατικα΄ και βιω
΄ ς και στην προστασι΄α του περιβα΄λλοντος· εκτιµω
΄ ντας ο΄τι, κατα΄ συνε΄πεια, η ΕΕ πρε΄πει να παρα΄σχει
σιµα, καθω
κι΄νητρα και υποστη΄ριξη σε ο΄λα τα δε΄οντα επι΄πεδα, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις ανα΄γκες που απορρε΄ουν απο΄ την
΄ πη νε΄ων συνο΄ρων Σε΄νγκεν,
ανα΄δυση στην Ανατολικη΄ Ευρω

Γ.

΄ ρες στα νε΄α ανατολικα΄ εξωτερικα΄ συ΄νορα της ΕΕ ΄εχουν µεν να αντιµετωλαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο΄λες οι χω
πι΄σουν παρεµφερη΄ διαρθρωτικα΄ προβλη΄µατα, φαι΄νεται ο΄µως απαραι΄τητη και µια ειδικη΄ ανα΄λυση για κα΄θε
΄ ρα, για τη διευθε΄τηση π.χ. της συ΄γκρουσης στην Τσετσενι΄α, του δηµοκρατικου΄ ελλει΄µµατος της Λευκορωχω
σι΄ας, στις τοπικε΄ς συγκρου΄σεις στο ο΄ρος Καραµπα΄χ, στην Αµπχαζι΄α η΄ τη Νο΄τιο Οσσετι΄α και στα προβλη΄µατα
της Μολδαβι΄ας σε σχε΄ση µε την κατα΄σταση στη Υπερδνειστερι΄α, πρα΄γµατα που δυσχεραι΄νουν τη γενικη΄
πολιτικη΄ και οικονοµικη΄ προ΄οδο,

∆.

΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις» θα
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µια απο΄ τις προκλη΄σεις της στρατηγικη΄ς «ευρυ΄τερη Ευρω
΄ ρες νε΄α ω΄θηση, για να συµµερι΄ζονται µαζι΄ µε την ΕΕ τις αξι΄ες της
ει΄ναι να δοθει΄ στις ενδιαφερο΄µενες χω
ασφα΄λειας, της δηµοκρατι΄ας και της σταθερη΄ς οικονοµι΄ας της αγορα΄ς, και ο΄τι η προοπτικη΄ για συµφωνι΄ες
συ΄νδεσης, ως πιθανο΄ µελλοντικο΄ πλαι΄σιο για τις σχε΄σεις µε την ΕΕ, θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει σηµαντικο΄
΄ ρες µε τις οποι΄ες η ΕΕ δεν ΄εχει συνα΄ψει επι΄ του παρο΄ντος αντι΄στοιχη συµφωνι΄α,
κι΄νητρο για χω

E.

΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις» ανταποκρι΄νελαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η δροµολογηθει΄σα στρατηγικη΄ «ευρυ΄τερη Ευρω
΄ ς στη σηµαντικο΄τερη αποστολη΄ της ΕΕ, που ει΄ναι να συµβα΄λει στην ειρη΄νη, την ασφα΄λεια, τη
ται ασφαλω
δηµοκρατι΄α και την οικονοµικη΄ σταθερο΄τητα στο βαθµο΄ που της ει΄ναι εφικτο΄· αυτη΄ η στρατηγικη΄ πρε΄πει
εποµε΄νως να αποφυ΄γει την εµφα΄νιση νε΄ας διαχωριστικη΄ς γραµµη΄ς µε τους ανατολικου΄ς µας γει΄τονες στην
Ευρω΄πη,

΄ νεται στην κοινη΄ ανακοι΄νωση στα
ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη το µη΄νυµα που αποτυπω
τε΄λη Σεπτεµβρι΄ου 2003, της Ρωσι΄ας, της Ουκρανι΄ας, της Λευκορωσι΄ας και του Καζακστα΄ν σχετικα΄ µε τη
΄ ρου πρε΄πει να εκτιµηθει΄ απο΄ κοινου΄ µε τις σκε΄ψεις για τη διαµο΄ρφωση της
δηµιουργι΄α κοινου΄ οικονοµικου΄ χω
΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις»,
πρωτοβουλι΄ας «ευρυ΄τερη Ευρω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ακο΄µη σηµαντικο΄τερες για τη διευρυµε΄νη Ευρω΄πη ει΄ναι οι σχε΄σεις καλη΄ς γειτονι΄ας
εκατε΄ρωθεν του θαλα΄σσιου συνο΄ρου της Μεσογει΄ου, και ο΄τι, παρα΄λληλα µε την παρου΄σα διευ΄ρυνση προς την
ανατολικη΄ πλευρα΄ της ευρωπαϊκη΄ς ηπει΄ρου, η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση πρε΄πει επι΄σης να αναζωογονη΄σει και να
΄ σει τους δεσµου΄ς της µε τους γει΄τονε΄ς της στη Μεσο΄γειο και τη Με΄ση Ανατολη΄,
επιβεβαιω

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι αυτα΄ τα διαφορετικα΄ δεδοµε΄να στα ανατολικα΄ και στα νο΄τια γειτονικα΄ µας κρα΄τη
πρε΄πει να µας οδηγη΄σουν πρω΄τα σε ισοδυ΄ναµες αλλα΄ διαφοροποιηµε΄νες προσεγγι΄σεις, ω΄στε να ΄εχουµε µελ΄ ρου κοινη΄ς ευηµερι΄ας και κοινω
΄ ν αξιω΄ν στη βα΄ση µιας ενισχυλοντικα΄ τη δυνατο΄τητα οικοδο΄µησης ενο΄ς χω
΄ ν και πολιτιστικω
΄ ν σχε΄σεων και στενο΄τερης διασυµε΄νης οικονοµικη΄ς ολοκλη΄ρωσης, εντατικο΄τερων πολιτικω
νοριακη΄ς συνεργασι΄ας,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι σηµει΄ο αφετηρι΄ας της στρατηγικη΄ς για την ευρωπαϊκη΄ ασφα΄λεια πρε΄πει να ει΄ναι η
΄ ς και η καταπολε΄µηση του
προ΄ληψη των συγκρου΄σεων, η ειρηνικη΄ επι΄λυση των εν εξελι΄ξει συγκρου΄σεων καθω
΄ ντας τις αρχικε΄ς κατευθυ΄νσεις που διατυπω΄θηκαν στο ΄εγγραφο που υπε΄οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, αξιοποιω
βαλε ο Ύπατος Εκπρο΄σωπος για την ΚΕΠΠΑ στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Θεσσαλονι΄κης,
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Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ει΄ναι επι΄σης αναγκαι΄ο να αναπτυχθου΄ν µε΄σα για την αποτελεσµατικο΄τερη αντιµετω΄πιση των προκλη΄σεων «η΄πιας ασφα΄λειας», ο΄πως οι κι΄νδυνοι απο΄ τα πυρηνικα΄, η σοβαρη΄ ρυ΄πανση, το λαθρεµπο΄ριο ο΄πλων και οι δραστηριο΄τητες των δικτυ΄ων του διεθνου΄ς εγκλη΄µατος και της οργανωµε΄νης εγκληµα΄ ν, η διακι΄νηση λαθροµεταναστω΄ν
τικο΄τητας, και ιδι΄ως τα σοβαρα΄ αδικη΄µατα ο΄πως το λαθρεµπο΄ριο ναρκωτικω
΄ ς και η εµπορι΄α γυναικω
΄ ν και παιδιω
΄ ν για σεξουαλικη΄ εκµετα΄λλευση,
καθω

΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις» πρε΄πει να αξιολογη΄σει τις υφιΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολιτικη΄ «ευρυ΄τερη Ευρω
στα΄µενες πολιτικε΄ς και συµφωνι΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ΄ετσι ω΄στε να αποτελε΄σει βη΄µα προο΄δου ανεξα΄ρτητα απο΄, και χωρι΄ς να ΄ερχεται σε αντι΄φαση µε, τις παρου΄σες και τις µελλοντικε΄ς φιλοδοξι΄ες ορισµε΄νων απο΄
΄ ρες που ενδιαφε΄ρονται να προσχωρη΄σουν µακροπρο΄θεσµα στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση΄ η΄ να συνα΄ψουν
τις χω
ειδικε΄ς συµβατικε΄ς σχε΄σεις µαζι΄ της,
΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις» εξετα΄ζει τις
ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Ευρυ΄τερη Ευρω
΄ ρες και ο΄τι
σχε΄σεις µε τη Ρωσι΄α, τα δυτικα΄ νε΄α ανεξα΄ρτητα κρα΄τη (ΝΑΚ) και τις µεσογειακε΄ς γειτονικε΄ς χω
΄ ς κα΄θε δηµοσιονοµικη΄ επι΄πτωση θα ενε΄πιπτε ση΄µερα στην κατηγορι΄α 4 του προϋπολογισµου΄ της ΕΕ
συνεπω
(Εξωτερικε΄ς ∆ρα΄σεις),
ΙΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το προτεινο΄µενο νε΄ο πλαι΄σιο δεν ΄εχει ακο΄µη πλη΄ρως µετουσιωθει΄ σε συγκεκριµε΄νες
δρα΄σεις ου΄τε περιε΄χει αρκετα΄ σι΄γουρα στοιχει΄α που να επιτρε΄πουν στην αρµο΄δια επι΄ του προϋπολογισµου΄
αρχη΄ να αξιολογη΄σει τις τελικε΄ς δηµοσιονοµικε΄ς επιπτω΄σεις του, και ο΄τι η Επιτροπη΄ αναφε΄ρει πως αυτε΄ς θα
΄ νται στις δηµοσιονοµικε΄ς προτα΄σεις για τα προσεχη΄ ΄ετη,
αντανακλω
΄ νει ο΄τι τα νε΄α συ΄νορα της διευρυµε΄νης Ένωσης πρε΄πει να θεωρηθου΄ν ως ευνοϊκη΄ συγκυρι΄α για τις
1.
δηλω
΄ ρες και περιοχε΄ς που επηρεα΄ζονται α΄µεσα, µε στο΄χο τη δηµιουργι΄α ενο΄ς πλε΄γµατος στενο΄τερων σχε΄σεων· εποχω
΄ ρες και περιοχε΄ς µια σφαιρικη΄ και
µε΄νως, ει΄ναι καθη΄κον της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης να αναπτυ΄ξει µε αυτε΄ς τις χω
΄ ν λυ΄σεων στα
λειτουργικη΄ ΄εννοια γειτνι΄ασης που θα συµβα΄λει στην προω΄θηση της αναζη΄τησης πιο αποτελεσµατικω
προβλη΄µατα που τι΄θενται απο΄ την αλληλεξα΄ρτηση και την παγκοσµιοποι΄ηση·
2.
εκτιµα΄, σε σχε΄ση µε αυτο΄, ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να δηµιουργηθει΄ ΄ενα συνεκτικο΄ συ΄στηµα σχε΄σεων µεταξυ΄ των
΄ ν της διευρυµε΄νης Ένωσης, των χωρω
΄ ν µε τις οποι΄ες, ως ΄ενα βαθµο΄, υπη΄ρξε κατ’ αρχα΄ς συµφωνι΄α ο΄σον
25 χωρω
αφορα΄ τη µελλοντικη΄ τους ΄ενταξη στην Ένωση, εκει΄νων των οποι΄ων το ενταξιακο΄ δυναµικο΄ δεν ΄εχει ακο΄µη απο΄ ς και ο΄λων των α΄λλων γειτονικω
΄ ν χωρω΄ν, συ΄στηµα που θα βασι΄ζεται στον σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων
φασιστει΄, καθω
΄ ν και των θρησκειω
΄ ν, και την
δικαιωµα΄των, της δηµοκρατι΄ας και του κρα΄τους δικαι΄ου, τον δια΄λογο των πολιτισµω
΄ ν πολιτικω
΄ ν, µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις διαφορετικε΄ς υποπεριφερειακε΄ς
απο΄ κοινου΄ ανα΄πτυξη µε΄σω συγκλινουσω
συνθη΄κες·
3.
θεωρει΄ ο΄τι η Νε΄α Πολιτικη΄ Γειτνι΄ασης και το Νε΄ο Με΄σο Γειτνι΄ασης πρε΄πει να εφαρµοστου΄ν στις σχε΄σεις µας
µε ο΄λους τους γει΄τονε΄ς µας και ο΄τι η γεωγραφικη΄ δια΄σταση της «γειτνι΄ασης» πρε΄πει να λα΄βει υπο΄ψη ο΄λους τους
τοµει΄ς που ει΄ναι απαραι΄τητοι ω΄στε η στρατηγικη΄ της Ενωσης να βασι΄ζεται σε πραγµατικη΄ εδαφικη΄ συνε΄χεια και
΄ ν και
πολιτικη΄ βιωσιµο΄τητα, ενω΄ ταυτο΄χρονα θα υπα΄ρχει σαφη΄ς διαφοροποι΄ηση µεταξυ΄ καλυπτοµε΄νων περιοχω
χωρω΄ν, ιδι΄ως µε βα΄ση τις µορφε΄ς των προκλη΄σεων, το επι΄πεδο του σεβασµου΄ της δηµοκρατι΄ας, των ανθρωπι΄νων
΄ ν και το ενδιαφε΄ρον και την ικανο΄τητα΄ τους για στενο΄τερη συνεργασι΄α·
δικαιωµα΄των και των ατοµικω΄ν ελευθεριω
4.
επισηµαι΄νει ο΄τι, γι’ αυτο΄ το σκοπο΄, οι η΄δη υπα΄ρχουσες συµφωνι΄ες, οικονοµικε΄ς επαφε΄ς και πολιτιστικε΄ς
σχε΄σεις προσφε΄ρουν κατα΄λληλα ερει΄σµατα για την εµβα΄θυνση των υφιστα΄µενων δοµω΄ν που ΄εχουν δοκιµασθει΄,
΄ ν και των νο΄τιων γειτο΄θα πρε΄πει ο΄µως να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα θεµελιωδω΄ς διαφορετικα΄ δεδοµε΄να των ανατολικω
νων µας·
5.
επισηµαι΄νει ρητω΄ς τα η΄δη υπα΄ρχοντα µε΄σα (συµφωνι΄ες συ΄νδεσης, τα προενταξιακα΄ µε΄σα Interreg, PHARE,
TACIS, CARD, MEDA καθω΄ς και οι συµφωνι΄ες εταιρικη΄ς σχε΄σης και συνεργασι΄ας και οι συµφωνι΄ες ελευ΄θερων
΄ ν) και τονι΄ζει ο΄τι κανε΄να τρι΄το κρα΄τος δεν πρε΄πει να εµποδιστει΄ στη δικη΄ του πορει΄α λο΄γω των ελλειµσυναλλαγω
µα΄των α΄λλων κρατω΄ν στον αντι΄στοιχο τοµε΄α·
΄ ν για την παγκο΄σµια ασφα΄λεια που απορρε΄ουν απο΄ την τροµοκρατι΄α,
6.
τονι΄ζει ο΄τι η ανα΄λυση των νε΄ων απειλω
τις περιφερειακε΄ς και τις εθνικοθρησκευτικε΄ς συγκρου΄σεις, τον ακραι΄ο φονταµενταλισµο΄ και τη βι΄α που ασκει΄ται
΄ ν που θα
στο ο΄νοµα της θρησκει΄ας, απαιτει΄ ακο΄µη υψηλο΄τερη ικανο΄τητα ανα΄πτυξης ολοκληρωµε΄νων πολιτικω
΄ νονται στην αποτελεσµατικο΄τητα των πολυµερω
΄ ν και δηµοκρατικω
΄ ν σχε΄σεων·
εδραιω
7.
υποστηρι΄ζει τη χρη΄ση της πολιτικη΄ς ευρυ΄τερης Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων ως ΄ενα απο΄ τα µε΄σα για
περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη της εταιρικη΄ς σχε΄σης ΕΕ-Ρωσι΄ας, αλλα΄ πιστευ΄ει ο΄τι για λο΄γους που α΄πτονται του µεγε΄θους,
΄ ν της, οι εκτο΄ς αυτου΄ του πλαισι΄ου πολιτικη΄ς σχε΄σεις ΕΕ-Ρωσι΄ας θα εξακολουθη΄των πο΄ρων και των φιλοδοξιω
σουν να ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικε΄ς· τονι΄ζει, ωστο΄σο, ο΄τι δεν πρε΄πει να υπα΄ρξει διαφορα΄ αντιµετω΄πισης ο΄σον αφορα΄ τη
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σηµασι΄α που αποδι΄δεται στον σεβασµο΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και αναµε΄νει απο΄ τη Ρωσι΄α συγκεκριµε΄να
΄ νει ο΄τι η παρου΄σα κατα΄σταση στην Τσετσενι΄α και η κατα΄σταση στην οποι΄α
µε΄τρα σ’ αυτο΄ τον τοµε΄α· επιβεβαιω
βρι΄σκεται η δηµοκρατι΄α αποτελου΄ν επι΄ του παρο΄ντος εµπο΄δια για την πλη΄ρη ανα΄πτυξη της εταιρικη΄ς σχε΄σης
ΕΕ-Ρωσι΄ας·
8.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο ο΄πως, στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς για την «ευρυ΄τερη Ευρω΄΄ ρες του Νοτι΄ου Καυκα΄σου, προσδι΄δοντας ιδιαι΄τερη
πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις», αναπτυ΄ξουν ειδικη΄ πολιτικη΄ για τις χω
προσοχη΄ στην προ΄ληψη των συγκρου΄σεων·
9.
ζητει΄, επι΄ πλε΄ον, οι σχε΄σεις µε τη Μεσο΄γειο να λα΄βουν υπο΄ψη, πε΄ραν των χωρω΄ν που συµµετε΄χουν η΄δη στην
΄ ς του παραευρωµεσογειακη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση, τη Λιβυ΄η και τη Μαυριτανι΄α, οι οποι΄ες συµµετε΄χουν µε το καθεστω
τηρητη΄ και οι οποι΄ες ανη΄κουν κυρι΄ως στην υπο΄ συ΄σταση Ένωση του Αραβικου΄ Μαγκρε΄µπ·
΄ ρες της ΕΖΕΣ, δηλαδη΄ την Ισλανδι΄α, το Λιχτενστα΄ιν, τη
10. ζητει΄ να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ και στις χω
΄ ς και σε εκει΄νες τις χω
΄ ρες της ευρωπαϊκη΄ς ηπει΄ρου οι οποι΄ες λο΄γω του µεγε΄θους
Νορβηγι΄α και την Ελβετι΄α, καθω
΄ ν τους δεν συµµετει΄χαν στη διαδικασι΄α διευ΄ρυνσης της Ένωσης (Ανδο΄ρα, Μονακο΄, Άγιος Μαρι΄και των επιλογω
νος, κρα΄τος του Βατικανου΄, αλλα΄ που η΄δη ΄εχουν µε ποικι΄λους τρο΄πους ενσωµατωθει΄ στις ευρωπαϊκε΄ς δοµε΄ς και
µπορου΄ν κατα΄ συνε΄πεια να συµβα΄λουν ενεργα΄ στην ανα΄πτυξη αυτη΄ς της διαδικασι΄ας·
11. επισηµαι΄νει ο΄τι η προω΄θηση της πολιτικη΄ς ευρυ΄τερης Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων επ’ ουδενι΄ δεν πρε΄πει
΄να επηρεα΄σει το καθεστω΄ς υποψηφιο΄τητας για ΄ενταξη της Βουλγαρι΄ας και της Ρουµανι΄ας (µε στο΄χο την προσχω
΄ν
ρηση το 2007) και της Τουρκι΄ας (η απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ΄εναρξη των ενταξιακω
΄ ς της υποψη΄φιας χω
΄ ρας για τις
διαπραγµατευ΄σεων θα ληφθει΄ τον ∆εκε΄µβριο του 2004), το εν δυνα΄µει καθεστω
΄ ρες των ∆υτικω΄ν Βαλκανι΄ων (απω
΄ τατος στο΄χος ει΄ναι η προσχω
΄ ρηση στην ΕΕ ο΄πως επιβεβαι΄ωσε το Ευρωπαϊκο΄
χω
΄ ρηση στην ΕΕ·
Συµβου΄λιο το Μα΄ρτιο και Ιου΄νιο του 2003) η΄ τα κριτη΄ρια επιλεξιµο΄τητας για προσχω
΄ ρηση΄ς της µελλοντικα΄, η Τουρκι΄α πρε΄πει και αυτη΄
12. θεωρει΄ ο΄τι, ανεξαρτη΄τως του ζητη΄µατος πιθανη΄ς προσχω
΄ πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων·
να ενταχθει΄ στην πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω
΄ ν των ∆υτικω΄ν Βαλκανι΄ων στη νε΄α συνολικη΄ πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω
΄13. πιστευ΄ει ο΄τι η ΄ενταξη των χωρω
πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων µπορει΄ να επιτευχθει΄ και µε΄σω της συµµετοχη΄ς τους στην ευρωµεσογειακη΄ εταιρικη΄
΄ σει, πρε΄πει να αξιοποιη΄σει στο µε΄γιστο την υποπεριφερειακη΄ ολοκλη΄ρωση της περιοχη΄ς
σχε΄ση και, εν πα΄ση περιπτω
αυτη΄ς ως βασικο΄ βη΄µα προς περαιτε΄ρω ΄ενταξη στις ευρωπαϊκε΄ς δοµε΄ς· τονι΄ζει ο΄τι η πλη΄ρης συνεργασι΄α εκ µε΄ρους
΄ ν που ΄εχουν σχε΄ση µε την τε΄ως Γιουγκοσλαβι΄α παραµε΄νει σηµαντικο΄ς παρα΄γοντας στη συµµετοχη΄ αυτη΄
των χωρω
΄ ς αποτελει΄ βα΄ση συµφιλι΄ωσης και ανα΄πτυξης της αµοιβαι΄ας εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των λαω
΄ ν·
καθω
΄ ς δεν αντιστρατευ΄εται τις προσ14. θεωρει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων ο΄χι απλω
΄ ν γειτονικω΄ν χωρω΄ν για προσχω
΄ ρηση στην ΕΕ η΄ για διαφορετικε΄ς συµβατικε΄ς σχε΄σεις,
δοκι΄ες ορισµε΄νων ευρωπαϊκω
αλλα΄, παρ’ο΄τι δεν ταυτι΄ζεται µε την πολιτικη΄ διευ΄ρυνσης, µπορει΄ να αποτελε΄σει ΄ενα σηµαντικο΄ εργαλει΄ο ω΄στε να
΄ ρες αυτε΄ς τη δυνατο΄τητα να υποβα΄λουν αι΄τηση ΄ενταξης συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 49 της Συνθη΄αποκτη΄σουν οι χω
΄κης ΕΕ µε βα΄ση την προ΄οδο που ΄εχει επιτευχθει΄ µε΄χρι εκει΄νη τη στιγµη΄· θεωρει΄ ο΄τι η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω
πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων δεν πρε΄πει να αποκλει΄ει α΄λλες µορφε΄ς συ΄νδεσης σε επο΄µενο στα΄διο·
15. υπογραµµι΄ζει, εν τω µεταξυ΄, ο΄τι βα΄σει του α΄ρθρου 49 της Συνθη΄κης ΕΕ κα΄θε ευρωπαϊκο΄ κρα΄τος που
΄ µατα, τις θεµελιω΄δεις ελευθερι΄ες και
σε΄βεται τις αρχε΄ς της ελευθερι΄ας και της δηµοκρατι΄ας, τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ ριση του δικαιω
΄ µατο κρα΄τος δικαι΄ου δυ΄ναται να υποβα΄λει αι΄τηση ΄ενταξης στην Ένωση, και ο΄τι η σαφη΄ς αναγνω
΄ ς τις ευρωπαϊκε΄ς φιλοδοξι΄ες τους, ο΄πως η Ουκρανι΄α και η Μολδαβι΄α, να
τος των χωρω΄ν που εκφρα΄ζουν σαφω
΄ νουν τα απαραι΄τητα πολιτικα΄ και οικονοµικα΄ κριτη΄ρια
ενταχθου΄ν στην ΕΕ ο΄ταν φτα΄σουν στο σηµει΄ο να εκπληρω
΄πρε΄πει να αποτελει΄ ισχυρο΄ κι΄νητρο για τη συνεργασι΄α τους στο πλαι΄σιο της πρωτοβουλι΄ας για ευρυ΄τερη Ευρω
πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις·
΄ ρες που φιλοδοξου΄ν να γι΄νουν τελικα΄ µε΄λη της ΕΕ, πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄ ο
16. θεωρει΄ ο΄τι, για τις χω
µηχανισµο΄ς ελε΄γχου της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν προς τις κοινοτικε΄ς διατα΄΄ ρες·
ξεις, που αναπτυ΄χθηκε για τις υποψη΄φιες χω
΄ σει τα µε΄γιστα, η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων πρε΄πει να
17. πιστευ΄ει ο΄τι για να αποδω
περιλα΄βει µια µεγα΄λη πανευρωπαϊκη΄ και µεσογειακη΄ περιοχη΄ που θα διαρθρω΄νεται σε διµερει΄ς, υποπεριφερειακε΄ς
και περιφερειακε΄ς διαστα΄σεις (ο΄που θα συµπεριλαµβα΄νεται η Βο΄ρεια ∆ια΄σταση και η συνεργασι΄α µε τις περιοχε΄ς
της Μαυ΄ρης Θα΄λασσας και της Μεσογει΄ου)· επισηµαι΄νει τις γεωπολιτικε΄ς διαφορε΄ς που υπα΄ρχουν µεταξυ΄ της
δυτικη΄ς και ανατολικη΄ς γειτνι΄ασης και πιστευ΄ει ο΄τι, ενω΄ πρε΄πει να υπα΄ρχουν σηµαντικα΄ περιθω΄ρια ανα΄πτυξης
υποπεριφερειακη΄ς και περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας στο Νο΄το, στην Ανατολη΄ θα η΄ταν προτιµο΄τερη µια διµερη΄ς
΄ ν δεν φαι΄νεται καθο΄λου δυνατη΄·
προσε΄γγιση, καθω΄ς η περιφερειακη΄ συνεργασι΄α λο΄γω των διαφορω
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18.

Σ’ αυτο΄ το πλαι΄σιο και σε ο΄, τι αφορα΄ τους νε΄ους γει΄τονες της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης:
αναγνωρι΄ζει ο΄τι η επι΄λυση της συ΄γκρουσης σχετικα΄ µε την Υπερδνειστερι΄α θα βελτι΄ωνε σηµαντικα΄ τις συνθη΄΄ πη απο΄ µι΄α πηγη΄
κες οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης της Μολδαβι΄ας και θα ανακου΄φιζε την Ευρω
αστα΄θειας· θεωρει΄ αξιοσηµει΄ωτο το γεγονο΄ς ο΄τι εξετα΄ζονται στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου ιδε΄ες σχετικα΄ µε
την αποστολη΄ πολιτικου΄ προσωπικου΄ η΄ στρατιωτικω΄ν δυνα΄µεων εκ µε΄ρους της ΕΕ·
΄ ν και ο΄τι αυτα΄ τα δα΄νεια καθι΄επισηµαι΄νει ο΄τι η ΕΕ παρε΄χει στη Μολδαβι΄α δα΄νεια για το ισοζυ΄γιο πληρωµω
΄ ν εξαγωγη΄ς προϊο΄ντων που διατηρει΄ η ΕΕ εις
στανται αναγκαι΄α σε σηµαντικο΄ βαθµο΄ και λο΄γω των περιορισµω
΄ ν ως προς τη
βα΄ρος της Μολδαβι΄ας· εκφρα΄ζει λυ΄πη για την ασυνε΄πεια µεταξυ΄ των κοινοτικω΄ν πολιτικω
Μολδαβι΄α και καλει΄ την Επιτροπη΄ να αντιµετωπι΄σει αυτο΄ το θε΄µα·
΄ ν κοµµα΄των να ζητη΄σουν υποστη΄ριξη της επιχαιρετι΄ζει την κοινη΄ πρωτοβουλι΄α ο΄λων των κοινοβουλευτικω
θυµι΄ας της Μολδαβι΄ας για ενσωµα΄τωση στην ΕΕ, γεγονο΄ς που καθι΄σταται ο΄λο και περισσο΄τερο ενοποιητικο΄
΄ ρα·
στοιχει΄ο για τη χω
΄ ρα µε δικτατορικη΄ κυβε΄ρνηση που
επισηµαι΄νει ο΄τι οι πολιτικε΄ς συνθη΄κες στη Λευκορωσι΄α, τη µοναδικη΄ χω
΄εχει αποµει΄νει στην Ευρω΄πη, εξακολουθου΄ν να καθιστου΄ν ακατα΄λληλη την οιαδη΄ποτε ολοκληρωµε΄νη συνερ΄ ρα· καλει΄ ωστο΄σο την ΕΕ να εντει΄νει την υποστη΄ριξη΄ της προς την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν
γασι΄α µε αυτη΄ τη χω
και τη δηµοκρατικη΄ αντιπολι΄τευση και να αξιοποιηθου΄ν οι υφιστα΄µενες δυνατο΄τητες για το σκοπο΄ αυτο΄·
τονι΄ζει τη σηµασι΄α προετοιµασι΄ας σχεδι΄ου δρα΄σης γι’ αυτο΄ν τον σκοπο΄, προκειµε΄νου να δηµιουργηθου΄ν οι
΄ ρα·
προϋποθε΄σεις σχε΄σεων της ΕΕ και µε αυτη΄ τη χω
΄ ν ιστορικω΄ν,
θεωρει΄ ο΄τι στην Ουκρανι΄α, λο΄γω του µεγε΄θους της, της γεωγραφικη΄ς θε΄σης της, των ισχυρω
΄ ν, οικονοµικω
΄ ν και λοιπω΄ν δεσµω
΄ ν µε την Κεντρικη΄ και ∆υτικη΄ Ευρω
΄ πη, καθω
΄ ς και µε τη Ρωσι΄α,
πολιτιστικω
και των δυνατοτη΄των της να καταστει΄ ΄ενας περισσο΄τερο αξιο΄λογος εται΄ρος της ΕΕ σε σηµαντικου΄ς τοµει΄ς,
πρε΄πει να δοθει΄ ΄ενας ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ς ρο΄λος στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς της ΕΕ για ευρυ΄τερη Ευρω΄πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις· υποστηρι΄ζει την επιθυµι΄α της Ουκρανι΄ας για ενσωµα΄τωση στην ΕΕ και το σηµερινο΄
µε΄ληµα του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς για την εκπο΄νηση ενο΄ς σχεδι΄ου δρα΄σης για την Ουκρανι΄α·
επισηµαι΄νει ο΄τι η προβλεπο΄µενη δηµιουργι΄α ενο΄ς Κοινου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου µε τη Ρωσι΄α, τη Λευκορωσι΄α
και το Καζακστα΄ν θα παρεµπο΄διζε περαιτε΄ρω τη συνεργασι΄α µεταξυ΄ Ουκρανι΄ας και ΕΕ· ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι
µο΄νο µια πλη΄ρως δηµοκρατικη΄ και ανεξα΄ρτητη Ουκρανι΄α η οποι΄α θα ΄εχει αναπτυ΄ξει µια ανοικτη΄ κοινωνι΄α
΄ ν της ΕΕ µπορει΄ να αποφασι΄σει σχετικα΄ µε τον τελικο΄ προσαναπαρεµφερη΄ µε εκει΄νες των νε΄ων κρατω΄ν µελω
΄ ρας· ζητει΄ την εκ του συ΄νεγγυς παρακολου΄θηση της κατα΄στασης της δηµοκρατι΄ας κατα΄ το
τολισµο΄ της χω
δια΄στηµα που οδηγει΄ στις προεδρικε΄ς εκλογε΄ς του 2004· ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι, προκειµε΄νου να υποστη΄ κουν την προω΄θηση της µεταρρυθµιστικη΄ς διαδικασι΄ας, η ΕΕ θα πρε΄πει να
ριχθου΄ν εκει΄νοι οι οποι΄οι επιδιω
΄ ρηση·
αφη΄νει ανοιχτη΄ την πο΄ρτα για προσχω

19.

΄ ρο της Μεσογει΄ου και τη Με΄ση Ανατολη΄:
σε ο΄, τι αφορα΄ τον χω
θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να προχωρη΄σουµε σε αναζωπυ΄ρωση της υπα΄ρχουσας ευρωµεσογειακη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης
΄ ν και πολυµερω
΄ ν πρωτοβουλιω΄ν κατα΄ τοµει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συστα΄σεως Ιδρυ΄µατος
µε΄σω διµερω
΄ ν, µε την επανατοποθε΄τηση΄ της στο ευρυ΄τερο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς
για το ∆ια΄λογο µεταξυ΄ των Πολιτισµω
΄ πης - γειτονικω
΄ ν σχε΄σεων· επαναβεβαιω
΄ νει την προτεραιο΄τητα της ανα΄πτυξης των υποπεριφεευρυ΄τερης Ευρω
΄ ν σχε΄σεων στο Μαγκρε΄µπ και στο Μασρε΄κ, η οποι΄α συνιστα΄, µεταξυ΄ α΄λλων, τον τελικο΄ στο΄χο των
ρειακω
΄ ν συ΄νδεσης που συνα΄φθηκαν διµερω
΄ ς αλλα΄ προορι΄ζονται να προωθη΄σουν και να βοηθη΄σουν τη
συµφωνιω
΄ νει την αναγκαιο΄τητα να δροµολογη΄σει η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
µεγαλυ΄τερη περιφερειακη΄ συνοχη΄· επαναβεβαιω
σε αυτε΄ς τις περιφε΄ρειες προγρα΄µµατα κυ΄ρους, υπο΄ την προϋπο΄θεση να συµµετα΄σχουν σε αυτα΄ οι κοινωνι΄ες
των πολιτω΄ν των εν λο΄γω χωρω΄ν·
επισηµαι΄νει ο΄τι η πολυµερη΄ς, συνεκτικη΄ και αποτελεσµατικη΄ ευρωµεσογειακη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση οφει΄λει να συγ΄ νει πλη΄ρως, εκτο΄ς απο΄ τις κοινωνικο-οικονοµικε΄ς παραµε΄τρους, το σεβασµο΄ και την προω΄θηση των
κεντρω
΄ ς και την εκπαι΄δευση και τον αγω΄να κατα΄ του αποκλεισµου΄ και της φτω΄χειας·
ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των καθω
΄ δεις αρχε΄ς στις σχε΄σεις της Ευρωπαϊαπαιτει΄ να εφαρµοστου΄ν µε αυστηρο΄τητα και συνε΄πεια αυτε΄ς οι θεµελιω
κη΄ς Ένωσης µε τους µεσογειακου΄ς της εται΄ρους, και ιδι΄ως στο πλαι΄σιο των προγραµµα΄των MEDA και των
΄ ν συµφωνιω
΄ ν συ΄νδεσης·
υφιστα΄µενων και µελλοντικω
ευελπιστει΄ στο πλαι΄σιο αυτο΄ να εξελιχθου΄ν οι διµερει΄ς συµφωνι΄ες συ΄νδεσης σε πολυµερει΄ς συµφωνι΄ες µε ο΄λες
΄ ρες εται΄ρους της ∆ιαδικασι΄ας της Βαρκελω
΄ νης,
τις χω
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΄ πη - γειτονικω΄ν σχε΄σεων θα µπορου΄σε να προσφε΄ρει συνεργασι΄α σε
20. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω
τρεις τοµει΄ς:
1ος τοµε΄ας: πολιτικο΄ς, ανθρωπιστικο΄ς, αστικο΄ς και πολιτιστικο΄ς τοµε΄ας
2ος τοµε΄ας: ασφα΄λεια (εσωτερικη΄ και εξωτερικη΄)
3ος τοµε΄ας: κοινη΄ αειφο΄ρος οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη·
πιστευ΄ει επιπλε΄ον ο΄τι σε κα΄θε ΄εναν απο΄ τους εν λο΄γω τοµει΄ς µπορου΄ν να αναπτυχθου΄ν ορισµε΄νες κοινε΄ς πολιτικε΄ς·
΄ πης - γειτονικω
΄ ν σχε΄σεων πρε΄πει να περιλα΄βει µια κοινη΄ πολιτικη΄
21. πιστευ΄ει ο΄τι η ΄εννοια της ευρυ΄τερης Ευρω
΄ νεται στα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα, στην ιθαγε΄νεια, τη δηµοκρατι΄α και το κρα΄τος δικαι΄ου, καθω
΄ς
που θα επικεντρω
και σε µια κοινη΄ πολιτικη΄ για την ανα΄πτυξη της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν, µε ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην υ΄παρξη
αξιο΄πιστων µε΄σων ενηµε΄ρωσης, και στο σεβασµο΄ της πολυφωνι΄ας της εκπαι΄δευσης, της ΄ερευνας, του πολιτισµου΄
και της περι΄θαλψης· σε σχε΄ση µε αυτο΄ επιδοκιµα΄ζει την προ΄σφατη ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τις
δρα΄σεις που αναλαµβα΄νει η ΕΕ µε τους µεσογειακου΄ς εται΄ρους της στον τοµε΄α αυτο΄· υπογραµµι΄ζει ο΄τι καθι΄σταται
επιτακτικη΄ ανα΄γκη οι συστα΄σεις που περιε΄χει η εν λο΄γω ανακοι΄νωση να τεθου΄ν σε εφαρµογη΄ συστηµατικα΄, απο΄ ν και δηµοσιοποιηµε΄νων στο΄χων και κριτηρι΄ων στα
φασιστικα΄ και συνεκτικα΄, κυρι΄ως µε΄σω της υιοθε΄τησης σαφω
΄ ν µε΄σων στον τοµε΄α των ανθρωδια΄φορα σχε΄δια δρα΄σης, ενσωµατω΄νοντας κυρι΄ως σ’ αυτα΄ το σεβασµο΄ των διεθνω
΄ νει την ανα΄γκη να περιληφθου΄ν πλη΄ρως στις πρακτικε΄ς αυτε΄ς η προαγωγη΄ και
πι΄νων δικαιωµα΄των· επαναβεβαιω
΄ ν· θεωρει΄ σηµαντικο΄ να ενισχυθου΄ν ο΄λες οι µορφε΄ς διαπολιτισµικου΄
προα΄σπιση των δικαιωµα΄των των γυναικω
΄ σουν τον αµοιβαι΄ο σεβασµο΄, την κατανο΄ηση
διαλο΄γου ω΄στε να µπορε΄σουν οι ευρωµεσογειακοι΄ λαοι΄ να εδραιω
΄ δη ρο΄λο που διαδραµα΄τισε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο στους
και την ανοχη΄· υπενθυµι΄ζει τον ενεργο΄ και θεµελιω
΄ νει ο΄τι η διασφα΄λιση της κα΄θε ει΄δους δηµοκρατικη΄ς νοµιµο΄τητας περνα΄ µε΄σα απο΄ τον
τοµει΄ς αυτου΄ς και επιβεβαιω
΄ ν·
ενδελεχη΄ κοινοβουλευτικο΄ ΄ελεγχο αυτω΄ν των διαδικασιω
΄ πης - γειτονικω
΄ ν σχε΄σεων πρε΄πει να περιλα΄βει κοινε΄ς προσπα΄θειες
22. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω
ο΄σον αφορα΄ την παρα΄νοµη µετανα΄στευση, την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, την παρα΄νοµη διακι΄νηση προϊο΄΄ ς και την προ΄ληψη και τον
ντων, τη µε΄ριµνα για διεθνη΄ ΄εννοµη τα΄ξη, την καταπολε΄µηση της διαφθορα΄ς, καθω
τερµατισµο΄ των συγκρου΄σεων· σε ο΄λους αυτου΄ς τους τοµει΄ς θα πρε΄πει να εξακολουθη΄σουν να διασφαλι΄ζονται οι
αρχε΄ς του κρα΄τους δικαι΄ου που διε΄πουν την ΕΕ·
23. θεωρει΄ ο΄τι, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του στο΄χου για την ανα΄πτυξη κλι΄µατος εµπιστοσυ΄νης και ενισχυµε΄νης
΄ ρες, καθω΄ς και ανα΄πτυξης της διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας, η ασφα΄λιση των εξωσυ΄µπραξης µε τις γειτονικε΄ς χω
΄ ν, την απα΄τη σε σχε΄ση µε τις επιδοτερικω΄ν συνο΄ρων της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης ως προς τη διακι΄νηση ναρκωτικω
τη΄σεις, τη λαθροµετανα΄στευση, την εµπορι΄α ανθρω΄πων, την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, τους κτηνιατρικου΄ς
ελε΄γχους και τους ελε΄γχους τροφι΄µων πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται σε στενη΄ συνεργασι΄α µε τις νε΄ες γειτονικε΄ς
΄ ρες. Στην επιτη΄ρηση των εξωτερικω΄ν συνο΄ρων πρε΄πει να ενταχθου΄ν επι΄σης το συ΄στηµα ναυσιπλοι΅ας Galileo και
χω
το συ΄στηµα δορυφορικη΄ς παρακολου΄θησης GMES. Πε΄ραν του΄του πρε΄πει να ενοποιηθει΄ ο τεχνολογικο΄ς εξοπλι΄ ν αρχω
΄ ν·
σµο΄ς των τελωνειακω
24. στηρι΄ζει, ειδικο΄τερα, την προ΄ταση συγκρο΄τησης Υπηρεσι΄ας για τη διαχει΄ριση και το λειτουργικο΄ συντονισµο΄ των συνο΄ρων, επιφορτισµε΄νης πρωτι΄στως µε την παρακολου΄θηση της µεταναστευτικη΄ς ροη΄ς απο΄ την Ανατολη΄
και το Νο΄το αλλα΄ και προκειµε΄νου να οικοδοµη΄σει το αναγκαι΄ο κλι΄µα εµπιστοσυ΄νης και συνεργασι΄ας µε τις
΄ ρες·
γειτονικε΄ς χω
25. πιστευ΄ει ο΄τι η πολιτικη΄ ευρυ΄τερης Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων πρε΄πει να περιλα΄βει: µια πολιτικη΄ που θα
΄ ν και κεφαλαι΄ων· µια µακροοικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄
διευκολυ΄νει την κυκλοφορι΄α προσω΄πων, αγαθω΄ν, υπηρεσιω
πολιτικη΄ που θα διασφαλι΄ζει επι΄σης την κοινωνικη΄ συνοχη΄· µια µικροοικονοµικη΄ πολιτικη΄ και µια πολιτικη΄ για την
΄ ν προγραµµα΄των τεχνικη΄ς και οικονοµικη΄ς στη΄ριξης· µια πολιτικη΄ για τις
απασχο΄ληση, µε τη δροµολο΄γηση ειδικω
υποδοµε΄ς και τα δι΄κτυα· προς τον σκοπο΄ αυτο΄, πιστευ΄ει ο΄τι ιδιαι΄τερη σηµασι΄α πρε΄πει να δοθει΄ στον ενεργειακο΄
΄ ν πολιτικω
΄ ν της ΕΕ και των γειτοπαρα΄γοντα, στο πλαι΄σιο του οποι΄ου ευκται΄α ει΄ναι και η ανα΄πτυξη συγκλινουσω
΄ ν χωρω΄ν που διαθε΄τουν ενεργειακου΄ς πο΄ρους· θεωρει΄ αναγκαι΄ο να αναπτυχθει΄ µια περιβαλλοντικη΄ και µια
νικω
κοινωνικη΄ πολιτικη΄ που θα συνδε΄ονται απευθει΄ας µε τις προαναφερθει΄σες οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς·
26. εφιστα΄ την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς στην υγειονοµικη΄ και περιβαλλοντικη΄ κατα΄σταση στη Λευκορωσι΄α και
στην Ουκρανι΄α, ως συνε΄πεια της καταστροφη΄ς του πυρηνικου΄ σταθµου΄ του Τσερνο΄µπιλ· ζητει΄ την ανα΄πτυξη ενο΄ς
προγρα΄µµατος ιατρικη΄ς βοη΄θειας και εφοδιασµου΄ µε νοσοκοµειακου΄ς εξοπλισµου΄ς, ΄εχοντας υπο΄ψη την αβεβαιο΄΄ ρες αυτε΄ς·
τητα των πο΄ρων και των µε΄σων που διαθε΄τουν οι χω
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΄ νει ο΄τι για καθε΄να απο΄ τους προαναφερθε΄ντες τοµει΄ς και τις συναφει΄ς κοινε΄ς πολιτικε΄ς πρε΄πει να
27. επιβεβαιω
διατεθει΄ επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση· στο πλαι΄σιο αυτο΄ πρε΄πει να αναπτυχθει΄ πλη΄ρως ο ρο΄λος της ETAA και πρε΄πει
να ανατεθει΄ στην ΕΤΕπ συγκεκριµε΄νη αποστολη΄ και επαρκει΄ς πο΄ροι για να επεκτει΄νει τα δα΄νεια σε ολο΄κληρη την
΄ πη, συµπεριλαµβανοµε΄νων της Μολδαβι΄ας και της Ουκρανι΄ας, ενω΄ για την περιοχη΄ της ΜεσοΑνατολικη΄ Ευρω
γει΄ου και της Με΄σης Ανατολη΄ς η ουσιαστικη΄ συνδροµη΄ της ΕΤΕπ πρε΄πει να αναπτυχθει΄ σε ΄ενα σκε΄λος που θα
΄ ς και µε χρηµατοδοτικε΄ς συνειει΄ναι ικανο΄ να καλυ΄πτει τις µελλοντικε΄ς απαιτη΄σεις της νε΄ας στρατηγικη΄ς, καθω
΄ ρες·
σφορε΄ς απο΄ α΄λλες µεσογειακε΄ς χω
΄ ν τοµε΄ων πρε΄πει κατ’ αρχα΄ς να δηµιουργη΄σει τις γενικε΄ς συνθη΄κες
28. θεωρει΄ ο΄τι η ανα΄πτυξη των τριω΄ν αυτω
΄ ν αξιω
΄ ν και αρχω
΄ ν µε ο΄λες τις ενδιαφερο΄µενες χω
΄ ρες· ταυτο΄που θα επιτρε΄ψουν το σταδιακο΄ µοι΄ρασµα κοινω
χρονα, ει΄ναι απαραι΄τητο να αξιοποιηθου΄ν, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την πολιτικη΄ στον τοµε΄α της οικονοµικη΄ς και
κοινωνικη΄ς δια΄στασης, οι δια΄φορες περιφερειακε΄ς και υποπεριφερειακε΄ς πτυχε΄ς για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι δια΄φο΄ ρες·
ρες περιοχε΄ς και οι δια΄φορες χω
29. θεωρει΄ σ’ αυτο΄ το πλαι΄σιο ο΄τι ει΄ναι ευκαιρι΄α να ληφθει΄ υπο΄ψη ως νε΄α επιλογη΄ η δηµιουργι΄α ενο΄ς Χω΄ρου
΄ ς και πτυχε΄ς της
Ελευ΄θερου Εµπορι΄ου ο οποι΄ος θα µπορου΄σε να περιλαµβα΄νει πτυχε΄ς της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς καθω
εσωτερικη΄ς και εξωτερικη΄ς ασφα΄λειας («European Economic Area Plus») µεταξυ΄ της ΕΕ και των ευρωπαι΄ων
γειτο΄νων της χωρι΄ς να αποκλει΄ονται µελλοντικα΄ µε΄λη·
΄ νης ει΄ναι η δηµιουργι΄α
30. υπενθυµι΄ζει περαιτε΄ρω ο΄τι ΄ενας απο΄ τους στο΄χους της διαδικασι΄ας της Βαρκελω
δι΄καιης Ζω΄νης Ελευθε΄ρου Εµπορι΄ου εντο΄ς της Μεσογει΄ου και τονι΄ζει ο΄τι η πολιτικη΄ των γειτονικω΄ν σχε΄σεων
΄ ρου κοινη΄ς ευηµερι΄ας·
αποσκοπει΄ κυρι΄ως στη µει΄ωση της φτω΄χειας και στη δηµιουργι΄α χω
΄ ν ευρω-περιοχω
΄ ν µεταξυ΄ ορισµε΄νων νε΄ων
31. εφιστα΄ την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς στην υ΄παρξη περιβαλλοντικω
΄ ν και νε΄ων γειτο΄νων, ο΄πως λ.χ. ο δρυµο΄ς Bialowieska (Πολωνι΄α/Λευκορωσι΄α), ο δρυµο΄ς Nieman
κρατω΄ν µελω
(Πολωνι΄α/Λιθουανι΄α/Λευκορωσι΄α) και ο δρυµο΄ς της περιοχη΄ς Polésie (Ουκρανι΄α/Λευκορωσι΄α/Πολωνι΄α) που ει΄ναι
µει΄ζονος σηµασι΄ας για την ευρωπαϊκη΄ η΄πειρο·
΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις», αλλα΄ ταυτο΄χρονα
32. χαιρετι΄ζει το γενικο΄ σκεπτικο΄ της πρωτοβουλι΄ας «ευρυ΄τερη Ευρω
επισηµαι΄νει ο΄τι οι σχετικε΄ς περιοχε΄ς η΄δη καλυ΄πτονται απο΄ τα βασικα΄ προγρα΄µµατα γεωγραφικη΄ς συνεργασι΄ας της
ΕΕ και παρατηρει΄ ο΄τι η ανακοι΄νωση δεν παρε΄χει σαφη΄ ΄ενδειξη για τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο τα προγρα΄µµατα αυτα΄
θα εκσυγχρονισθου΄ν, θα γι΄νουν αποτελεσµατικο΄τερα και τελικα΄ θα συµβα΄λουν στην επι΄τευξη των φιλο΄δοξων
στο΄χων της νε΄ας πρωτοβουλι΄ας·
33. επισηµαι΄νει ο΄τι η ανακοι΄νωση αναφε΄ρεται ρητα΄ σε «αυξηµε΄νη οικονοµικη΄ ενι΄σχυση»· µολονο΄τι αποδε΄χεται
τη σπουδαιο΄τητα των σχε΄σεων µε τους γει΄τονες της Ένωσης, ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι τα περιθω΄ρια που υπα΄ρχουν
΄ ν προοπτικω΄ν δεν ΄εχουν επιτρε΄ψει τη χρηµατοδο΄τηση νε΄ων αναγκω
΄ν
στο πλαι΄σιο των τρεχουσω΄ν δηµοσιονοµικω
χωρι΄ς να επηρεασθου΄ν αρνητικα΄ α΄λλοι τοµει΄ς· υπογραµµι΄ζει ο΄τι τα ποσα΄ των χρηµατοδοτη΄σεων πρε΄πει να αποτελε΄σουν σηµαντικο΄ στοιχει΄ο των διαπραγµατευ΄σεων για τις νε΄ες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς του 2007 και των
επο΄µενων ετω΄ν·
34. ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι η νε΄α ενισχυµε΄νη σχε΄ση µε τους γει΄τονες της Ένωσης υπερβαι΄νει αυτο΄ που παραδο΄ ρες και δηµιουργει΄ µια νε΄α δια΄σταση στη συνεργασι΄α·
σιακα΄ θεωρει΄ται ως «εξωτερικε΄ς δρα΄σεις» για τρι΄τες χω
φρονει΄, ως εκ του΄του, ο΄τι θα πρε΄πει να εξετασθει΄ η δυνατο΄τητα του ανοι΄γµατος της κατηγορι΄ας 7 των δηµοσιο΄ ν προοπτικω΄ν (προενταξιακη΄ στρατηγικη΄) η΄ κα΄ποια α΄λλη προσαρµογη΄ των σηµερινω
΄ ν κατηγοριω΄ν µε κατα΄λνοµικω
ληλη χρηµατοδο΄τηση µετα΄ το 2006·
35. ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι τουλα΄χιστον το µε΄ρος CARDS της χρηµατοδο΄τησης στο πλαι΄σιο του µε΄σου γειτνι΄ασης θα µπορου΄σε να καλυφθει΄ απο΄ την κατηγορι΄α 7, Προενταξιακη΄ Στρατηγικη΄, κατα΄ τρο΄πο συ΄µφωνο προς την
προ΄ταση για µεταφορα΄ των σχε΄σεων της ΕΕ µε την περιοχη΄ των Βαλκανι΄ων στην κατηγορι΄α αυτη΄ απο΄ την κατηγορι΄α 4 (Εξωτερικη΄ ∆ρα΄ση)·
36. χαιρετι΄ζει την ΄εκκληση του Συµβουλι΄ου που περιλαµβα΄νεται στα συµπερα΄σµατα της 16ης Ιουνι΄ου 2003
και της 7ης Οκτωβρι΄ου 2003 της Συνα΄ντησης Κορυφη΄ς ΕΕ-Ουκρανι΄ας, για την απο΄ πλευρα΄ς Επιτροπη΄ς επιτα΄΄ ν σχε΄σεων µε την Ουκρανι΄α, τη Μολδαβι΄α και τους εται΄ρους της Νο΄τιας
χυνση της εµβα΄θυνσης των διµερω
Μεσογει΄ου, µε΄σω της εκπο΄νησης σχεδι΄ων δρα΄σης· πιστευ΄ει, ωστο΄σο, ο΄τι το συ΄νολο της πολιτικη΄ς ευρυ΄τερης
Ευρω΄πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων πρε΄πει να διαθε΄τει συνεκτικα΄ σχε΄δια δρα΄σης·
37. επιµε΄νει ο΄τι η προτεινο΄µενη λειτουργι΄α των εν λο΄γω σχεδι΄ων δρα΄σης πρε΄πει να σε΄βεται πλη΄ρως τις νοµοθετικε΄ς και δηµοσιονοµικε΄ς προνοµι΄ες του Κοινοβουλι΄ου και απορρι΄πτει κα΄θε προ΄ταση που θα παραχωρου΄σε στο
Συµβου΄λιο προβα΄δισµα σε θε΄µατα πολιτικη΄ς· τονι΄ζει µε ΄εµφαση ο΄τι τα ζητη΄µατα πολιτικη΄ς πρε΄πει να εξετα΄ζονται
΄ µατα αµφοτε΄ρων των βραχιο΄νων των νοµοθετικω΄ν
΄ ν και να εγγυω΄νται τα δικαιω
εντο΄ς των καθορισµε΄νων διαδικασιω
΄ ν αρχω
΄ ν·
και δηµοσιονοµικω
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38. τονι΄ζει ο΄τι τα σχε΄δια δρα΄σης πρε΄πει να ενσωµατωθου΄ν στους κοινου΄ς τοµει΄ς συνεργασι΄ας· προτιµα΄, ως εκ
του΄του, αµοιβαι΄α προσαρµογη΄ των µε΄τρων συνεργασι΄ας και των επιπε΄δων ολοκλη΄ρωσης στο µε΄τρο του δυνατου΄,
για να αυξηθει΄ η διαφα΄νεια που θα συµβα΄λει στη µει΄ωση του διαχειριστικου΄ φο΄ρτου της Επιτροπη΄ς· ζητει΄, ιδι΄ως,
να οριστει΄ ΄ενας σαφη΄ς µηχανισµο΄ς υλοποι΄ησης των µε΄τρων που αφορου΄ν τη δηµοκρατι΄α και τα ανθρω΄πινα
΄ µατα, ο οποι΄ος θα συµπεριληφθει΄ στα σχε΄δια δρα΄σης προκειµε΄νου να προληφθει΄ η αναποτελεσµατικο΄τητα
δικαιω
΄ ν ρητρω΄ν για τα ανθρω΄πινα δικαιω
΄ µατα·
των σηµερινω
39. υπογραµµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ να ληφθει΄ ως αφετηρι΄α της πολιτικη΄ς ευρυ΄τερης Ευρω΄΄ ν και των χρηµατοδοτικω
΄ ν µε΄σων που η΄δη υπα΄ρχουν και
πης - γειτονικω΄ν σχε΄σεων η αξιολο΄γηση των συµφωνιω
που αφορου΄ν τους νε΄ους γει΄τονες της ΕΕ και να ληφθει΄ υπο΄ψη αυτη΄ η αξιολο΄γηση µε την εκπο΄νηση περιφε΄ ν και κατα΄ χω
΄ ρα σχεδι΄ων δρα΄σης· ζητει΄ να συµµετα΄σχει εκ του συ΄νεγγυς στην πολιτικη΄ ευρυ΄τερη Ευρω
΄ρειακω
πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις λαµβα΄νοντας µε΄ρος, µε΄σω ετη΄σιας ΄εκθεσης, στην αξιολο΄γηση της υλοποι΄ησης των σχεδι΄ων
δρα΄σης·
΄ ρησης στον ΠΟΕ των γειτονικω
΄ν
40. θεωρει΄ ο΄τι η ΕΕ θα πρε΄πει κατ’ αρχα΄ς να υποστηρι΄ξει τις αιτη΄σεις προσχω
της χωρω΄ν που δεν ει΄ναι ακο΄µη µε΄λη, πρα΄γµα που συνεπα΄γεται δια΄φορα σηµαντικα΄ βη΄µατα προς την κατευ΄θυνση
της προσαρµογη΄ς τους προς τη νοµοθεσι΄α της ΕΕ·
41. υποστηρι΄ζει την προ΄ταση που διατυ΄πωσε η Επιτροπη΄ στην ανακοι΄νωση΄ της για ΄ενα Νε΄ο Με΄σο Γειτονι΄ας,
για τη θε΄σπιση προγραµµα΄των γειτνι΄ασης ως προσωρινω΄ν λυ΄σεων στα παλαιο΄θεν γραφειοκρατικα΄ προβλη΄µατα που
περιπλε΄κουν σηµαντικα΄ τη στη΄ριξη της ΕΕ στη διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α· ζητει΄ την ο΄σο το δυνατο΄ν ταχυ΄τερη
θε΄σπιση των προγραµµα΄των αυτω΄ν· εκφρα΄ζει λυ΄πη για το γεγονο΄ς ο΄τι η ΄εκκληση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου
΄ν
για ανα΄ληψη δρα΄σης στον τοµε΄α αυτο΄ δεν ελη΄φθη δεο΄ντως υπο΄ψη ενωρι΄τερα και η ακαµψι΄α των δηµοσιονοµικω
προβλε΄ψεων θα καθυστερη΄σει την ΄εναρξη λειτουργι΄ας του Νε΄ου Με΄σου Γειτονι΄ας µε΄χρι το 2007· ζητει΄ το
προτεινο΄µενο µε΄σον, πε΄ρα απο΄ τη διασυνοριακη΄ του δια΄σταση, να εφαρµοστει΄ ως πιλοτικο΄ σχε΄διο σε ορισµε΄να
΄ν
µε΄ρη των συνο΄ρων και να ΄εχει απο΄ τω΄ρα στο΄χο την υπερεθνικη΄ συνεργασι΄α, κατα΄ το προ΄τυπο των µηχανισµω
΄ ρες
INTERREG ΙΙΙ B· υπογραµµι΄ζει ο΄τι η διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α πρε΄πει να περιλαµβα΄νει τις περιοχε΄ς και τις χω
που ΄εχουν κοινα΄ θαλα΄σσια συ΄νορα·
42. τονι΄ζει ο΄τι η διαµεθοριακη΄ και η διαπεριφερειακη΄ συνεργασι΄α συνιστου΄ν καθοριστικο΄ στοιχει΄ο για την
΄ ρες και ζητει΄ την εφαρµογη΄ ενο΄ς µε΄σου µε τους µηχανισµου΄ς του
ενι΄σχυση των σχε΄σεων µε τις γειτονικε΄ς χω
΄ ν και των τοπικω΄ν αρχω
΄ ν·
INTERREG III A και C που να περιλαµβα΄νει τη συµµετοχη΄ των περιφερειακω
43. χαιρετι΄ζει, στο πλαι΄σιο της πρωτοβουλι΄ας «ευρυ΄τερη Ευρω΄πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις», την προ΄ταση να
΄ ν δρα΄σεων και τη βελτι΄ωση της
δηµιουργηθει΄ ΄ενα νε΄ο µε΄σο γειτνι΄ασης για την προω΄θηση των διασυνοριακω
τρε΄χουσας µη ικανοποιητικη΄ς κατα΄στασης, η οποι΄α οφει΄λεται στη διαφορετικο΄τητα των χρηµατοδοτικω΄ν µε΄σων
΄ ν στα σχε΄δια, TACIS και PHARE για
που χρησιµοποιου΄νται ση΄µερα (INTERREG για το µερι΄διο των κρατω΄ν µελω
΄ ν)· σηµειω
΄ νει επι΄σης ο΄τι το MEDA και το CARDS πρε΄πει να καλυ΄πτονται απο΄ την
το µερι΄διο των γειτονικω΄ν χωρω
πρωτοβουλι΄α·
44. κρι΄νει ο΄τι το νε΄ο µε΄σον γειτνι΄ασης ο΄σον αφορα΄ τα εξωτερικα΄ συ΄νορα της διευρυµε΄νης Ένωσης θα πρε΄πει
να συνδε΄εται µε τα προγρα΄µµατα και τις διαδικασι΄ες της εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς, λαµβα΄νοντας συγχρο΄νως υπο΄ψη
τις δια΄φορες, η΄δη ισχυ΄ουσες, περιφερειακε΄ς προτεραιο΄τητες· κρι΄νει ο΄τι το εν λο΄γω µε΄σον θα πρε΄πει να συνδυα΄ζει
τους στο΄χους που συνδε΄ονται αφενο΄ς µε την εξωτερικη΄ πολιτικη΄ και αφετε΄ρου µε την κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄
συνοχη΄· εµµε΄νει στο γεγονο΄ς ο΄τι το µε΄σον αυτο΄ θα πρε΄πει να βασι΄ζεται στα διδα΄γµατα που αποκοµι΄σθηκαν απο΄
τις προηγου΄µενες εµπειρι΄ες ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας·
΄ ν µε΄σων
45. εφιστα΄ την προσοχη΄, κατα΄ στον ορισµο΄ των προγραµµα΄των Νε΄ας Γειτνι΄ασης και των µελλοντικω
΄ ρες που ΄εχουν χερσαι΄α συ΄νορα µε τη διευρυµε΄νη ΕΕ,
Νε΄ας Γειτνι΄ασης, στα δια΄φορα προβλη΄µατα που αφορου΄ν χω
΄ ς και ο΄σες ΄εχουν θαλα΄σσια συ΄νορα µε την ΕΕ· απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι η συµφωνι΄α
καθω
΄ ν, ΄ετσι ω
΄ στε να διαφυΣε΄νγκεν θα πρε΄πει να επιτρε΄πει τις µικρε΄ς και τοπικε΄ς µεθοριακε΄ς κινη΄σεις των πληθυσµω
λαχθου΄ν και να αναπτυχθου΄ν οι παραδοσιακε΄ς διαµεθοριακε΄ς σχε΄σεις·
΄ς
46. επισηµαι΄νει ο΄τι τα προγρα΄µµατα Νε΄ας Γειτνι΄ασης και τα µε΄σα Νε΄ας Γειτνι΄ασης πρε΄πει να ει΄ναι ευχερω
προσιτα΄ στις περιφερειακε΄ς και τοπικε΄ς κοινο΄τητες, που πρε΄πει να εµπλε΄κονται α΄µεσα στη διαχει΄ριση΄ τους· καλει΄
απο΄ την α΄ποψη αυτη΄ την Επιτροπη΄ να αρχι΄σει την εγκατα΄σταση προξενικη΄ς υποδοµη΄ς της ΕΕ στις µεθοριακε΄ς
΄ στε να αντιµετωπι΄σει την απαραι΄τητη απλου΄στευση των διαδικασιω
΄ ν θεω΄ρησης και να διευκολυ΄νει
περιοχε΄ς, ΄ετσι ω
την αποκεντρωµε΄νη υλοποι΄ηση των προγραµµα΄των·
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47. χαιρετι΄ζει την προ΄ταση κανονισµου΄ της Επιτροπη΄ς για την τοπικη΄ διασυνοριακη΄ κυκλοφορι΄α στα εξωτερικα΄
΄ ν και θεωρει΄ την προ΄ταση αυτη΄ σηµαντικο΄ βη΄µα που θα διασφαλι΄σει ο΄τι τα νε΄α
χερσαι΄α συ΄νορα των κρατω΄ν µελω
συ΄νορα Σε΄νγκεν δεν θα παρεµποδι΄σουν το εµπο΄ριο, τις κοινωνικε΄ς και πολιτιστικε΄ς ανταλλαγε΄ς η΄ την περιφερειακη΄
συνεργασι΄α· επισηµαι΄νει, ωστο΄σο, ο΄τι εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν κι΄νδυνοι ο΄σον αφορα΄ α΄λλες, πε΄ραν των παρα΄ ρες και ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν περαιτε΄ρω µε΄τρα, ο΄που αυτο΄ ει΄ναι
µεθο΄ριων, περιοχε΄ς στις αντι΄στοιχες γειτονικε΄ς χω
δυνατο΄ν·
48. επισηµαι΄νει ρητω΄ς, σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, και για α΄λλη µια φορα΄ το σηµαντικο΄ ρο΄λο των νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν
στην αυξηµε΄νη προσπα΄θεια προς την κατευ΄θυνση του πολιτικου΄ διαλο΄γου στα συ΄νορα΄ τους, της βαθµιαι΄ας οικο΄ ν σχεδι΄ων δρα΄σης και εµβα΄θυνσης της διασυνοριακη΄ς συνεργαδο΄µησης ζω΄νης ελευ΄θερου εµπορι΄ου µε΄σω εθνικω
σι΄ας·
΄ ν στους οποι΄ους συµµετε΄χουν οι χω
΄ ρες στις οποι΄ες
49. ει΄ναι πεπεισµε΄νο ο΄τι η υ΄παρξη διαφο΄ρων οργανισµω
αναφε΄ρεται το παρο΄ν ψη΄φισµα αποτελει΄ θετικο΄ σηµει΄ο αφετηρι΄ας για τη διασφα΄λιση µιας πολυµερου΄ς θεσµικη΄ς
΄ ν πολιτικω
΄ ν· τονι΄ζει ο΄τι ο συνακο΄λουθος
δια΄στασης στη στρατηγικη΄ της Ένωσης και για τη διαχει΄ριση των κοινω
πολιτικο΄ς και θεσµικο΄ς δια΄λογος πρε΄πει να λα΄βουν υπο΄ψη τις δια΄φορες διαρθρω΄σεις: κυβερνητικη΄ς, κοινοβουλευτικη΄ς, περιφερειακη΄ς και τοπικη΄ς διακυβε΄ρνησης και τις οργανω΄σεις της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν·
50.

΄ πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις»,
υποστηρι΄ζει, σε σχε΄ση µε την πρωτοβουλι΄α «ευρυ΄τερη Ευρω
την ενι΄σχυση της κοινη΄ς παρε΄µβασης της ΕΕ σε υφιστα΄µενους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς (Οργανισµο΄ς για την
Ασφα΄λεια και τη Συνεργασι΄α στην Ευρω΄πη (ΟΑΣΕ), Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης)·
στενο΄τερη συνεργασι΄α µε το Συµβου΄λιο της Ευρω΄πης, µε ιδιαι΄τερο τρο΄πο λο΄γω της εµπειρι΄ας του στον
΄ ν διαδικασιω
΄ ν και την εδραι΄ωση του κρα΄τους δικαι΄ου·
τοµε΄α της παγι΄ωσης των δηµοκρατικω
΄ ρες της Μεσογει΄ου και της Με΄σης Ανανα ληφθει΄ υπο΄ψη η πιθανο΄τητα διευ΄ρυνσης του ΟΑΣΕ προς τις χω
τολη΄ς η΄ τουλα΄χιστον η ανα΄πτυξη των σχε΄σεων συνεργασι΄ας µε αυτε΄ς·
την αναζωογο΄νηση της Ευρωπαϊκη΄ς ∆ια΄σκεψης ως µε΄σου συνεργασι΄ας στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς ευρυ΄τερης
΄ ρες του Νο΄τιου Καυκα΄σου ως
΄ ν σχε΄σεων στο οποι΄ο να µπορου΄ν να συµµετα΄σχουν οι χω
Ευρω΄πης - γειτονικω
πλη΄ρη µε΄λη·
τη συ΄σταση Ευρωµεσογειακη΄ς Κοινοβουλευτικη΄ς Συνε΄λευσης κατα΄ τη δια΄ρκεια της Ιταλικη΄ς Προεδρι΄ας, για
΄ νης και τη µελλοντικη΄ της διευ΄να δω΄σει σταθερη΄ κοινοβουλευτικη΄ δια΄σταση στη διαδικασι΄α της Βαρκελω
΄ ρες της περιοχη΄ς της Μεσογει΄ου και της Με΄σης Ανατολη΄ς·
ρυνση προς α΄λλες χω

΄ ρες που περιλαµβα΄νονται στη πολιτικη΄ «ευρυ΄τερη Ευρω΄πη - γειτονικε΄ς σχε΄σεις» και οι οποι΄ες
51. καλει΄ τις χω
΄ σουν και να εφαρµο΄σουν αυστηρα΄ ο΄λες τις ισχυ΄ουσες
δεν το ΄εχουν ακο΄µη πρα΄ξει, να υπογρα΄ψουν, να κυρω
διεθνει΄ς συνθη΄κες που αφορου΄ν µε΄τρα για την καταπολε΄µηση της τροµοκρατι΄ας, τηρω΄ντας πλη΄ρως τον Χα΄ρτη
΄ ν για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ν και τη συνερτων Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν· ζητει΄ επι΄σης τη λειτουργι΄α δικτυ΄ου επαφω
γασι΄α στον τοµε΄α της καταπολε΄µησης της τροµοκρατι΄ας·
52. τα΄σσεται υπε΄ρ, προκειµε΄νου να ενισχυθει΄ ο σεβασµο΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στην περιοχη΄ της
΄ ν στις σχετικε΄ς χω
΄ ρες οι οποι΄οι θα µπορου΄σαν να εγγυηθου΄ν
Μεσογει΄ου, της δηµιουργι΄ας ανεξα΄ρτητων θεσµω
αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ υπογραφει΄σες διµερει΄ς και πολυµερει΄ς συµφω΄ ρες που δεν το ΄εχουν πρα΄ξει ακο΄µη να επικυρω
΄ σουν την προ΄ταση για µορατο΄ριουµ
νι΄ες· καλει΄ ο΄λες τις σχετικε΄ς χω
ο΄σον αφορα΄ τη θανατικη΄ ποινη΄ και το ∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο·
53. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στις κυβερ΄ ν, στα Ηνωµε΄να Έθνη, στο Συµβου΄λιο
νη΄σεις και στα κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν και των υποψηφι΄ων χωρω
΄ ν που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν ψη΄φισµα.
της Ευρω΄πης, στον ΟΑΣΕ και στις κυβερνη΄σεις των χωρω
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P5_TA(2003)0521

Βο΄ρεια ∆ια΄σταση
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το δευ΄τερο σχε΄διο δρα΄σης για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση 2004-2006 ο΄πως εγκρι΄θηκε απο΄ το
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο κατα΄ τη συνεδρι΄αση΄ του στις Βρυξε΄λλες στις 16 και 17 Οκτωβρι΄ου 2003,
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα του της 16ης Ιανουαρι΄ου 2003 σχετικα΄ µε τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση  Νε΄ο σχε΄διο
δρα΄σης 2004-2006 (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς της 11ης Μαρτι΄ου 2003 προς το Συµβου΄λιο και το Ευρω΄ πη: Ένα νε΄ο πλαι΄σιο σχε΄σεων µε τους γει΄τονε΄ς µας στα Ανατολικα΄
παϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την Ευρυ΄τερη Ευρω
και Νο΄τια συ΄νορα, (COM(2003)104),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 37, παρα΄γραφος 4, του Κανονισµου΄ του,

A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, απο΄ τη δηµιουργι΄α της το 1999, η Βο΄ρεια ∆ια΄σταση ΄εθεσε τη βα΄ση για µεγα΄λες
δυνατο΄τητες αλλα΄ δεν ΄εχει ακο΄µη φθα΄σει στο επιθυµητο΄ επι΄πεδο ο΄σον αφορα΄ την ανα΄πτυξη των βορει΄ων
΄ ν της ηπει΄ρου µας και της Αρκτικη΄ς,
περιοχω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, τον Μα΄ρτιο 2003, η Επιτροπη΄ δηµοσι΄ευσε το πρω΄το περι΄γραµµα για την ευρυ΄τερη
Ευρω΄πη  πολιτικη΄ για σχε΄σεις µε τους γει΄τονε΄ς µας, και ο΄τι πλε΄ον τα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄
Συµβουλι΄ου της 16ης Ιουνι΄ου 2003 αποτελου΄ν τη βα΄ση για την προω΄θηση του ΄εργου της Επιτροπη΄ς·
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολιτικη΄ αυτη΄ αποδι΄δει νε΄α ΄εµφαση στις σχε΄σεις µε τους σηµερινου΄ς και µελλοντικου΄ς γει΄τονες της διευρυµε΄νης Ένωσης, ενω΄ η Βο΄ρεια ∆ια΄σταση αποτελει΄ αναπο΄σπαστο τµη΄µα της πολιτικη΄ς αυτη΄ς,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο βασικο΄ς στο΄χος της µελλοντικη΄ς πολιτικη΄ς για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση ει΄ναι να
αντιµετωπιστου΄ν οι ευκαιρι΄ες και οι προκλη΄σεις που θε΄τει η διευ΄ρυνση, που διευρυ΄νει τα συ΄νορα της ΕΕ µε
΄ ρες της ΕΕ και ο΄τι πολλε΄ς χω
΄ ρες
τη Ρωσι΄α και καθιστα΄ τη Λευκορωσι΄α και την Ουκρανι΄α νε΄ες γειτονικε΄ς χω
εται΄ροι της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης θα ενταχθου΄ν στην ΕΕ αυξα΄νοντας ΄ετσι τη σηµασι΄α των εσωτερικω΄ν συνιστω΄ ν της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης,
σω

∆.

΄ πινου
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι νε΄ες µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς ΄εχουν µεγα΄λες δυνατο΄τητες σε επι΄πεδο ανθρω
δυναµικου΄ και οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης και, κατα΄ συνε΄πεια, ει΄ναι σηµαντικο΄ να ενισχυθου΄ν οι προσπα΄θειες
για την προω΄θηση της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης και της οικονοµικη΄ς µεγε΄θυνσης, για τη διευκο΄λυνση της διασυνοριακη΄ς κυκλοφορι΄ας ανθρω΄πων και αγαθω΄ν και, ταυτο΄χρονα, τη στενο΄τερη συνεργασι΄α για την αντιµετω΄΄ ν διαφορω
΄ ν, τη βελτι΄ωση
πιση του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, τη συρρι΄κνωση της φτω΄χειας και των κοινωνικω
΄ ς και
της δηµο΄σιας υγει΄ας και της κοινωνικη΄ς ευηµερι΄ας, την προω΄θηση της παραγωγικη΄ς απασχο΄λησης, καθω
΄ ν και πολιτιστικω
΄ ν ανταλλαγω΄ν, ενω΄ ο τελικο΄ς στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι η ενι΄σχυση της δηµοτων κοινωνικω
κρατι΄ας και της σταθερο΄τητας στην περιοχη΄,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ασφα΄λεια στις θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς παραµε΄νει σηµαντικο΄ θε΄µα, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄
΄ νεται ραγδαι΄α αυ΄ξηση της µεταφορα΄ς πετρελαι΄ου µε δεξαµενο΄πλοια· λαµτη Βαλτικη΄ Θα΄λασσα, ο΄που σηµειω
βα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Βαλτικη΄ Θα΄λασσα ει΄ναι η΄δη πολυ΄ µολυσµε΄νη και ο΄τι, λο΄γω της θε΄σης της ως εσωτερικη΄ς θα΄λασσας, ει΄ναι ιδιαι΄τερα ευα΄λωτη,

΄ ν αλλαγω
΄ ν του κλι΄µατος
ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στις βο΄ρειες και αρκτικε΄ς περιοχε΄ς οι συνε΄πειες των γενικω
θα µπορου΄σαν να ει΄ναι δραµατικε΄ς,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Βο΄ρεια ∆ια΄σταση δεν καλυ΄πτει µο΄νο τη βορειοδυτικη΄ Ρωσι΄α, αλλα΄ επεκτει΄νεται και
΄ ς και στη Λεκα΄νη της Βαλτικη΄ς,
στο συ΄νολο της Αρκτικη΄ς, καθω

(1) P5_ΤΑ(2003)0020.
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C 87 E/516

EL

Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αυ΄ξηση της διαλειτουργικο΄τητας σε ο΄λα τα επι΄πεδα µεταξυ΄ της Ρωσι΄ας και της ΕΕ
΄ ν αυτω΄ν στο΄χων, και
στο πλαι΄σιο της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης ΄εχει ζωτικη΄ σηµασι΄α για την επι΄τευξη των συνολικω
θα λειτουργη΄σει ως καταλυτικο΄ στοιχει΄ο για τη συ΄σφιξη των σχε΄σεων της Ρωσι΄ας µε την ΕΕ,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν Εξωτερικω΄ν και Γενικω΄ν Υποθε΄σεων κατα΄ τη συνεδρι΄αση΄
του στο Λουξεµβου΄ργο στις 9 Απριλι΄ου 2001 αποφα΄σισε την συ΄σταση Φο΄ρουµ για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση και,
΄ ς, η απο΄φαση αυτη΄ εξακολουθει΄ να εκκρεµει΄ προς υλοποι΄ηση,
συνεπω

1.
χαιρετι΄ζει το δευ΄τερο σχε΄διο δρα΄σης για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση ως σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για την ανα΄πτυξη των
΄ ν για τη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση και σηµαντικη΄ συµβολη΄ στην εν λο΄γω περιοχη΄·
πολιτικω
2.
επισηµαι΄νει στη συνα΄ρτηση αυτη΄ ο΄τι σκοπο΄ς του εν λο΄γω σχεδι΄ου δρα΄σης ει΄ναι η παροχη΄ σαφου΄ς λειτουργικου΄ πλαισι΄ου για ο΄λους τους εµπλεκοµε΄νους στη Βο΄ρεια ∆ια΄σταση, καθορι΄ζοντας στρατηγικου΄ς στο΄χους και
προτεραιο΄τητες·
΄ ρηση των 10 νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν, θα εντει΄νει τη σηµασι΄α της Βο΄ρειας
3.
επισηµαι΄νει ο΄τι η επικει΄µενη προσχω
΄ ν τη Ένωσης για
∆ια΄στασης, ενω΄ το ΄διο
ι
θα συµβει΄ και µε την περαιτε΄ρω προω΄θηση και υλοποι΄ηση των πολιτικω
΄ πη  πολιτικη΄ για τις σχε΄σεις µε τους γει΄τονε΄ς µας· πιστευ΄ει ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ για τις σχε΄σεις
την ευρυ΄τερη Ευρω
µε τους γει΄τονε΄ς µας και το νε΄ο σχετικο΄ µε΄σο πρε΄πει να εφαρµοστου΄ν στις σχε΄σεις µε ο΄λους του γει΄τονες της ΕΕ,
΄ ν της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης·
ενισχυ΄οντας ΄ετσι τη χρηµατοδο΄τηση των πολιτικω
4.
υποστηρι΄ζει τις ειδικε΄ς δραστηριο΄τητες του εν λο΄γω σχεδι΄ου δρα΄σης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄λα τα µει΄ζονα
σηµει΄α που επεση΄µανε το ΕΚ στα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του και που καλυ΄πτουν πε΄ντε ευρει΄ς τοµει΄ς προτεραιο΄τητας:


οικονοµι΄α, επιχειρη΄σεις και συ΄γχρονες υποδοµε΄ς,



΄ ς και κοινωνικα΄ θε΄µατα,
ανθρω΄πινοι πο΄ροι, εκπαι΄δευση, επιστηµονικη΄ ΄ερευνα και υγει΄α, καθω



συνεργασι΄α στον τοµε΄α της ενε΄ργειας,



περιβα΄λλον, πυρηνικη΄ ασφα΄λεια και φυσικοι΄ πο΄ροι,



διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α και περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη,



δικαιοσυ΄νη και εσωτερικε΄ς υποθε΄σεις,

΄ ς και τις περιοχε΄ς µε ειδικε΄ς ανα΄γκες, ο΄πως το Καλι΄νινγκραντ και η αρκτικη΄ περιοχη΄·
καθω
5.
χαιρετι΄ζει τις περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς που περιλαµβα΄νονται στα σχε΄δια δρα΄σης και ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄
τη θαλα΄σσια ασφα΄λεια στη Βαλτικη΄ Θα΄λασσα, την απο΄φαση για την προω΄θηση του χαρακτηρισµου΄ της Βαλτικη΄ς
Θα΄λασσας ως ιδιαι΄τερα ευαι΄σθητης περιοχη΄ς στο πλαι΄σιο του ∆ιεθνου΄ς Ναυτιλιακου΄ Οργανισµου΄ και τη γενικη΄
΄εµφαση που αποδι΄δεται στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη και την αειφο΄ρο χρη΄ση των φυσικω
΄ ν πο΄ρων, ενω΄ υποστηρι΄ζει
ειδικο΄τερα το στο΄χο για την ενι΄σχυση της εποπτει΄ας των ρυ΄πων και για µια πιο αποτελεσµατικη΄ διαχει΄ριση των
αποβλη΄των·
6.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την υπερβολικη΄ ΄εµφαση που αποδι΄δεται στην εκµετα΄λλευση των ορυκτω΄ν
΄ σιµων πηγω
΄ ν ενε΄ργειας στην περιοχη΄·
καυσι΄µων και την υποβα΄θµιση του σηµαντικου΄ ρο΄λου των ανανεω
7.
χαιρετι΄ζει ειδικο΄τερα την προσε΄γγιση που υιοθετει΄ η περιβαλλοντικη΄ εταιρικη΄ σχε΄ση της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης
΄ ς, τη δηµιουργι΄α της
(ΠΕΣ∆Β), συµπεριλαµβανοµε΄νου και του ταµει΄ου ενι΄σχυσης της ΠΕΣΒ∆· χαιρετι΄ζει, συνεπω
εταιρικη΄ς σχε΄σης της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης στον τοµε΄α της δηµο΄σιας υγει΄ας και της κοινωνικη΄ς ευηµερι΄ας στο Όσλο
στις 27 Οκτωβρι΄ου 2003·
8.
χαιρετι΄ζει την υπογραφη΄ στις 21 Μαι΅ου 2003 του Πολυµερου΄ς Πυρηνικου΄ Περιβαλλοντικου΄ Προγρα΄µµατος (ΠΠΠΠ) ως σηµαντικου΄ βη΄µατος προς την κατευ΄θυνση της µεγαλυ΄τερης διαφα΄νειας, της αποτελεσµατικο΄τητας και της επιτα΄χυνσης των διεθνου΄ς χρηµατοδο΄τησης προγραµµα΄των για τη δια΄λυση και τον εκσυγχρονισµο΄ των
΄ ν εγκαταστα΄σεων στη Ρωσι΄α· παροτρυ΄νει τη Ρωσι΄α να προχωρη΄σει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση στην κυ΄ρωση της
πυρηνικω
΄ ν επιπτω΄σεων και των κινδυ΄νων
εν λο΄γω συµφωνι΄ας· επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α της αξιολο΄γησης των περιβαλλοντικω
ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση των ΄εργων·
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9.
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την ΄ελλειψη συντονισµου΄ µεταξυ΄ των υφισταµε΄νων διεθνω΄ν προγραµµα΄των στον
΄ ν ο΄πλων· καλει΄ την Ευρωτοµε΄α του περιβα΄λλοντος, της πυρηνικη΄ς ασφα΄λειας και της µη δια΄δοσης των πυρηνικω
παϊκη΄ Ένωση να αναλα΄βει πρωτοβουλι΄α για να εξεταστει΄ η περι΄πτωση δηµιουργι΄ας ενο΄ς διεθνου΄ς οργανισµου΄
΄ν ω
΄ στε να παραεποπτει΄ας για θε΄µατα περιβα΄λλοντος και µη δια΄δοσης, µε στο΄χο το συντονισµο΄ των προσπαθειω
΄ ν περιβαλλοντικω΄ν προβληµα΄των που οφει΄λονται στα
σχεθει΄ στη Ρωσι΄α βοη΄θεια για την αντιµετω΄πιση των σοβαρω
ραδιενεργα΄ απο΄βλητα·
10. χαιρετι΄ζει την ΄εµφαση που αποδι΄δεται στην αυ΄ξηση της συνεργασι΄ας στον τοµε΄α της ∆ικαιοσυ΄νης και
Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την καταπολε΄µηση του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, το εµπο΄ριο ανθρω΄πων, τη συνεργασι΄α για τη διαχει΄ριση των συνο΄ρων και την πολιτικη΄ προστασι΄α·
΄ ν και υποστηρι΄ζει την ιδε΄α που
11. χαιρετι΄ζει τη σηµασι΄α που αποδι΄δεται στο θε΄µα της εµπορι΄ας γυναικω
περιλαµβα΄νει το σχε΄διο δρα΄σης για την προω΄θηση σχεδι΄ων µε στο΄χο τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης των θυµα΄των
΄ ς και την αποθα΄ρρυνση της απαι΄τησης σεξουαλικω
΄ ν υπηρεσιω
΄ ν απο΄ γυναι΄κες
και των εν δυνα΄µει θυµα΄των, καθω
και παιδια΄·
12. αναγνωρι΄ζει τον ιδιαι΄τερο ρο΄λο που ΄εχει η βορειοδυτικη΄ Ρωσι΄α στις πολιτικε΄ς της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης αλλα΄
επισηµαι΄νει ο΄τι το σχε΄διο δρα΄σης εξακολουθει΄ να µην ΄εχει αντιµετωπι΄σει το θε΄µα της ανα΄πτυξης του Αρκτικου΄
Παραθυ΄ρου και της ανα΄γκης για αυ΄ξηση της πολιτικη΄ς και επιστηµονικη΄ς συνεργασι΄ας µε τον Καναδα΄ και τις
Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες·
13. ζητει΄ να υπα΄ρξει καλυ΄τερος συντονισµο΄ς µεταξυ΄ της ΕΕ, του Συµβουλι΄ου της Αρκτικη΄ς, του Συµβουλι΄ου
των Χωρω΄ν της Βαλτικη΄ς, του Συµβουλι΄ου των Βορει΄ων Χωρω΄ν, του Ευρωαρκτικου΄ Συµβουλι΄ου του Μπα΄ρεντς
και α΄λλων οργα΄νων που ασχολου΄νται µε τα περιφερειακα΄ θε΄µατα αφενο΄ς και σαφη΄ς καταµερισµο΄ς αρµοδιοτη΄των
΄ ν οργα΄νων της ΕΕ αφετε΄ρου·
µεταξυ΄ των συναφω
΄ νονται συγκεκριµε΄να
14. εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για την ΄ελλειψη συγκεκριµε΄νων προτα΄σεων που θα επικεντρω
΄ ν της περιοχη΄ς και ειδικο΄τερα των Σα΄µι, των οποι΄ων η πολιτικη΄ εκπροσω
΄ πηση
προς ο΄φελος των αυτοχθο΄νων λαω
πρε΄πει να αυξηθει΄·
΄ ν της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης µε τον
15. πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να υπα΄ρξει στενο΄τερη συ΄νδεση των πολιτικω
προϋπολογισµο΄ της ΕΕ και ζητει΄ να παρασχεθει΄ επαρκη΄ς χρηµατοδο΄τηση απο΄ αυτο΄ν·
16. εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για τις δυσκολι΄ες υλοποι΄ησης που αντιµετωπι΄ζουν τα κονδυ΄λια του ΤΑCIS που
αφορου΄ν τη διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α· επισηµαι΄νει την ανα΄γκη βελτι΄ωσης του κανονιστικου΄ και δηµοσιονοµικου΄
πλαισι΄ου για την υλοποι΄ηση του διασυνοριακου΄ προγρα΄µµατος ΤΑCIS στο πλαι΄σιο των κατευθυ΄νσεων που προτα΄θηκε στο νε΄ο µε΄σο για τις γειτονικε΄ς σχε΄σεις και θα εξετα΄σει εκ του συ΄νεγγυς προτα΄σεις για την επε΄κταση των
΄ ρες ΤΑCIS· επισηµαι΄νει επι΄σης τη σηµασι΄α της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των
διευκολυ΄νσεων χορη΄γησης δανει΄ων στις χω
δρα΄σεων Interreg και ΤΑCIS και πιστευ΄ει ο΄τι θα µπορου΄σαν να ξεκινη΄σουν ορισµε΄να πιλοτικα΄ ΄εργα σε τµη΄µατα
της µεθοριακη΄ς περιοχη΄ς, ακο΄µη και πριν απο΄ την ΄εναρξη λειτουργι΄ας του νε΄ου αυτου΄ µε΄σου·
17. καλει΄ ο΄λα τα µε΄ρη να δραστηριοποιηθου΄ν ενεργα΄ για τη συ΄νδεση των δικτυ΄ων της ΕΕ και της Ρωσι΄ας στον
΄ ν και των πληροφοριω
΄ ν, γεγονο΄ς που προϋποθε΄τει πιο ενεργο΄ συµµετοχη΄ της
τοµε΄α της ενε΄ργειας, των µεταφορω
Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας Επενδυ΄σεων· καλει΄ το Συµβου΄λιο να διευρυ΄νει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν το πεδι΄ο εντολη΄ς της
ΕΤΕπ, ου΄τως ω΄στε να της δοθει΄ η δυνατο΄τητα να εµπλακει΄ περισσο΄τερο στη Ρωσι΄α·
΄ν
18. επισηµαι΄νει τη σηµασι΄α συµπερι΄ληψης σχεδι΄ων της Βο΄ρειας ∆ια΄στασης στη δε΄σµη των διευρωπαϊκω
΄ ν υποδοµω
΄ ν της Βο΄ρειας ∆ια΄δικτυ΄ων που προτει΄νει η Επιτροπη΄· υπενθυµι΄ζει ο΄τι στην ανα΄πτυξη των µεταφορικω
στασης, ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να δοθει΄ στην περιβαλλοντικη΄ αειφορι΄α των προτεινοµε΄νων λυ΄σεων, µε την
παροχη΄ προτεραιο΄τητας στις σιδηροδροµικε΄ς και θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς·
19. ζητει΄ την περαιτε΄ρω εµπλοκη΄ των εκλεγµε΄νων αντιπροσω΄πων σε ο΄λα τα επι΄πεδα υλοποι΄ησης και αξιολο΄γησης του σχεδι΄ου δρα΄σης και εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του για το γεγονο΄ς ο΄τι αυτη΄ η δηµοκρατικη΄ δια΄σταση λει΄πει·
΄ς
20. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και στην Επιτροπη΄, καθω
΄ ν, των δε΄κα νε΄ων κρατω΄ν µελω΄ν, της Ρωσι΄ας, της Λευκορωσι΄ας, του Καναδα΄
και στις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω
και των ΗΠΑ.
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P5_TA(2003)0522

Αµυντικο΄ς εξοπλισµο΄ς
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο,
΄ν
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
µε θε΄µα «Ευρωπαϊκη΄ α΄µυνα  βιοµηχανικα΄ θε΄µατα και θε΄µατα αγορα΄ς  Για να χαραχθει΄ µια πολιτικη΄
της ΕΕ στον τοµε΄α του αµυντικου΄ εξοπλισµου΄» (COM(2003)113  2003/2096(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
΄ ς και τις προγενε΄στερες ανακοινω
΄ σεις
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς (COM(2003)113) καθω
αυτη΄ς (COM(1996)10) και (COM(1997)583),
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 11ης Απριλι΄ου 1984 (1), της 13ης Ιουλι΄ου 1990 (2), της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1992 (3), της 19ης Ιανουαρι΄ου 1995 (4), της 15ης Μαι΅ου 1997 (5), της 14ης Μαι΅ου 1998 (6),
της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000 (7), της 10ης Απριλι΄ου 2002 (8), της 15ης Μαι΅ου 2002 (9) και της 10ης Απριι
θε΄µατος,
λι΄ου 2003 (10) επι΄ του ΄διου
΄ ν Συµβουλι΄ων για αυτο΄ το θε΄µα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας των διαφο΄ρων Ευρωπαϊκω
ειδικο΄τερα δε αυτου΄ της Κολωνι΄ας (3 και 4 Ιουνι΄ου 1999) και του Ελσι΄νκι (10 και 11 ∆εκεµβρι΄ου 1999)
σχετικα΄ µε την ενι΄σχυση της κοινη΄ς ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς στους τοµει΄ς της ασφα΄λειας και της α΄µυνας,
΄ ς και τις εκθε΄σεις της Προεδρι΄ας σχετικα΄ µε την ανα΄πτυξη των δυνατοτη΄των της Ένωσης ο΄σον αφορα΄
καθω
τη στρατιωτικη΄ και µη στρατιωτικη΄ διαχει΄ριση κρι΄σεων,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την δη΄λωση προθε΄σεων ο΄σον αφορα΄ τα συνοδευτικα΄ της αναδια΄ρθρωσης της ευρωπαϊκη΄ς
αµυντικη΄ς βιοµηχανι΄ας µε΄τρα, η οποι΄α υπεγρα΄φη στο Λονδι΄νο, στις 6 Ιουλι΄ου 1998, απο΄ τους υπουργου΄ς
Άµυνας της Γερµανι΄ας, της Ισπανι΄ας, της Γαλλι΄ας, της Ιταλι΄ας, του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου και της Σουηδι΄ας,
δη΄λωση η οποι΄α προσδιορι΄ζει τις αρχε΄ς και τους στο΄χους που καθο΄ρισαν οι κυβερνη΄σεις των χωρω΄ν αυτω΄ν
΄ ν εταιπροκειµε΄νου να ενθαρρυ΄νουν την συ΄σταση και αποτελεσµατικη΄ λειτουργι΄α στην Ευρω΄πη διακρατικω
΄ ν στον τοµε΄α των αµυντικω
΄ ν εξοπλισµω
΄ ν,
ρειω
΄ν
 ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ δη΄λωση, της 20η΄ς Απριλι΄ου 1998, των Υπουργω΄ν Άµυνας των προαναφερθεισω
΄ νησαν να δοθει΄ προτεραιο΄τητα στις προσπα΄θειες εναρµο΄νισης των αναγκω
΄ ν των
χωρω΄ν, µε την οποι΄α συµφω
΄ ν τους ο΄σον αφορα΄ τις
ενο΄πλων δυνα΄µεω΄ν τους ου΄τως ω΄στε να αποφευ΄γεται η αλληλεπικα΄λυψη των πολιτικω
αγορε΄ς, την ΄ερευνα και την τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη,
΄ ν της ΕΕ κατα΄ την α΄τυπη
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συµφωνι΄α που επιτευ΄χθηκε µεταξυ΄ των υπουργω΄ν Εξωτερικω
συνα΄ντηση΄ τους, στις 7 Μαι΅ου 2000, στις Αζο΄ρες, συ΄µφωνα µε την οποι΄α αποφασι΄στηκε να υποστηριχθου΄ν
΄ ν οµα΄δων εργασι΄ας ΕΕ/ΝΑΤΟ επιφορτισµε΄νων µε την µελε΄τη της ασφα΄λειας,
τα σχε΄δια για την συ΄σταση κοινω
΄ ν που επιτρε΄πουν την προ΄σβαση της ΕΕ στα µε΄σα του ΝΑΤΟ
των στρατιωτικω΄ν δυνατοτη΄των, των µηχανισµω
΄ ς και τη δηµιουργι΄α µονιµο΄τερων µηχανισµω
΄ ν διαβου΄λευσης µεταξυ΄ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
καθω
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη δια΄σκεψη της 19ης Νοεµβρι΄ου 2001 σχετικα΄ µε τις δυνατο΄τητες του στρατου΄ και της
αστυνοµι΄ας και το ευρωπαϊκο΄ σχε΄διο δρα΄σης που προε΄κυψε απο΄ αυτη΄ν,
΄ ν κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων της Ατλαντι ΄εχοντας υπο΄ψη τη δη΄λωση της 21ης Νοεµβρι΄ου 2002 των αρχηγω
κη΄ς Συµµαχι΄ας κατα΄ τη ∆ια΄σκεψη Κορυφη΄ς της Πρα΄γας,
΄ νου και την υπουργικη΄
 ΄εχοντας υπο΄ψη την υπουργικη΄ συ΄νοδο του Συµβουλι΄ου του Βορειοατλαντικου΄ Συµφω
συ΄νοδο ΝΑΤΟ-ΕΕ που πραγµατοποιη΄θηκε στη Μαδρι΄τη στις 3 Ιουνι΄ου 2003,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ΕΕ C 127 της 14.5.1984, σ. 70.
ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 209.
ΕΕ C 284 της 2.11.1992, σ. 138.
ΕΕ C 43 της 20.2.1995, σ. 89.
ΕΕ C 167 της 2.6.1997, σ. 137.
ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σ. 190.
ΕΕ C 228 της 13.8.2001, σ. 173.
ΕΕ C 127 E της 29.5.2003, σ. 582.
ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 392.
P5_TA(2003)0188.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 17, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΕ, ιδι΄ως δε το εδα΄φιο το σχετικο΄ µε τη συνερ΄ ν, καθω
΄ ς και το α΄ρθρο 296 της Συνθη΄κης σχετικα΄ µε την προστασι΄α των
γασι΄α στον τοµε΄α των εξοπλισµω
ουσιωδω΄ν συµφερο΄ντων της εθνικη΄ς ασφα΄λειας,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 47, παρα΄γραφος 2, και 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
΄ ς και τη γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς καθω
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0342/2003),
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοι ΄εχοντας υπο΄ψη τη δευ΄τερη ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
νη΄ς Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς (Α5-0370/2003),
Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ Πολιτικη΄ για την Ασφα΄λεια και την Άµυνα (ΕΠΑΑ) δηµιου΄ργησε τη
΄ ν αλλα΄ και στρατιωτικω΄ν κρι΄σεων
δυνατο΄τητα ανα΄ληψης και διεξαγωγη΄ς επιχειρη΄σεων διαχει΄ρισης πολιτικω
υπο΄ την αιγι΄δα της ΕΕ χωρι΄ς να θι΄γονται οι συγκεκριµε΄νοι στο΄χοι της πολιτικη΄ς ασφαλει΄ας και της αµυντικη΄ς
΄ ν,
πολιτικη΄ς των κρατω΄ν µελω
Β.

΄ ντας ο΄τι η συνεχιζο΄µενη απροθυµι΄α πολλω΄ν ευρωπαϊκω
΄ ν κρατω΄ν να αυξη΄σουν τις αµυντικε΄ς τους
εκτιµω
δαπα΄νες και να βελτιω΄σουν τις στρατιωτικε΄ς τους ικανο΄τητες και τη διαλειτουργικο΄τητα΄ τους µε τους Συµµα΄χους ενδε΄χεται να θε΄σει σε κι΄νδυνο την ΄δια
ι τη συνοχη΄ του ΝΑΤΟ,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι αµυντικε΄ς δαπα΄νες των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης αναλογου΄ν σε
περι΄που 50 % του αµυντικου΄ προϋπολογισµου΄ των ΗΠΑ, το αποτε΄λεσµα ο΄µως, απο΄ α΄ποψης στρατιωτικω΄ν
ικανοτη΄των, δεν αντιστοιχει΄ παρα΄ µο΄νον στο 10 %,

∆.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι οι δυ΄ο κοινωνι΄ες στηρι΄ζονται στις ΄διες
ι
αξι΄ες της ελευθερι΄ας, της δηµοκρατι΄ας, του
΄ ς ει΄ναι απαραι΄τητη η στενη΄ συνεργασι΄α µεταξυ΄
κρα΄τους δικαι΄ου και των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, και συνεπω
τους,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ΄εννοια της ευρωπαϊκη΄ς αµυντικη΄ς ταυτο΄τητας ΄εγινε αποδεκτη΄ και αναγνωρι΄στηκε
απο΄ ο΄λα τα µε΄ρη της Ατλαντικη΄ς Συµµαχι΄ας που συµµετει΄χαν στη συνα΄ντηση του Βερολι΄νου τον Ιου΄νιο του
1996,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συµφωνι΄α στρατηγικη΄ς εταιρικη΄ς σχε΄σης που συνη΄φθη στις 16 ∆εκεµβρι΄ου 2002,
΄ ν µεταξυ΄ ΕΕ και ΝΑΤΟ, ειδικο΄τερα των συµφωνιω
΄ν
ο΄πως και η συ΄ναψη και εφαρµογη΄ των µο΄νιµων συµφωνιω
«Βερολι΄νο Συν», επιτρε΄πουν στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση να χρησιµοποιει΄ τις ικανο΄τητες επιχειρησιακου΄ στρατιω΄ ς και τις διοικητικε΄ς δοµε΄ς του, για τη διεξαγωγη΄ επιχειρη΄σεων που
τικου΄ σχεδιασµου΄ του ΝΑΤΟ, καθω
΄ ντας κατααυτο΄ το τρο΄πο απαραι΄τητη µιαν αυξηµε΄νη συµβατο΄τητα των αµυντικω
΄ν
αναλαµβα΄νει η ΄δια,
ι
καθιστω
΄ ν,
εξοπλισµω
Ζ.

΄ ντας ο΄τι ο τερµατισµο΄ς του ψυχρου΄ πολε΄µου ει΄χε ως αποτε΄λεσµα τη µει΄ωση των παραγγελιω
΄ ν στραεκτιµω
τιωτικου΄ εξοπλισµου΄ και, εποµε΄νως, καθι΄σταται αναγκαι΄α η εκ νε΄ου ανα΄πτυξη του συγκεκριµε΄νου τοµε΄α µε
σκοπο΄ την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ αναζωογο΄νηση΄ του αλλα΄, προπαντο΄ς, την προω΄θηση ενο΄ς ασφαλε΄στερου
κο΄σµου,

΄ ν βιοµηχανιω
΄ ν που συνδε΄ονται µε την
Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συνεχιζο΄µενη αναδια΄ρθρωση των εθνικω
α΄µυνα ει΄χε ως αποτε΄λεσµα δια΄φορες προσπα΄θειες συνεργασι΄ας, ο΄πως γι΄νεται φανερο΄ απο΄ την προαναφερθει΄σα
δη΄λωση προθε΄σεων και την αντι΄στοιχη συµφωνι΄α πλαι΄σιο, καθω΄ς και απο΄ τη δηµιουργι΄α του Κοινου΄ Οργανι΄ ν,
σµου΄ Συνεργασι΄ας στον τοµε΄α των εξοπλισµω
΄ ντας ο΄τι, µετα΄ τα γεγονο΄τα της 11ης Σεπτεµβρι΄ου 2001, η υπο΄θεση της εσωτερικη΄ς ασφα΄λειας της ΕΕ
Θ. εκτιµω
΄ ν που ΄εχουν ως
΄ελαβε περισσο΄τερο επιτακτικο΄ χαρακτη΄ρα, γεγονο΄ς που αυξα΄νει τις ευθυ΄νες των κρατω΄ν µελω
΄ ν συνο΄ρων της Ένωσης,
αποστολη΄ τη φυ΄λαξη των εξωτερικω
Ι.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι αρµοδιο΄τητες επι΄ θεµα΄των κοινοβουλευτικου΄ ελε΄γχου της Κοινη΄ς Εξωτερικη΄ς
Πολιτικη΄ς και Πολιτικη΄ς Ασφα΄λειας (ΚΕΠΠΑ) και της ΕΠΑΑ κατανε΄µονται µεταξυ΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινο΄ ν κοινοβουλι΄ων και ο΄τι τα τελευται΄α εξακολουθου΄ν να ΄εχουν ουσιαστικε΄ς αρµοδιο΄βουλι΄ου και των εθνικω
΄ ς και µε επιχειρησιακα΄ ζητη΄µατα που αφορου΄ν τις ΄ενοπλες
τητες σχετικα΄ µε τις αµυντικε΄ς δαπα΄νες καθω
δυνα΄µεις,

ΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη διευ΄ρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολα΄ς ταυτο΄χρονα µε την αντι΄στοιχη διευ΄ρυνση της
΄ ς, την ανα΄γκη αυξανο΄µενου συντονισµου΄ ανα΄µεσα σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη,
ΕΕ και, συνεπω
ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο τοµε΄ας της αµυντικη΄ς βιοµηχανι΄ας ει΄ναι ει΄ναι εξαιρετικη΄ς σηµασι΄ας για την ΕΕ
το΄σο απο΄ οικονοµικη΄ ο΄σο και απο΄ πολιτικη΄ α΄ποψη,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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ΙΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι δεν υφι΄σταται µι΄α εσωτερικη΄ αγορα΄ αµυντικου΄ εξοπλισµου΄ και ο΄τι οι επι΄ µε΄ρους
΄ ν και οι αποκλι΄νουσες ρυθµι΄σεις στον τοµε΄α των εξαγωγω΄ν εµποδι΄ζουν την
εθνικε΄ς διαδικασι΄ες προµηθειω
ανα΄πτυξη΄ της,
΄ ς και το αι΄τηµα της βιοµηχανι΄ας αµυντικου΄ εξοπλισµου΄
Ι∆. επισηµαι΄νοντας τα δυνητικα΄ οφε΄λη για τις ΜΜΕ καθω
για µι΄α συντονισµε΄νη πολιτικη΄ αµυντικου΄ εξοπλισµου΄,

1.
λαµβα΄νει γνω΄ση της ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς η οποι΄α ανταποκρι΄νεται σε συγκεκριµε΄νο αι΄τηµα του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και προσφε΄ρει στα κρα΄τη µε΄λη το κατα΄λληλο πλαι΄σιο προβληµατισµου΄ για ενισχυµε΄νη
΄ ν·
και αποτελεσµατικη΄ συνεργασι΄α στον τοµε΄α των εξοπλισµω
2.
εµµε΄νει στην αναγκαιο΄τητα να αποκτη΄σει η ΕΕ στρατιωτικε΄ς ικανο΄τητες οι οποι΄ες θα διασφαλι΄ζουν την
αξιοπιστι΄α των στο΄χων της εξωτερικη΄ς πολιτικη΄ς της και της πολιτικη΄ς ασφαλει΄ας της· αντιλαµβα΄νεται ο΄τι η
επιτυχι΄α αυτου΄ του εγχειρη΄µατος προϋποθε΄τει τη δε΄σµευση των κρατω΄ν µελω΄ν να επενδυ΄σουν µακροπρο΄θεσµα
΄ ς να ανταποκριθου΄ν στις αµυντικε΄ς τους
ως προς τις στρατιωτικε΄ς δαπα΄νες τους ου΄τως ω΄στε να µπορε΄σουν τελικω
΄ σεις· αναµε΄νει την δηµοσι΄ευση απο΄ την Επιτροπη΄, το 2004, του Πρα΄σινου Βιβλι΄ου που θα περιε΄χει
υποχρεω
΄ ν·
γενικου΄ς εφαρµοστε΄ους κανο΄νες για τη συ΄ναψη συµβα΄σεων προµη΄θειας εξοπλισµω
΄ δης εγγυητη΄ς της
3.
εκφρα΄ζει την πεποι΄θηση΄ του ο΄τι το ΝΑΤΟ ο΄χι µο΄νον εξακολουθει΄ να ει΄ναι ο θεµελιω
΄ ρο αλλα΄ συνιστα΄ επι΄σης ΄ενα ουσιαστικο΄ πλαι΄σιο για
σταθερο΄τητας και της ασφα΄λειας στον ευρωατλαντικο΄ χω
΄ ν επιχειρησιακω
΄ ν δρα΄σεων, εκτιµα΄ συνεπω
΄ ς ο΄τι το κοινο΄ συµφε΄ρον επιβα΄λλει την ενι΄σχυση
την ανα΄πτυξη συµµαχικω
΄ ν και διατλαντικω
΄ ν αµυντικω΄ν εξοπλισµω
΄ ν·
της διαλειτουργικο΄τητας των ενδοευρωπαϊκω
4.
υπο΄ αυτη΄ την ΄εννοια, αναγνωρι΄ζει την ανα΄γκη να διαµορφωθου΄ν ευνοϊκοι΄ ο΄ροι για την ανα΄πτυξη µι΄ας
΄ σιµης ευρωπαϊκη΄ς αµυντικη΄ς βιοµηχανι΄ας· υποστηρι΄ζει ενθε΄ρµως το σχε΄διο της Επιτροπη΄ς
ανταγωνιστικη΄ς και βιω
΄ σει στοιχει΄α προκειµε΄νου να αποκτη΄σει µι΄α γενικη΄ εικο΄να της κατα΄στασης της αµυντικη΄ς βιοµηχανι΄ας
να συγκεντρω
στην ΕΕ· ζητει΄ να εκπονηθει΄ προ΄γραµµα ΄ερευνας και ανα΄πτυξης για τη βελτι΄ωση των ικανοτη΄των της Ένωσης στον
τοµε΄α της α΄µυνας· υπογραµµι΄ζει επι΄σης την αναγκαιο΄τητα να στηριχθου΄ν πειραµατικα΄ προγρα΄µµατα και σχε΄δια
επι΄δειξης σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο προκειµε΄νου να αναπτυχθου΄ν οι ευρωπαϊκε΄ς ικανο΄τητες στους τοµει΄ς των τεχνολογιω΄ν αιχµη΄ς·
5.
επιµε΄νει ο΄τι η ανα΄πτυξη ευρωπαϊκη΄ς εισφορα΄ς για την α΄µυνα δεν πρε΄πει να οδηγη΄σει στη δηµιουργι΄α αδη΄λων προϋπολογισµω΄ν και ζητει΄ επι΄µονα να εξασφαλισθει΄ ο κοινοβουλευτικο΄ς ΄ελεγχος· υπενθυµι΄ζει ο΄τι στο παρο΄ν
στα΄διο ο ΄ελεγχος αυτο΄ς πρε΄πει να ασκει΄ται, κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο, απο΄ τα εθνικα΄ κοινοβου΄λια·
6.
παροτρυ΄νει τα κρα΄τη µε΄λη να προχωρη΄σουν σε αναδια΄ρθρωση του τοµε΄α της αµυντικη΄ς βιοµηχανι΄ας και να
αποδεχθου΄ν την αρχη΄ της βιοµηχανικη΄ς και τεχνολογικη΄ς αλληλεξα΄ρτησης στον συγκεκριµε΄νο τοµε΄α, προκειµε΄νου
να αξιοποιου΄νται µε καλυ΄τερο τρο΄πο οι δηµο΄σιες αµυντικε΄ς δαπα΄νες και να αποφευ΄γονται οι αλληλοεπικαλυ΄ψεις·
7.
εξαι΄ρει, προς το σκοπο΄ αυτο΄, τη σπουδαιο΄τητα της ενδοευρωπαϊκη΄ς συνεργασι΄ας, της ανταγωνιστικο΄τητας
΄ ρες ου΄τε την αγορα΄, απο΄
και της αρχη΄ς της κοινοτικη΄ς προτι΄µησης, δι΄χως να αποκλει΄ει τη συνεργασι΄α µε τρι΄τες χω
΄ ρες εκτο΄ς του ευρωπαϊκου΄ χω
΄ ρου, εφο΄σον οι
τα κρα΄τη µε΄λη, αµυντικου΄ εξοπλισµου΄ που προε΄ρχεται απο΄ χω
προτα΄σεις εφοδιασµου΄ ει΄ναι οικονοµικα΄ προσφορο΄τερες απο΄ αυτε΄ς που προσφε΄ρονται εντο΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς
Ένωσης και λειτουργου΄ν συµπληρωµατικα΄ προς την υλοποι΄ηση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ σχεδι΄ου·
΄ ν σε θε΄µατα εθνικη΄ς ασφα΄λειας
8.
ζητει΄ να λαµβα΄νονται σοβαρα΄ υπο΄ψη οι προσδοκι΄ες των υποψηφι΄ων χωρω
΄ ρες αυτε΄ς να συµµετα΄σχουν στην αναδια΄ρθρωση των βιοµηχανιω
΄ ν αµυντικου΄ εξοπλικαι σταθερο΄τητας· και οι χω
σµου΄·
9.
φρονει΄ ο΄τι η σταδιακη΄ απελευθε΄ρωση των αγορω΄ν εξοπλισµου΄ πρε΄πει να αποβλε΄πει στην εξασφα΄λιση της
ασφα΄λειας του εφοδιασµου΄ σε εθνικο΄ και ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο· συνιστα΄ επιµο΄νως, υπο΄ αυτη΄ την ΄εννοια, τη µει΄ωση
΄ ν διαδιτων ελε΄γχων κατα΄ τις ενδοκοινοτικε΄ς µεταφορε΄ς αµυντικου΄ εξοπλισµου΄, την απλου΄στευση των διοικητικω
΄ ν και την προσε΄γγιση των εθνικω
΄ ν συστηµα΄των χορη΄γησης αδειω
΄ ν· αναγνωρι΄ζει εντου΄τοις ο΄τι προ΄κειται για
κασιω
΄ενα τοµε΄α πολυσυ΄νθετο και πολιτικα΄ ευαι΄σθητο·
΄ ν και, προς τον
10. επαναλαµβα΄νει την θε΄ση του για σταδιακη΄ δηµιουργι΄α ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς των εξοπλισµω
΄ ν κανο΄νων· καλει΄ την Επιτροπη΄ να εισηγηθει΄ διαφασκοπο΄ αυτο΄, για καθορισµο΄ και εφαρµογη΄ κοινω΄ν ευρωπαϊκω
΄ ν διαδικασιω
΄ ν·
νει΄ς διαδικασι΄ες και µε΄τρα απλου΄στευσης των σχετικω
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11. επισηµαι΄νει ο΄τι οι οργανισµοι΄ τυποποι΄ησης της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης θα πρε΄πει να παρα΄σχουν σηµαντικη΄
΄ ν, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα που χρησιµοποιου΄νται το΄σο
συµβολη΄ στη διαλειτουργικο΄τητα των εξοπλισµω
στο στρατιωτικο΄ ο΄σο και στο µη στρατιωτικο΄ τοµε΄α·
12. επαναλαµβα΄νει ο΄τι το εσωτερικο΄ α΄νοιγµα των στρατιωτικω΄ν αγορω΄ν πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ την περαιτε΄ρω ενι΄σχυση του ελε΄γχου των εξαγωγω΄ν ο΄πλων στα εξωτερικα΄ συ΄νορα της ΕΕ· υπογραµµι΄ζει ο΄τι, µε την προοπτικη΄ αυτη΄, η ΕΕ και τα κρα΄τη µε΄λη της θα πρε΄πει να υλοποιη΄σουν πλη΄ρως ο΄λες τις συστα΄σεις του Κοινοβου΄ δικα συµπεριφορα΄ς της ΕΕ για τις εξαγωγε΄ς ο΄πλων·
λι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ του κω
13. συνιστα΄ να καθιερωθου΄ν, στο πλαι΄σιο της διαπραγµα΄τευσης για τις επο΄µενες δηµοσιονοµικε΄ς προοπτικε΄ς,
κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα στη΄ριξης του ανεφοδιασµου΄ σε αµυντικο΄ εξοπλισµο΄, ιδι΄ως δε να δηµιουργηθει΄ προ΄γραµµα αποκλειστικα΄ αφιερωµε΄νο στην ανα΄πτυξη εξοπλισµου΄ για την προστασι΄α των εξωτερικω΄ν συνο΄ρων της
Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης, ου΄τως ω΄στε να ει΄ναι ο εξοπλισµο΄ς αυτο΄ς προσαρµοσµε΄νος στις ανα΄γκες της καταπολε΄µησης
της διεθνου΄ς τροµοκρατι΄ας και του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, της λαθροµετανα΄στευσης, του λαθρεµπορι΄ου
΄ ν και της σωµατεµπορι΄ας, καθω
΄ ς και της καταπολε΄µησης εγκληµα΄των που διαπρα΄ττονται
ο΄πλων και ναρκωτικω
στη θα΄λασσα·
14. υπενθυµι΄ζει την απο΄φαση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Θεσσαλονι΄κης σχετικα΄ µε τη συ΄σταση, το
΄ ν δυνατοτη΄των και των δυνατοτη΄των
2004, διακυβερνητικου΄ οργανισµου΄ στον τοµε΄α της ανα΄πτυξης των αµυντικω
στους τοµει΄ς ΄ερευνας, αγορω΄ν και εξοπλισµου΄, ο οποι΄ος θα ενεργει΄ υπο΄ την αιγι΄δα του Συµβουλι΄ου και στον
οποι΄ο θα µπορου΄ν να συµµετε΄χουν ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη· επισηµαι΄νει, ωστο΄σο, ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να προσδιορι΄ ς οι δραστηριο΄τητες του µελλοντικου΄ οργανισµου΄, κατα΄ τρο΄πον ω΄στε αυτο΄ς
σθου΄ν εκ των προτε΄ρων και αυστηρω
να αποκτη΄σει µεγαλυ΄τερη βαρυ΄τητα· ζητει΄ να γι΄νει αυτο΄ς ο προσδιορισµο΄ς των αρµοδιοτη΄των και να αποφασισθου΄ν οι πρακτικε΄ς λεπτοµε΄ρειες λειτουργι΄ας του οργανισµου΄ κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο·
15. ΄εχει τη γνω΄µη ο΄τι ο Οργανισµο΄ς πρε΄πει να ΄εχει πρωτι΄στως ως αρµοδιο΄τητα τον εξοπλισµο΄ σε ο΄πλα και
΄ σεις κρι΄σεων, µεριµω
΄ ντας ιδιαι΄τερα για τη συµβαλοιπο΄ υλικο΄ της Ευρωπαϊκη΄ς δυ΄ναµης παρε΄µβασης σε περιπτω
το΄τητα΄ της· θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι ο Οργανισµο΄ς πρε΄πει να αναπτυ΄ξει µακροπρο΄θεσµη προσε΄γγιση ο΄σον αφορα΄ τις
ανα΄γκες των ικανοτη΄των α΄µυνας· ο Οργανισµο΄ς πρε΄πει να εξετα΄ζει πο΄τε και σε ποια περιοχη΄ θα προκυ΄πτει νε΄α
ανα΄γκη και ποιες τεχνικε΄ς δυνατο΄τητες θα υπα΄ρχουν τη δεδοµε΄νη στιγµη΄ για την κα΄λυψη της συγκεκριµε΄νης
΄ελλειψης· θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι ο Οργανισµο΄ς θα πρε΄πει να διαθε΄τει ΄διο
ι προϋπολογισµο΄ που θα ει΄ναι επικεντρωµε΄νος
κυρι΄ως στην ΄ερευνα και την ανα΄πτυξη νε΄ων τεχνολογιω΄ν·
΄ ν συναπο΄φασης κατα΄ τη λη΄ψη αποφα΄σεων στον τοµε΄α της
16. συνιστα΄ θερµα΄ την πλη΄ρη εφαρµογη΄ διαδικασιω
βιοµηχανικη΄ς πολιτικη΄ς·
17.

αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

P5_TA(2003)0523

΄ πη
∆ιαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη ∆ιαδικασι΄α Σταθεροποι΄ησης και Συ΄νδεσης για τη
΄ πη: ∆ευ΄τερη Ετη΄σια Έκθεση (COM(2003)139  2003/2094(INI))
Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ευ΄τερη Ετη΄σια Έκθεση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τη διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και
συ΄νδεσης για τη Νοτιανατολικη΄ Ευρω΄πη (COM(2003)139),
΄ νου Στα ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της Τε΄ταρτης Κοινοβουλευτικη΄ς ∆ια΄σκεψης ΕΕ-χωρω΄ν του Συµφω
θερο΄τητας της 21ης Μαι΅ου 2003,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα΄ του της 5ης Ιουνι΄ου 2003 (1) σχετικα΄ µε τη συνα΄ντηση µεταξυ΄ της Τρο΄ικας
΄ πη και της 3ης
και των χωρω΄ν που συµµετε΄χουν στο Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας για τη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω
Ιουλι΄ου 2003 (2) σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Θεσσαλονι΄κης της 19ης-20η΄ς Ιουνι΄ου 2003,
(1) P5_TA(2003)0264.
(2) P5_TA(2003)0320.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
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! ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα της ∆ια΄σκεψης ΕΕ-∆υτικω΄ν Βαλκανι΄ων της 21ης Ιουνι΄ου 2003 και την
Κοινη΄ ∆η΄λωση ΕΕ-∆υτικω΄ν Βαλκανι΄ων που εγκρι΄θηκε στη ∆ια΄σκεψη αυτη΄,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου Ασφαλει΄ας των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν 1244 (1999) της 10ης
Ιουνι΄ου 1999 σχετικα΄ µε το Κο΄σοβο, 1503 (2003) της 28ης Αυγου΄στου 2003 σχετικα΄ µε το τµη΄µα του
΄ ην Γιουγκοσλαβι΄α (∆Π∆Γ)
ψηφι΄σµατος που αφορα΄ τις σχε΄σεις µε το ∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο για την πρω
και τις δραστηριο΄τητε΄ς του, 1491 (2003) της 11ης Ιουλι΄ου 2003 σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη, την ΄εκθεση S/2003/675 του Γενικου΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν της 26ης Ιουνι΄ου
2003 σχετικα΄ µε την αποστολη΄ προσωρινη΄ς διοι΄κησης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν στο Κο΄σοβο, και τα ψηφι΄σµατα
του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου της 28ης Φεβρουαρι΄ου 2002 (1), της 26ης Σεπτεµβρι΄ου 2002 (2) και της
24ης Οκτωβρι΄ου 2002 (3) για το ∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο,
! ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 47, παρα΄γραφος 2, και 163 του Κανονισµου΄ του,
΄ ν Υποθε΄σεων, ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που, Κοινη΄ς
! ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Εξωτερικω
Ασφα΄λειας και Αµυντικη΄ς Πολιτικη΄ς και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄
΄ ν και Ίσων Ευκαιριω
΄ν
Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας και της Επιτροπη΄ς ∆ικαιωµα΄των των Γυναικω
(A5-0397/2003),
΄ και οριζο΄ντια θε΄µατα
Γενικα
΄ νει την πεποι΄θηση΄ του, την οποι΄α εκφρα΄ζει στο ψη΄φισµα΄ του της 7ης Νοεµβρι΄ου 2002 (παρα΄1.
επαναβεβαιω
γραφος 3) (4) σχετικα΄ µε την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς «Η διαδικασι΄α σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης για τη Νοτιοα΄ ρες τηρου΄ν τα
νατολικη΄ Ευρω΄πη ! Πρω΄τη ετη΄σια ΄εκθεση», ο΄τι ευρωπαϊκη΄ προοπτικη΄ υπα΄ρχει µο΄νον εφο΄σον οι χω
κριτη΄ρια της Κοπεγχα΄γης και ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να συνδε΄σουν κα΄θε µορφη΄ βοη΄θειας προς
΄ ρες της διαδικασι΄ας σταθεροποι΄ησης και συ΄νδεσης (∆ΣΣ) και το ενδεχο΄µενο προω΄θησης σε επο΄µενο στα΄διο
τις χω
της ∆ΣΣ µε τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
!

συνεργασι΄α µε το ∆Π∆Γ·

!

εφαρµογη΄ µιας αποτελεσµατικη΄ς πολιτικη΄ς που θα ευνοει΄ την επιστροφη΄ των προσφυ΄γων και των εκτοπισθε΄ντων·

!

εφαρµογη΄ ενεργου΄ πολιτικη΄ς κατα΄ της διαφθορα΄ς, του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος και του παρα΄νοµου εµπο΄ ν·
ρι΄ου ανθρω΄πων, ο΄πλων και ναρκωτικω

΄ ρα της ∆ΣΣ να γι΄νει µε΄λος της ΕΕ εα΄ν η χω
΄ ρα αυτη΄ ΄εχει
2.
θεωρει΄ ο΄τι δεν ει΄ναι σκο΄πιµο στο µε΄λλον µια χω
συνα΄ψει διµερη΄ συµφωνι΄α µε τις ΗΠΑ που υπονοµευ΄ει την πλη΄ρη αποτελεσµατικο΄τητα του ∆ιεθνου΄ς Ποινικου΄
∆ικαστηρι΄ου·
3.
υπογραµµι΄ζει ο΄τι η επιτυχη΄ς ΄εκβαση του ΄εργου της Εισαγγελικη΄ς αρχη΄ς του ∆Π∆Γ στηρι΄ζεται στην πλη΄ρη
και ταχει΄α συνεργασι΄α εκ µε΄ρους ο΄λων των κυβερνη΄σεων των χωρω΄ν της ∆ΣΣ, ιδιαι΄τερα αυτω΄ν απο΄ τις οποι΄ες ΄εχει
ζητηθει΄ η ΄εκδοση φυγα΄δων (κυβε΄ρνηση της Κροατι΄ας, κυβε΄ρνηση της Σερβι΄ας και του Μαυροβουνι΄ου και βοσνιοσερβικε΄ς αρχε΄ς)·
4.
καλει΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να παρα΄σχουν πλη΄ρη υποστη΄ριξη στην Εισαγγελικη΄ αρχη΄ του ∆Π∆Γ
κατα΄ την εκτε΄λεση των προτεραιοτη΄των της για τα προσεχη΄ τε΄σσερα χρο΄νια ο΄πως ορι΄στηκαν απο΄ το Συµβου΄λιο
΄ ν το 2004, συ΄λληψη ο΄λων των φυγο΄δικων κατηγορουµε΄νων και ολοΑσφαλει΄ας των ΗΕ: περα΄τωση των ερευνω
΄ ν εντο΄ς του 2008 και των εφε΄σεων εντο΄ς του 2010·
κλη΄ρωση ο΄λων των δικω
΄ νει ο΄τι οι χω
΄ ρες της ∆ΣΣ πραγµατοποι΄ησαν το πρω
΄ το βη΄µα, διεξα΄γοντας δι΄κες εναντι΄ον υπο΄πτων
5.
διαπιστω
εγκληµα΄των πολε΄µου· υπογραµµι΄ζει ο΄τι θα πρε΄πει να κινηθου΄ν νοµικε΄ς διαδικασι΄ες εναντι΄ον υπο΄πτων, ανεξα΄ρτητα
απο΄ την εθνικο΄τητα΄ τους·
6.
επαναλαµβα΄νει το αι΄τηµα΄ του προς το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄, το οποι΄ο διατυπω΄θηκε στο προαναφε΄ σιµο χρηµατοδοτικο΄ πλαι΄σιο
ρο΄µενο ψη΄φισµα΄ του της 3ης Ιουλι΄ου 2003 (παρα΄γραφος 35), να υποβα΄λουν βιω
΄ ρες της ∆ΣΣ στο πλαι΄σιο µιας αναδιαρθρωµε΄νης κατηγορι΄ας 7 των δηµοσιονοµικω
΄ ν προοπτικω΄ν·
για τις χω
7.
ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και τα κρα΄τη µε΄λη να αρχι΄σουν να ετοιµα΄ζονται για ενδεχο΄µενη απο΄συρση των
δυνα΄µεων των ΗΠΑ απο΄ τα στρατευ΄µατα των ΗΕ στη Νοτιοανατολικη΄ Ευρω΄πη και να σχεδια΄σουν εν ευθε΄τω
χρο΄νω την αντικατα΄σταση΄ τους απο΄ δυνα΄µεις για τη διατη΄ρηση της ειρη΄νης τις οποι΄ες θα διευθυ΄νει η ΕΕ·
(1)
(2)
(3)
(4)

EE C 293 E της 28.11.2002, σ. 88.
EE C 273 E της 14.11.2003, σ. 291.
P5_TA(2002)0521.
P5_TA(2002)0534.
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΄ ρες της ∆ΣΣ να ασχοληθου΄ν σοβαρα΄ µε τις διακρι΄σεις εις βα΄ρος του πληθυσµου΄ των Ρο΄µα,
8.
καλει΄ τις χω
µεταξυ΄ α΄λλων εγκρι΄νοντας αποτελεσµατικου΄ς νο΄µους κατα΄ των διακρι΄σεων και ελε΄γχοντας συστηµατικα΄ την προ΄σβαση του πληθυσµου΄ των Ρο΄µα στην εκπαι΄δευση, τη στε΄γαση, την απασχο΄ληση, την υγειονοµικη΄ περι΄θαλψη και
τις κοινωνικε΄ς υπηρεσι΄ες·
΄ θηκε στο προαναφερο΄µενο ψη΄φισµα΄ του της 7ης Νοεµ9.
επαναλαµβα΄νει την προ΄ταση΄ του, η οποι΄α διατυπω
΄ν
βρι΄ου 2002 (παρα΄γραφος 4), για εις βα΄θος προβληµατισµο΄ ο΄σον αφορα΄ τις µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις των σηµερινω
΄ ν οντοτη΄των, στο πλαι΄σιο των σχετικω
΄ ν ψηφισµα΄των
΄ ν πλαισι΄ων και του καθεστω΄τος των οιονει΄ κρατικω
θεσµικω
των ΗΕ·
΄ νει ο΄τι τα κρα΄τη στα οποι΄α τα δικαιω
΄ µατα των πολιτω΄ν εξαρτω
΄ νται, στην πρα΄ξη, απο΄ την εθνικο΄τητα΄
10. σηµειω
τους, δεν ΄εχουν προοπτικη΄ ΄ενταξης στην ΕΕ·
΄ ς χορη΄γησης θεωρη΄σεων διαβα11. επισηµαι΄νει ο΄τι η σηµερινη΄ κατα΄σταση που ισχυ΄ει ο΄σον αφορα΄ το καθεστω
΄ ν της ∆ΣΣ υπονοµευ΄ει και επιβραδυ΄νει την ευρωπαϊκη΄ προοπτικη΄ των χωρω΄ν
τηρι΄ου µεταξυ΄ της ΕΕ και των χωρω
αυτω΄ν και ΄εχει καταστει΄ πηγη΄ ταπει΄νωσης για τους πολι΄τες τους· ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να
΄ τα θεω΄ρησης διαβατηρι΄ων µε τις
ορι΄σουν σαφη΄ σηµει΄α αναφορα΄ς σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο τα καθεστω
΄ ρες ∆ΣΣ µπορου΄ν να αναπτυχθου΄ν και να απλοποιηθου΄ν σταδιακω
΄ ς, καθω
΄ ς οι χω
΄ ρες αυτε΄ς θα προβαι΄νουν στις
χω
αναγκαι΄ες µεταρρυθµι΄σεις· εκτιµα΄ ο΄τι του΄το θα αποτελε΄σει απτη΄ ΄ενδειξη της βου΄λησης της ΕΕ να ΄ελθει πλησιε΄στερα προς τους πολι΄τες των χωρω΄ν της ∆ΣΣ·
12. ζητει΄ επι΄µονα απο΄ την Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει τη δηµιουργι΄α ζωνω΄ν ο΄που θα υπα΄ρχει µεγαλυ΄τερη ελευ΄ ν, ενε΄ργεια η οποι΄α θα ενθαρρυ΄νει την ανα΄πτυξη της διασυνοθερι΄α κινη΄σεων µεταξυ΄ των γειτονικω΄ν περιφερειω
ριακη΄ς και περιφερειακη΄ς συνεργασι΄ας·
13. ζητει΄ επι΄µονα απο΄ την Επιτροπη΄ να προωθη΄σει και να υποστηρι΄ξει την κατα΄στρωση προγραµµα΄των αδελ΄ ς και κα΄θε ενε΄ργεια που θα διευκολυ΄νει τη δικτυ΄ωση µεταξυ΄ των διαφο΄ρων
φοποι΄ησης σε ο΄λα τα επι΄πεδα, καθω
΄ ρες της ∆ΣΣ·
παραγο΄ντων στην ΕΕ και στις χω
΄ νοντας τις
14. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διευκολυ΄νει τη δηµιουργι΄α µιας αποτελεσµατικη΄ς διοι΄κησης, ενδυναµω
΄ ν και τοπικω΄ν διοικη΄σεων στις χω
΄ ρες της ∆ΣΣ,
δοµε΄ς ο΄χι µο΄νον του κρα΄τους αλλα΄, επι΄σης, αυτε΄ς των περιφερειακω
΄ ς και να βοηθη΄σει την τοπικη΄ αυτοδιοι΄κηση στον προγραµµατισµο΄ για τη λη΄ψη µε΄τρων οικονοµικη΄ς ανα΄καθω
πτυξης·
15. ενθαρρυ΄νει τη συµµετοχη΄ ο΄λων των πολιτω΄ν στην τοπικη΄ αυτοδιοι΄κηση, κα΄τι που ενισχυ΄ει την αι΄σθηση της
κοινο΄τητας· καλει΄ την Επιτροπη΄ και τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ για την Ανοικοδο΄µηση να βοηθη΄σουν τις αρχε΄ς
΄ ν προϋπολογισµω
΄ ν και την προω΄θηση του κοινοτικου΄ χωροτοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης κατα΄ την ΄εγκριση συµµετοχικω
ταξικου΄ σχεδιασµου΄·
16. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εκπονη΄σει προτα΄σεις για την υλοποι΄ηση των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄
Συµβουλι΄ου της Θεσσαλονι΄κης, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ την προ΄σβαση στα κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα, ο΄πως το Socra΄ ρες της ∆ΣΣ, ως τµη΄µα της προενταξιακη΄ς στρατηγικη΄ς της ΕΕ, να συµµετα΄σχουν στα
tes· παροτρυ΄νει τις χω
κοινοτικα΄ προγρα΄µµατα για την προω΄θηση της ισο΄τητας των δυ΄ο φυ΄λων·
΄ ρες της ∆ΣΣ να προχωρη΄σουν σε ταχει΄α εφαρµογη΄ των συµφωνιω
΄ ν ελευθε΄ρου εµπορι΄ου που
17. καλει΄ τις χω
΄εχουν η΄δη υπογραφει΄· τονι΄ζει ο΄τι το να µην τι΄θενται σε εφαρµογη΄ οι συµφωνι΄ες αυτε΄ς αποτελει΄ εµπο΄διο στην
΄ σιµων περιφερειακω
΄ ν αγορω΄ν, µε αποτε΄λεσµα την περαιτε΄ρω εξασθε΄νιση της οικοανα΄πτυξη της ∆ΣΣ και των βιω
νοµικη΄ς κατα΄στασης·
΄ν
18. καλει΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει δεο΄ντως υπο΄ψη ο΄τι η ενι΄σχυση της συνδροµη΄ς για την οικοδο΄µηση θεσµω
αποτελει΄ προαπαιτου΄µενο για την επιτυχη΄ ανα΄πτυξη της ∆ΣΣ, και να χρησιµοποιη΄σει ο΄λες τις δυνατο΄τητες συν΄ ν·
δροµη΄ς για την ανα΄πτυξη υποδοµω
19. καλει΄ µετ’ επιτα΄σεως την Επιτροπη΄ να υποστηρι΄ξει, στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος κοινοτικη΄ς βοη΄θειας
για την ανασυγκρο΄τηση την ανα΄πτυξη και τη σταθεροποι΄ηση (CARDS), τις τοπικε΄ς κυβερνη΄σεις στην επιλογη΄ των
΄ ν τοµε΄ων στους οποι΄ους θα διευκολυνθει΄ η δηµιουργι΄α µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, ενθαρρυ΄νοντας
παραγωγικω
΄ετσι την παραδοσιακη΄ τοπικη΄ οικονοµι΄α, καθω
΄ ς και να υποστηρι΄ξει τη χορη΄γηση µικροδανει΄ων και τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς τοπικου΄ χρηµατοδοτικου΄ συστη΄µατος, που θα αποτελε΄σει απτη΄ βοη΄θεια προς την οικονοµι΄α και θα λειτουργη΄σει παιδευτικα΄ ο΄σον αφορα΄ την ανα΄ληψη ευθυ΄νης·
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C 87 E/524

EL

Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

20. επιµε΄νει, ως εκ του΄του, στο γεγονο΄ς ο΄τι, στο επικει΄µενο σχε΄διο δρα΄σης, πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα
στις διαρθρωτικε΄ς και οικονοµικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις που οδηγου΄ν σε λειτουργικε΄ς οικονοµι΄ες της αγορα΄ς και στην
επι΄τευξη αειφο΄ρου ανα΄πτυξης·
΄ ρες της περιοχη΄ς, δεδοµε΄νης της αµει΄ωτης συνε΄χισης του φαινοµε΄νου της εµπορι΄ας γυναικω
΄ν
21. καλει΄ τις χω
΄ ν για σεξουαλικη΄ εκµετα΄λλευση (ιδιαι΄τερα στην Αλβανι΄α και τη Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη), να αναλα΄βουν
και παιδιω
΄ ρες προορισµου΄», το΄σο σε εσωτερικο΄ ο΄σο και σε περιφερειακο΄ επι΄πεδο, αποδι΄δρα΄ση σε συνεργασι΄α µε τις «χω
δοντας υψηλη΄ προτεραιο΄τητα στους τοµει΄ς της βοη΄θειας προς τα θυ΄µατα, των προγραµµα΄των κατα΄ρτισης για
τους αρµο΄διους φορει΄ς, της προ΄ληψης µε΄σω της ευαισθητοποι΄ησης και της ενηµε΄ρωσης της κοινη΄ς γνω΄µης·
Αλβανι΄α
22. υπενθυµι΄ζει ο΄τι η εξασφα΄λιση της οµαλη΄ς λειτουργι΄ας της δηµοκρατι΄ας και η επιδι΄ωξη της πολιτικη΄ς
σταθερο΄τητας ει΄ναι αναγκαι΄ες για την επιτα΄χυνση της εφαρµογη΄ς των µεταρρυθµι΄σεων· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του
΄ ς κα΄θε α΄λλο παρα΄ ικανοποιητικο΄ τρο΄πο διεξαγωγη΄ς των τελευται΄ων τοπικω΄ν εκλογω
΄ ν·
για τον καταφανω
23. παροτρυ΄νει τις αλβανικε΄ς αρχε΄ς να ενισχυ΄σουν τη δε΄σµευση΄ τους να προχωρη΄σουν στις µεταρρυθµι΄σεις
που ξεκι΄νησαν, καθω΄ς η επιτυχη΄ς ολοκλη΄ρωση της Συµφωνι΄ας για τη Σταθεροποι΄ηση και τη Συ΄νδεση (ΣΣΣ) θα
εξαρτηθει΄ απο΄ την ικανο΄τητα΄ τους να προχωρη΄σουν σε ορθη΄ εφαρµογη΄ της εγκριθει΄σας νοµοθεσι΄ας και να προωθη΄σουν τις αναγκαι΄ες µεταρρυθµι΄σεις·
24. συνιστα΄ την ανα΄ληψη ενισχυµε΄νης δρα΄σης για την εξασφα΄λιση των µε΄σων που ει΄ναι απαραι΄τητα για την
καταπολε΄µηση της διαφθορα΄ς, του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος, της σωµατεµπορι΄ας, του λαθρεµπορι΄ου ο΄πλων και
΄ ν, την προω΄θηση της λειτουργι΄ας ενο΄ς ανεξα΄ρτητου και αποτελεσµατικου΄ δικαστικου΄ συστη΄µατος, τη
ναρκωτικω
βελτι΄ωση της διοικητικη΄ς ικανο΄τητας της Αλβανι΄ας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη διαχει΄ριση των συνο΄ρων, την ανα΄πτυξη
ελευ΄θερων και ανεξα΄ρτητων µε΄σων ενηµε΄ρωσης και την προω΄θηση και τη διασφα΄λιση του σεβασµου΄ των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των δικαιωµα΄των των µειονοτη΄των·
25. επιµε΄νει στην ανα΄γκη να ΄εχει υποβληθει΄ πριν απο΄ το τε΄λος του 2003 ακριβη΄ς εκτι΄µηση του µεγε΄θους των
΄ ν µειονοτη΄των, προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατο΄ν να εφαρµοσθου΄ν σωστα΄ σε ολο΄κληρη τη χω
΄ ρα η εθνικη΄
εθνικω
΄ πης· καλει΄ τις αρχε΄ς να ενινοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τις µειονο΄τητες και οι συµβα΄σεις του Συµβουλι΄ου της Ευρω
σχυ΄σουν τις διοικητικε΄ς δοµε΄ς που ει΄ναι επιφορτισµε΄νες µε την προστασι΄α των µειονοτη΄των·
Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη
΄ που και του Ειδικου΄
26. αναγνωρι΄ζει το σηµαντικο΄ και δυσχερε΄ς ΄εργο του Γραφει΄ου του Ύπατου Εκπροσω
΄ που της ΕΕ στην υλοποι΄ηση της «Ατζε΄ντας για την Μεταρρυ΄θµιση»· πιστευ΄ει ο΄τι οι διεθνει΄ς προσπα΄θειες
Εκπροσω
πρε΄πει σταδιακα΄ να στραφου΄ν σε ενε΄ργειες παρακολου΄θησης, διευκο΄λυνσης και καθοδη΄γησης µε σκοπο΄ την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της ιδιοκτησι΄ας·
27. επιδοκιµα΄ζει την πρα΄ξη της Κυβε΄ρνησης και του Κοινοβουλι΄ου της Βοσνι΄ας-Ερζεγοβι΄νης να θε΄σουν τα
΄ τατη διοι΄κηση·
ο΄πλα των µονα΄δων τους υπο΄ την αυτη΄ ανω
28. χαιρετι΄ζει τη συγκρο΄τηση µιας ∆ιευ΄θυνσης για την Ευρωπαϊκη΄ Ολοκλη΄ρωση και µιας Επιτροπη΄ς των δυ΄ο
νοµοθετικω΄ν σωµα΄των για τις Ευρωπαϊκε΄ς Υποθε΄σεις· ενθαρρυ΄νει το Κοινοβου΄λιο της Βοσνι΄ας να αποφασι΄σει
συ΄ντοµα σχετικα΄ µε τον νο΄µο για κοινο΄ ΦΠΑ και κοινη΄ τελωνειακη΄ µεταρρυ΄θµιση·
΄ ν δυνα΄µεων στη Βοσ29. επισηµαι΄νει την αντι΄φαση που χαρακτηρι΄ζει τη συµπεριφορα΄ ορισµε΄νων πολιτικω
νι΄α-Ερζεγοβι΄νη, οι οποι΄ες, ενω΄ υποστηρι΄ζουν ανοικτα΄ την ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση, παρεµβα΄λλουν εµπο΄δια στις
µεταρρυθµι΄σεις που ει΄ναι απαραι΄τητες για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς λειτουργικου΄ κρα΄τους· επισηµαι΄νει ο΄τι η Βοσνι΄α-Ερζεγοβι΄νη πρε΄πει να αναλα΄βει την ευθυ΄νη της ανα΄πτυξη΄ς της περιορι΄ζοντας την εξα΄ρτηση΄ της απο΄ τη βοη΄θεια της διεθνου΄ς κοινο΄τητας·
30. υπενθυµι΄ζει στις βοσνιακε΄ς αρχε΄ς ο΄τι η οικοδο΄µηση κρα΄τους αποτελει΄ προϋπο΄θεση για την προσε΄γγιση µε
την ΕΕ· απευθυ΄νει ΄εκκληση στους πολιτικου΄ς και κοινωνικου΄ς φορει΄ς να ξεκινη΄σουν µια εις βα΄θος αξιολο΄γηση των
΄ στε να τους καταστη΄σουν βιω
΄ σιυφιστα΄µενων θεσµω΄ν που προε΄κυψαν απο΄ τις συµφωνι΄ες του Ντε΄ιτον, ου΄τως ω
΄ ντας µηχανισµου΄ς που
µους και αποτελεσµατικου΄ς και, αν χρειαστει΄, να υπερβου΄ν τα ο΄ρια του Ντε΄ιτον, δηµιουργω
θα ενισχυ΄σουν το εγχει΄ρηµα της οικοδο΄µησης κρα΄τους· στο πνευ΄µα αυτο΄, επιδοκιµα΄ζει την καθιε΄ρωση πιο µακροπρο΄θεσµων εντολω΄ν για την εκτελεστικη΄ εξουσι΄α, πρα΄γµα που θα οδηγη΄σει σε αποτελεσµατικο΄τερη διακυβε΄ρνηση·
΄ ρας,
31. χαιρετι΄ζει την επιστροφη΄ προσφυ΄γων στις πατρογονικε΄ς τους εστι΄ες σε ορισµε΄να τµη΄µατα της χω
΄ νεται συνεχω
΄ ς· ζητει΄ επι΄µονα
γεγονο΄ς που αποδεικνυ΄ει ο΄τι, ΄εστω και µε αργο΄ ρυθµο΄, το γενικο΄τερο κλι΄µα βελτιω
απο΄ τις αρχε΄ς της Σερβικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας σε ο΄λα τα επι΄πεδα να καταβα΄λουν επιτε΄λους κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια
ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η επιστροφη΄ των προσφυ΄γων, ειδικο΄τερα στην περιοχη΄ της Ποζαβι΄να και της Μπα΄νια
Λου΄κα·

7.4.2004

7.4.2004
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32. τονι΄ζει ο΄τι τα πιο σοβαρα΄ ζητη΄µατα εξακολουθου΄ν να ει΄ναι η συνεχιζο΄µενη ατιµωρησι΄α των κατηγορου΄ ν πολε΄µου και τα προβλη΄µατα σχετικα΄ µε την ΄εκδοση των τελευται΄ων, που συνιστου΄ν εµπο΄µε΄νων ως εγκληµατιω
΄ ν· καλει΄ τις αρχε΄ς της
διο για τη συµφιλι΄ωση και την ανα΄πτυξη της αµοιβαι΄ας εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των λαω
Βοσνι΄ας-Ερζεγοβι΄νης να συνεργαστου΄ν πλη΄ρως µε το ∆Π∆Γ· ζητει΄ απο΄ τις αρχε΄ς της Βοσνι΄ας-Ερζεγοβι΄νης σε
ο΄λα τα επι΄πεδα της διοι΄κησης, απο΄ την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν και απο΄ ο΄λους τους α΄λλους αρµο΄διους φορει΄ς να
πρα΄ξουν τα πα΄ντα για την προσαγωγη΄ του Karadzic και του Mladic στο ∆ικαστη΄ριο αυτο΄·
33. καλει΄ επι΄µονα την Επιτροπη΄ να ολοκληρω΄σει τη µελε΄τη σκοπιµο΄τητας σχετικα΄ µε τη δυνατο΄τητα ΄εναρξης
διαπραγµατευ΄σεων για τη ΣΣΣ πριν απο΄ τα τε΄λη του 2003·
Κροατι΄α
34. επιµε΄νει, ο΄πως και στο προαναφερθε΄ν ψη΄φισµα της 7ης Νοεµβρι΄ου 2002 (παρα΄γραφος 31), ο΄τι ο εντατικο΄ς δια΄λογος και οι διπλωµατικε΄ς προσπα΄θειες πρε΄πει να εξακολουθη΄σουν να αποτελου΄ν την πλε΄ον ενδεδειγµε΄νη
διαδικασι΄α για την επι΄τευξη συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε τα συ΄νορα· εκφρα΄ζει τη λυ΄πη του επειδη΄ οι αρχε΄ς της Κροατι΄ας
ανε΄λαβαν µονοµερη΄ δρα΄ση και κη΄ρυξαν οικολογικη΄ και αλιευτικη΄ ζω΄νη χωρι΄ς τον κατα΄λληλο δια΄λογο και συντο΄ ρες της λεκα΄νης της Αδριατικη΄ς· αναµε΄νει, συνεπω
΄ ς, ο΄τι, µετα΄ τη ∆ια΄σκεψη της Βενετι΄ας που
νισµο΄ µε ο΄λες τις χω
΄εχει προγραµµατισθει΄ για τις 25-26 Νοεµβρι΄ου 2003, θα επιτευχθει΄ συµφωνι΄α σχετικα΄ µε το ζη΄τηµα αυτο΄·
35.

΄ µατα των εθνικω
΄ ν µειονοτη΄των·
χαιρετι΄ζει το νε΄ο συνταγµατικο΄ νο΄µο για τα δικαιω

36. επικροτει΄ την απο΄φαση της Κροατι΄ας να µην προβει΄ σε διµερη΄ συµφωνι΄α µε τις ΗΠΑ ο΄σον αφορα΄ το
΄ ρα αυτη΄·
∆ιεθνε΄ς Ποινικο΄ ∆ικαστη΄ριο, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ΄εχασε µεγα΄λη οικονοµικη΄ ενι΄σχυση απο΄ τη χω
37. χαιρετι΄ζει την αι΄τηση της Κροατι΄ας να καταστει΄ µε΄λος της ΕΕ και καλει΄ την Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει
σχετικα΄ µε την αι΄τηση της Κροατι΄ας πριν απο΄ το τε΄λος Μαρτι΄ου 2004·
΄ ν στο γεγονο΄ς ο΄τι ει΄ναι προς το συµφε΄ρον τους να σηµειω
΄ σουν
38. επισυ΄ρει την προσοχη΄ των κροατικω΄ν αρχω
σηµαντικη΄ προ΄οδο, πριν απο΄ την ΄εγκριση της γνωµοδο΄τησης της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την αι΄τηση ΄ενταξης της
Κροατι΄ας στην ΕΕ, στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
!

πλη΄ρη εφαρµογη΄ ο΄λων των διατα΄ξεων του προσφα΄τως εγκριθε΄ντος νο΄µου για τις εθνικε΄ς µειονο΄τητες, ιδι΄ως
΄ πηση΄ τους στις δικαστικε΄ς και αστυνοµικε΄ς αρχε΄ς, καθω
΄ ς και της δια΄ταξης για
δε ο΄σον αφορα΄ την εκπροσω
παροχη΄ στε΄γης στους επαναπατριζο΄µενους προ΄σφυγες, η οποι΄α θα ΄εχει α΄µεση επι΄πτωση στις πρακτικε΄ς των
΄ ν, ω΄στε να εξασφαλισθει΄ η απρο΄σκοπτη επιστροφη΄ ο΄λων των προσφυ΄γων·
τοπικω΄ν αρχω

!

καταπολε΄µηση της διαφθορα΄ς·

!

πλη΄ρη συνεργασι΄α µε το ∆Π∆Γ, ως απαραι΄τητη βα΄ση για τη συµφιλι΄ωση·

!

΄ ν συστα΄σεων η΄
ανεξαρτησι΄α και ελευθερι΄α των µε΄σων µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης (ιδιαι΄τερα κατο΄πιν των διεθνω
αυτω΄ν της ΕΕ για την εξασφα΄λιση της αναγκαι΄ας διαφα΄νειας και ανεξαρτησι΄ας του τοµε΄α και των ρυθµιστι΄ ν αρχω
΄ ν του)·
κω

!

εφαρµογη΄ της στρατηγικη΄ς που εγκρι΄θηκε το 2002 για τη µεταρρυ΄θµιση του δικαστικου΄ συστη΄µατος·

΄ ην Γιουγκοσλαβικη
΄ ∆ηµοκρατι΄α της Μακεδονι΄ας
Πρω
39. χαιρετι΄ζει την προταθει΄σα επιχει΄ρηση αστυνοµικου΄ χαρακτη΄ρα, ως συνε΄χεια της επιχει΄ρησης Concordia,
αναµε΄νει ο΄µως ο΄τι η στρατιωτικη΄ παρουσι΄α της ΕΕ θα διατηρηθει΄ για ο΄σο δια΄στηµα ει΄ναι απαραι΄τητο·
40. ζητει΄ να καταβληθου΄ν περαιτε΄ρω προσπα΄θειες για την πλη΄ρη δια΄λυση του Αλβανικου΄ Εθνικοαπελευθερωτικου΄ Στρατου΄· επιµε΄νει στον ουσιαστικο΄ ρο΄λο που πρε΄πει να διαδραµατι΄σει η περιφερειακη΄ συνεργασι΄α και ο
συντονισµο΄ς µε την ΕΕ για τον τερµατισµο΄ του λαθρεµπορι΄ου ο΄πλων·
41. ζητει΄ επιτακτικα΄ την επιτα΄χυνση της εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας της Οχρι΄δας, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ τη µεταρ΄ ν του Αλβανικου΄
ρυ΄θµιση της αστυνοµι΄ας και του στρατου΄ και του νο΄µου περι΄ αµνηστει΄ας των πρω΄ην µαχητω
΄ ς και τη µεταρρυ΄θµιση της τοπικη΄ς αυτοδιοι΄κησης·
Εθνικοαπεπευθερωτικου΄ Στρατου΄ καθω
42. επιµε΄νει ο΄τι επει΄γει η υιοθε΄τηση µιας αποφασιστικο΄τερης πολιτικη΄ς για την καταπολε΄µηση της διαφθορα΄ς
και του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος· καλει΄ ο΄λα τα πολιτικα΄ κο΄µµατα να καταδικα΄σουν τη χρη΄ση βι΄ας και να αντιταχθου΄ν σε αυτη΄·
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΄νιο
Σερβι΄α και Μαυροβου
43. επισηµαι΄νει ο΄τι η ΕΕ πρε΄πει να ει΄ναι ΄ετοιµη να βοηθη΄σει τη Σερβι΄α και το Μαυροβου΄νιο στην προσπα΄θεια
΄ σιµης διευθε΄τησης, τηρω΄ντας, ωστο΄σο, ουδε΄τερη στα΄ση σχετικα΄ µε τη µορφη΄ που θα πρε΄πει
για την επι΄τευξη βιω
να πα΄ρει η σχε΄ση αυτη΄·
44. υπογραµµι΄ζει την ανα΄γκη επικε΄ντρωσης της τεχνικη΄ς βοη΄θειας ∆ΣΣ/ΣΣΣ στις δυ΄ο δηµοκρατι΄ες στα πρα΄ ς η σχε΄ση τους·
κτικη΄ς σηµασι΄α ζητη΄µατα που πρε΄πει να επιλυθου΄ν, ανεξαρτη΄τως της µορφη΄ς που θα λα΄βει τελικω
45. λαµβα΄νει υπο΄ψη του τις συνεχει΄ς δυσκολι΄ες που αντιµετωπι΄ζει η σερβικη΄ κυβε΄ρνηση στην προσπα΄θεια΄ της
να εξασφαλι΄σει κοινοβουλευτικη΄ πλειοψηφι΄α· εκφρα΄ζει τις ανησυχι΄ες του σχετικα΄ µε το παρεπο΄µενο αδιε΄ξοδο στο
οποι΄ο ΄εχουν περιε΄λθει οι πολιτικε΄ς και οικονοµικε΄ς µεταρρυθµι΄σεις·
46. παροτρυ΄νει τη σερβικη΄ κυβε΄ρνηση να επιταχυ΄νει την προωθου΄µενη µεταρρυ΄θµιση του στρατου΄, ου΄τως
ω΄στε το εγχει΄ρηµα αυτο΄ να ολοκληρωθει΄ ο΄σο το δυνατο΄ν συντοµο΄τερα και πιο αποτελεσµατικα΄·
47. επισηµαι΄νει ο΄τι στη Σερβι΄α και το Μαυροβου΄νιο απαιτει΄ται η ανα΄ληψη εντονο΄τερης δρα΄σης για την καταπολε΄µηση της διαφθορα΄ς και του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος· καλει΄ την Επιτροπη΄, τον ΟΑΣΕ και το Συµβου΄λιο
΄ πης να εξετα΄σουν ως θε΄µα υψι΄στης προτεραιο΄τητας τις κατηγορι΄ες για παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων
της Ευρω
δικαιωµα΄των, ΄ελλειψη ανεξαρτησι΄ας της δικαστικη΄ς εξουσι΄ας και εντεινο΄µενη κρατικη΄ επιρροη΄ στα µε΄σα ενηµε΄ρωσης·
48. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξευ΄ρει τρο΄πους για τη δηµιουργι΄α, σε στενη΄ συνεργασι΄α µε το Περιφερειακο΄
Κε΄ντρο στο Βουκουρε΄στι, ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ δικτυ΄ου οργανω΄σεων για την καταπολε΄µηση του οργανωµε΄νου εγκλη΄΄ ν·
µατος, της σωµατεµπορι΄ας και του λαθρεµπορι΄ου ο΄πλων και ναρκωτικω
49. καλει΄ τις αρχε΄ς της ∆ηµοκρατι΄ας της Σερβι΄ας και της Ένωσης της Σερβι΄ας και του Μαυροβουνι΄ου να
συνεργαστου΄ν πλη΄ρως µε το ∆Π∆Γ·
50. εκφρα΄ζει τη βαθυ΄τατη ανησυχι΄α του για το αδιε΄ξοδο στο οποι΄ο ΄εχει περιε΄λθει ση΄µερα το Κοινοβου΄λιο της
∆ηµοκρατι΄ας του Μαυροβουνι΄ου· ζητει΄ απο΄ αµφο΄τερες τις πλευρε΄ς να επαναλα΄βουν τις συνοµιλι΄ες για την εξευ΄΄ σιµης λυ΄σης·
ρεση βιω
51. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να ολοκληρω΄σει τη µελε΄τη εφικτου΄ σχετικα΄ µε την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων για
τη ΣΣΣ πριν απο΄ τα τε΄λη του 2003·
Κοσσυφοπε΄διο
52. χαιρετι΄ζει την ΄εναρξη λειτουργι΄ας του Μηχανισµου΄ Εντοπισµου΄ ∆ΣΣ στο Κοσσυφοπε΄διο, ο οποι΄ος ως
΄ν
΄ σει στο Κοσσυφοπε΄διο τη δυνατο΄τητα να επωφεληθει΄ των ευκαιριω
τεχνικη΄ και ο΄χι πολιτικη΄ διαδικασι΄α θα δω
΄ ς του Κοσσυφοπεδι΄ου, δεν ει΄ναι
που παρε΄χει η ∆ΣΣ· πιστευ΄ει, ωστο΄σο, ο΄τι αν δεν καθοριστει΄ το τελικο΄ καθεστω
δυνατο΄ν να επιλυθου΄ν αποτελεσµατικα΄ τα δια΄φορα συναφη΄ προβλη΄µατα·
΄ ν της Πρι΄στινα µε
53. χαιρετι΄ζει την ΄εναρξη α΄µεσων διαπραγµατευ΄σεων µεταξυ΄ Βελιγραδι΄ου και των αρχω
εστι΄αση σε πρακτικη΄ς φυ΄σεως ζητη΄µατα αµοιβαι΄ου ενδιαφε΄ροντος· προσβλε΄πει στη συνε΄χιση των διαπραγµατευ΄σεων αυτω΄ν·
54. προτει΄νει να αναλα΄βει η ΕΕ, σε συνεργασι΄α µε τα Ηνωµε΄να Έθνη, πιο δραστη΄ριο ρο΄λο για τη χα΄ραξη χα΄ρτη
΄ ς του Κοσσυφοπεδι΄ου το
πορει΄ας και χρονοδιαγρα΄µµατος για την επι΄τευξη λυ΄σης ως προς το τελικο΄ καθεστω
συντοµο΄τερο δυνατο΄ν και κατα΄ προτι΄µηση εντο΄ς της προσεχου΄ς διετι΄ας·
55. εκτιµα΄ ο΄τι, ανεξα΄ρτητα απο΄ τη µορφη΄ που θα λα΄βει το τελικο΄ καθεστω΄ς !ει΄τε καταλη΄ξει σε ευρει΄α αυτονοµι΄α ει΄τε σε ανεξαρτησι΄α! οι αρχε΄ς του Κοσσυφοπεδι΄ου πρε΄πει να εντει΄νουν και να ενισχυ΄σουν τις προσπα΄θειε΄ς
τους για µια διαλλακτικη΄ κοινωνι΄α µε αµοιβαι΄ο σεβασµο΄ ο΄λων των εθνοτικω΄ν οµα΄δων συ΄µφωνα µε τα ευρωπαϊκα΄
προ΄τυπα· καλει΄, ως εκ του΄του, τις αρχε΄ς του Κοσσυφοπεδι΄ου να εµµει΄νουν µε συνε΄πεια στις αρχε΄ς της πολυεθνικη΄ς, πολυπολιτισµικη΄ς και πολυθρησκευτικη΄ς κοινωνι΄ας και να συνεργαστου΄ν ενεργα΄ µε την UNMIK για να
διευκολυνθει΄ η προσπα΄θεια επιστροφη΄ς των προσφυ΄γων και των εκτοπισθε΄ντων, ιδι΄ως των µειονοτη΄των·
΄ ν στην προσωρινη΄
56. καλει΄ επι΄µονα τα Ηνωµε΄να Έθνη να επιταχυ΄νουν τη διαδικασι΄α µεταβι΄βασης εξουσιω
΄ ν που ΄εχει συµφωνηθει΄ να εξαιρεθου΄ν·
κυβε΄ρνηση, εκτο΄ς των περιοχω
*
*

*

57. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄, τα εθνικα΄
΄ ν της ∆ΣΣ και στον Ειδικο΄
κοινοβου΄λια των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ, τις κυβερνη΄σεις και τα κοινοβου΄λια των χωρω
Συντονιστη΄ για το Συ΄µφωνο Σταθερο΄τητας.

7.4.2004

7.4.2004
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P5_TA(2003)0524

Σρι Λα΄νκα
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου για τη Σρι Λα΄νκα
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του της 18ης Μαι΅ου 2000 (1) και της 14ης Μαρτι΄ου 2002 (2)
για τη Σρι Λα΄νκα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συµφωνι΄α κατα΄παυσης του πυρο΄ς που υπεγρα΄φη µεταξυ΄ της Κυβερνη΄σεως της Σρι Λα΄νκα
και των Τι΄γρεων για την Απελευθε΄ρωση των Τα΄µιλ του Εελα΄µ (LTTE), η οποι΄α τε΄θηκε σε ισχυ΄ στις
23 Φεβρουαρι΄ου 2002,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη ∆ιακη΄ρυξη του Όσλο του ∆εκεµβρι΄ου 2002, µε την οποι΄α η Κυβε΄ρνηση της Σρι Λα΄νκα
΄ νησαν να επιδιω
΄ ξουν επι΄λυση του προβλη΄µατος βα΄σει οµοσπονδιακη΄ς δοµη΄ς στα πλαι΄σια
και οι LTTE συµφω
µιας ενοποιηµε΄νης Σρι Λα΄νκα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την υποστη΄ριξη που προσφε΄ρει η ΕΕ και η ευρυ΄τερη διεθνη΄ς κοινο΄τητα στην ειρηνευτικη΄
διαδικασι΄α, ως αντικατοπτρι΄ζεται µε τη ∆ια΄σκεψη για την Ανασυγκρο΄τηση και Ανα΄πτυξη της Σρι Λα΄νκα
που διεξη΄χθη στο Το΄κιο στις 9 και 10 Ιουνι΄ου 2003, µε την οποι΄α παρει΄χετο η υπο΄σχεση για παροχη΄ 4,5
δισεκατοµµυρι΄ων δολαρι΄ων ΗΠΑ κατα΄ την επο΄µενη τετραετι΄α προς υποστη΄ριξη΄ της και η οποι΄α συνε΄δεε τη
΄ ρες δωρητε΄ς µε ουσιαστικη΄ και παρα΄λληλη προ΄οδο της ειρηνευτικη΄ς διαδικαβοη΄θεια που θα παρει΄χαν οι χω
σι΄ας,
A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συµφωνι΄α κατα΄παυσης του πυρο΄ς εξακολουθει΄ να ισχυ΄ει µετα΄ απο΄ 21 µη΄νες,
χρονικο΄ δια΄στηµα µεγαλυ΄τερο απο΄ κα΄θε α΄λλη φορα΄, και ο΄τι δηµιουργει΄ µεγα΄λες ελπι΄δες για τον τερµατισµο΄
του εικοσαετου΄ς εµφυ΄λιου πολε΄µου που προκα΄λεσε το θα΄νατο α΄νω των 60 000 ανθρω΄πων και εµπο΄δισε την
΄ ρας,
ανα΄πτυξη της χω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η πολιτικη΄ σταθερο΄τητα ει΄ναι απαραι΄τητη για την εξευ΄ρεση µακρο΄χρονης λυ΄σης µε
τους LTTE,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Κυβε΄ρνηση του Πρωθυπουργου΄ Ranil Wickremasinghe που εξελε΄γη το 2001
΄εθεσε ως βασικη΄ της προτεραιο΄τητα την επι΄λυση της διαµα΄χης,

∆.

δεδοµε΄νου ο΄τι η απο΄φαση της Προε΄δρου Kumaratunga στις αρχε΄ς Νοεµβρι΄ου, ενω΄ ο Πρωθυπουργο΄ς
Wickremasinghe απουσι΄αζε στο εξωτερικο΄, να απολυ΄σει τρεις υπουργου΄ς και να διακο΄ψει τις εργασι΄ες του
κοινοβουλι΄ου συνιστα΄ απειλη΄ κατα΄ της ειρηνευτικη΄ς διαδικασι΄ας και καταδεικνυ΄ει περισσο΄τερο απο΄ ποτε΄ την
ανα΄γκη για πραγµατικη΄ δικοµµατικη΄ δε΄σµευση και προσε΄γγιση προς εξασφα΄λιση πολιτικη΄ς διευθε΄τησης του
προβλη΄µατος στη Σρι Λα΄νκα µεταξυ΄ των σηµαντικο΄τερων µερω΄ν,

Ε.

΄ ν,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Νορβηγι΄α ΄εχει διαδραµατι΄σει σηµαντικο΄ ρο΄λο στην προω΄θηση των συνοµιλιω
αλλα΄ ανε΄στειλε τη συµµετοχη΄ της στην ειρηνευτικη΄ διαδικασι΄α µε΄χρις ο΄του επιλυθει΄ η πολιτικη΄ κρι΄ση στους
κο΄λπους της κυβε΄ρνησης,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι µε΄χρι την 4η Νοεµβρι΄ου 2003 τα κε΄ρδη απο΄ την ειρη΄νη ει΄χαν η΄δη συµβα΄λει σηµαντικα΄ στη βελτι΄ωση της καθηµερινη΄ς ζωη΄ς των πολιτω΄ν της Σρι Λα΄νκα αλλα΄ και της οικονοµι΄ας γενικα΄, ως
καταδεικνυ΄εται απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι το χρηµατιστη΄ριο του Κολο΄µπο βρισκο΄ταν στο υψηλο΄τερο σηµει΄ο των
΄ ρας αυξανο΄ταν κατα΄ 5,6 % σε συ΄γκριση µε το 1,5 % του 2001
τελευται΄ων εννε΄α ετω΄ν, ο΄τι το ΑΕχΠ της χω
΄ ρα,
και ο΄τι, επιπλε΄ον, εντεινο΄ταν σηµαντικα΄ το τουριστικο΄ ρευ΄µα προς τη χω
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν µεγα΄λες προσδοκι΄ες ο΄τι ο τερµατισµο΄ς της στρατιωτικη΄ς συ΄γκρουσης θα βελτιω΄σει την προβληµατικη΄ κατα΄σταση των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που στη Σρι Λα΄νκα,
η οποι΄α αποτυπω΄θηκε και πα΄λι στην τε΄ταρτη περιοδικη΄ ΄εκθεση για τη Σρι Λα΄νκα που ενε΄κρινε το µη΄να αυτο΄
΄ µατα του ανθρω΄που,
η Επιτροπη΄ του ΟΗΕ για τα δικαιω

1.
αναγνωρι΄ζει τα θαρραλε΄α βη΄µατα που πραγµατοποι΄ησαν η Κυβε΄ρνηση της Σρι Λα΄νκα και οι LTTE επι΄ τη
΄ νησαν να διερευνη΄σουν τη δυνατο΄βα΄σει της ∆ιακη΄ρυξης του Όσλο του ∆εκεµβρι΄ου 2002, µε την οποι΄α συµφω
τητα λυ΄σης, βασισµε΄νης σε µια οµοσπονδιακη΄ δοµη΄ εντο΄ς µιας ενωµε΄νης Σρι Λα΄νκα, προκειµε΄νου να δηµιουργη΄σουν τις προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες οι διαπραγµατευ΄σεις µπορου΄ν να οδηγη΄σουν σε πολιτικη΄ λυ΄ση και µο΄νιµη
ειρη΄νευση·
(1) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 278.
(2) ΕΕ C 47 της 27.2.2003, σ. 613.
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2.
χαιρετι΄ζει κατα΄ συνε΄πεια τη δηµοσι΄ευση των προτα΄σεων της Κυβε΄ρνησης της Σρι Λα΄νκα για εγκαθι΄δρυση
προσωρινη΄ς διοικητικη΄ς δοµη΄ς και των LTTE για προσωρινη΄ αρχη΄ αυτοδιοι΄κησης·
3.
αναγνωρι΄ζει τη συµβολη΄ της Κυβε΄ρνησης της Νορβηγι΄ας στη διευκο΄λυνση των διαπραγµατευ΄σεων που
πραγµατοποιου΄νται µεταξυ΄ της Κυβε΄ρνησης της Σρι Λα΄νκα και των LTTE και εκφρα΄ζει την ΄εντονη λυ΄πη του για
το γεγονο΄ς ο΄τι η σηµερινη΄ πολιτικη΄ κρι΄ση και η ασα΄φεια του ποιος κατε΄χει την πολιτικη΄ εξουσι΄α υποχρε΄ωσε την
Κυβε΄ρνηση της Νορβηγι΄ας να αναστει΄λει τον µεσολαβητικο΄ της ρο΄λο·
4.
αναγνωρι΄ζει επι΄σης τη συµβολη΄ της αποστολη΄ς παρακολου΄θησης της Σρι Λα΄νκα, και ιδι΄ως τη συνε΄χιση των
΄ ν της παρα΄ τα προ΄σφατα προβλη΄µατα·
εργασιω
5.
εκφρα΄ζει την ΄εντονη ανησυχι΄α του για τις προ΄σφατες εξελι΄ξεις στη Σρι Λα΄νκα, οι οποι΄ες απειλου΄ν τη
διεθνω΄ς υποστηριζο΄µενη ειρηνευτικη΄ διαδικασι΄α, ιδι΄ως δε την απο΄φαση της Προε΄δρου Chandrika Kumaratunga
να απολυ΄σει τους τρεις Υπουργου΄ς Άµυνας, Εσωτερικω΄ν και Ενηµε΄ρωσης, και να διακο΄ψει τις εργασι΄ες του
Κοινοβουλι΄ου της Σρι Λα΄νκα·
6.
εκφρα΄ζει περαιτε΄ρω τη λυ΄πη του για τα σχο΄λια της Προε΄δρου Kumaratunga ο΄σον αφορα΄ την ισχυ΄ της
συµφωνι΄ας κατα΄παυσης του πυρο΄ς που υπε΄γραψε ο Πρωθυπουργο΄ς Ranil Wickremasinghe µε τους LTTE·
΄ ν κοµ7.
πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να επιλυθου΄ν χωρι΄ς καθυστε΄ρηση οι πολιτικε΄ς διαφορε΄ς µεταξυ΄ των δυ΄ο βασικω
µα΄των του νο΄του· πιστευ΄ει περαιτε΄ρω ο΄τι ο καλυ΄τερος τρο΄πος για την επι΄τευξη αυτου΄ ει΄ναι η πλη΄ρης και α΄µεση
αποκατα΄σταση των λειτουργιω΄ν του Κοινοβουλι΄ου και της Κυβε΄ρνησης·
8.
παροτρυ΄νει την Προ΄εδρο, προς το εθνικο΄ συµφε΄ρον, να συνεργασθει΄ µε τη δηµοκρατικα΄ εκλεγµε΄νη Κυβε΄ρνηση και τον Πρωθυπουργο΄ της· χαιρετι΄ζει εποµε΄νως την προ΄σφατη συ΄σταση επιτροπη΄ς επιση΄µων για να επεξερ΄ ν ρυθµι΄σεων εργασι΄ας, υπο΄ τις οποι΄ες θα µπορου΄ν η Προ΄εδρος και ο
γασθου΄ν τις λεπτοµε΄ρειες των µελλοντικω
΄ ν αυτω΄ν εθνικω
΄ ν ζητηµα΄των·
Πρωθυπουργο΄ς να συνεργασθου΄ν επι΄ των σηµαντικω
΄ ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων των LTTE, να διατηρη΄σουν τη συµφωνι΄α
9.
χαιρετι΄ζει τις δεσµευ΄σεις ο΄λων των µερω
κατα΄παυσης του πυρο΄ς και να σεβαστου΄ν την ειρηνευτικη΄ διαδικασι΄α· εµµε΄νει ο΄τι οι ΄ενοπλες δυνα΄µεις και οι LTTE
΄ µατα του ανθρω΄που·
πρε΄πει να σε΄βονται απο΄λυτα τα δικαιω
10. καλει΄ το Συµβου΄λιο, την Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη να συνεχι΄σουν να παρακολουθου΄ν την προ΄οδο που
επιτυγχα΄νεται ο΄σον αφορα΄ την εξευ΄ρεση µο΄νιµης και ισο΄τιµης πολιτικη΄ς λυ΄σης που θα βασι΄ζεται στο σεβασµο΄ των
δικαιωµα΄των του ανθρω΄που, στη δηµοκρατι΄α και στο κρα΄τος δικαι΄ου και θα διασφαλι΄ζει τα συµφε΄ροντα ο΄λων των
΄ ν και κοινοτη΄των βα΄σει µιας οµοσπονδιακη΄ς δοµη΄ς στην ενοποιηµε΄νη Σρι Λα΄νκα·
πληθυσµω
11. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στα κρα΄τη
µε΄λη, στην Προ΄εδρο, στον Πρωθυπουργο΄ και στο Κοινοβου΄λιο της Σρι Λα΄νκα, στους LTTE, στην Κυβε΄ρνηση της
Νορβηγι΄ας και στους λοιπου΄ς Συµπροε΄δρους της ∆ια΄σκεψης ∆ωρητω΄ν του Το΄κιο, και στην Επιτροπη΄ του ΟΗΕ
΄ µατα του Ανθρω΄που.
για τα ∆ικαιω

P5_TA(2003)0525

Aceh
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε το Aceh
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄σφατη ΄εκκληση του Γενικου΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν Κο΄φι Αννα΄ν να υπα΄ρξει
προ΄σβαση στην επαρχι΄α Aceh για τις οργανω΄σεις ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στην Ινδονησι΄α, και ιδι΄ως το
ψη΄φισµα΄ του της 5ης Ιουνι΄ου 2003 (1) σχετικα΄ µε την κατα΄σταση στην Ινδονησι΄α, ειδικα΄ δε σχετικα΄ µε την
επαρχι΄α Aceh,
(1) P5_TA(2003)0271.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 2000 (1) σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο για την ανα΄πτυξη στενο΄τερων σχε΄σεων µεταξυ΄ Ινδονησι΄ας
και Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης,
' ΄εχοντας υπο΄ψη την κοινη΄ δη΄λωση που εξε΄δωσαν στις 6 Νοεµβρι΄ου 2003 η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, η Ιαπωνι΄α και
οι Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες σε συνε΄χεια της απο΄φασης της Τζακα΄ρτα να παρατει΄νει για ΄εξη µη΄νες την ισχυ΄ του
στρατιωτικου΄ νο΄µου στο Aceh,

Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας παρε΄τεινε για ΄εξη ακο΄µα µη΄νες την ισχυ΄ του στρατιωτικου΄ νο΄µου στην επαρχι΄α Aceh,
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η επαρχι΄α ει΄ναι ουσιαστικα΄ κλειστη΄ στις εθνικε΄ς και διεθνει΄ς ανθρωπιστικε΄ς οργανω΄σεις και οργανω΄σεις ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, στον τυ΄πο και στους παρατηρητε΄ς ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,

Γ.

καταθορυβηµε΄νο απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι εκατοντα΄δες µαχητε΄ς και πολι΄τες ΄εχουν βρει το θα΄νατο απο΄ το Μα΄ιο
που εξαπολυ΄θηκε το κυ΄µα καταστολη΄ς,

∆.

υπενθυµι΄ζει ο΄τι συ΄µφωνα µε το Προεδρικο΄ ∆ια΄ταγµα 28/2003, πριν απο΄ την παρα΄ταση του στρατιωτικου΄
νο΄µου στις 19 Νοεµβρι΄ου 2003 ΄επρεπε να προηγηθει΄ δηµοκρατικη΄ διαδικασι΄α ακρο΄ασης µε συµµετοχη΄ της
΄ πων και µε κατα΄λληλη αξιολο΄γηση,
Βουλη΄ς των Αντιπροσω

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το στρατιωτικο΄ και αστυνοµικο΄ προσωπικο΄ της Ινδονησι΄ας στο Aceh εκτιµα΄ται σε
45 000, ενω΄ ο αριθµο΄ς των ανταρτω΄ν σε 5000, απο΄ τους οποι΄ους 2000 ΄εχουν σκοτωθει΄, τραυµατισθει΄ η΄
συλληφθει΄ κατα΄ τους τελευται΄ους ΄εξη µη΄νες συ΄µφωνα µε επι΄σηµα στοιχει΄α,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι διαπραγµατευτε΄ς του Κινη΄µατος Απελευθε΄ρωσης του Aceh (GAM) που συνελη΄΄ ν συνοµιλιω
΄ ν τον Μα΄ιο 2003 ΄εχουν καταδικαστει΄, µε κατηγοφθησαν µετα΄ την κατα΄ρρευση των ειρηνευτικω
ρι΄ες την τροµοκρατι΄α και την εξε΄γερση, σε ποινε΄ς απο΄ 11 ΄εως 15 ΄ετη απο΄ το δικαστη΄ριο, ενω΄ στις 5 Νοεµβρι΄ου 2003 ζητη΄θηκε η ποινη΄ του θανα΄του εναντι΄ον ενο΄ς συλληφθε΄ντος ηγε΄τη του GAM,
Ζ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι στρατιω΄τες που ΄εχουν αναγνωρισθει΄ ΄ενοχοι βασανιστηρι΄ων δεν τιµωρη΄θηκαν παρα΄
µε µικρε΄ς ποινε΄ς φυλα΄κισης,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι 12 000 περι΄που πολι΄τες του Aceh ΄εχουν βρει το θα΄νατο κατα΄ τα 26 χρο΄νια πολε΄΄ ν που υπογρα΄φηκε στις 9 ∆εκεµβρι΄ου 2002
µου και ο΄τι η συµφωνι΄α για την κατα΄παυση των εχθροπραξιω
µεταξυ΄ του GAM και της κυβε΄ρνησης της Ινδονησι΄ας η΄ταν µια προσπα΄θεια ειρη΄νευσης της περιοχη΄ς,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι ΄εξη πρω΄τοι µη΄νες της νε΄ας στρατιωτικη΄ς εκστρατει΄ας στο Aceh απει΄λησαν την
ασφα΄λεια του επισιτισµου΄ και της υγει΄ας του ντο΄πιου πληθυσµου΄, οδη΄γησαν στην καταστροφη΄ υποδοµη΄ς και
τουλα΄χιστον 600 σχολει΄ων και στον εσωτερικο΄ εκτοπισµο΄, εθελοντικα΄ η΄ δια της βι΄ας, δεκα΄δων χιλια΄δων
ανθρω΄πων που στερου΄νται οποιαδη΄ποτε ουσιαστικη΄ βοη΄θεια,
Ι.

΄ ντας ο΄τι η διανοµη΄ ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας απο΄ στρατιωτικου΄ς δεν ει΄ναι αποδεκτη΄ συ΄µφωνα µε τα
εκτιµω
διεθνη΄ προ΄τυπα,

ΙΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι συ΄µφωνα µε τον Abdullah Puteh, κυβερνη΄τη του Nanggroe Aceh Darussalam, η
ανεργι΄α και η φτω΄χεια ΄εχουν φτα΄σει σε α΄κρως ανησυχητικα΄ επι΄πεδα,
΄ ν παρακολου΄θησης
ΙΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η εκ µε΄ρους της αστυνοµι΄ας διατα΄ραξη της εκπαι΄δευσης στελεχω
ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των απο΄ την Komnas HAM (Εθνικη΄ Επιτροπη΄ Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των) στο Banda
Aceh στις 20 Οκτωβρι΄ου 2003 καταδεικνυ΄ει τις δυσκολι΄ες που αντιµετωπι΄ζουν στην εν λο΄γω επαρχι΄α οι
υπερασπιστε΄ς των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των,
΄ στην Ινδονησι΄α για
ΙΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την απο΄φαση της Επιτροπη΄ς να χορηγη΄σει βοη΄θεια 8,5 εκατ. ευρω
΄ ρας,
να στηρι΄ξει την οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ αποκατα΄σταση της χω
(1) ΕΕ C 232 της 17.8.2001, σ. 186.
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1.
εκφρα΄ζει τη βαθια΄ ανησυχι΄α του για την παρα΄ταση του στρατιωτικου΄ νο΄µου και την επε΄κταση των στρατιωτικω΄ν επιχειρη΄σεων στο Aceh και για τις συνεχιζο΄µενες βιαιο΄τητες, µεταξυ΄ των οποι΄ων ΄ενοπλες αψιµαχι΄ες,
απαγωγε΄ς, δολοφονι΄ες και α΄λλες πρα΄ξεις βι΄ας, ιδιαι΄τερα ΄εξω απο΄ τις µεγα΄λες πο΄λεις του Aceh·
2.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να σταµατη΄σει την επι΄θεση και να επαναλα΄βει τις συνοµιλι΄ες µε το
Κι΄νηµα για την Απελευθε΄ρωση του Aceh και να φροντι΄σει για την πλη΄ρη συµµετοχη΄ της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
΄ ν του Aceh στο δια΄λογο και την ειρηνευτικη΄ διαδικασι΄α·
'και ιδι΄ως των γυναικω
΄ ν δυνα΄µεων στις 19 Οκτωβρι΄ου
3.
εκφρα΄ζει την ανησυχι΄α του για την επιδροµη΄ στρατιωτικω΄ν και αστυνοµικω
΄ ν παρακολου΄θησης ανθρωπι΄νων δικαιω2003 στην επαρχι΄α Aceh εναντι΄ον προγρα΄µµατος επιµο΄ρφωσης στελεχω
΄ θηκε απο΄ κυβερνητικο΄ φορε΄α, την Εθνικη΄ Επιτροπη΄ Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των (Komnas
µα΄των που διοργανω
Ham)·
4.

καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να βοηθη΄σουν την Ινδονησι΄α να ξαναρχι΄σει συνοµιλι΄ες µε το GAM·

΄ ξει την υπο΄θεση για την οποι΄α αγωνι΄ζεται µε΄σω
5.
καλει΄ το GAM, µε βα΄ση τη συµφωνι΄α της Γενευ΄ης, να επιδιω
της δηµοκρατικη΄ς διαδικασι΄ας και να καταθε΄σει τα ο΄πλα· καλει΄ τον ινδονησιακο΄ στρατο΄ να αποσυρθει΄·
6.
ζητει΄ απο΄ τις εκλεγµε΄νες πολιτικε΄ς αρχε΄ς να εκτελου΄ν αυστηρο΄ ΄ελεγχο των στρατιωτικω΄ν δραστηριοτη΄των
στην επαρχι΄α, ιδι΄ως προκειµε΄νου να τηρου΄νται οι διεθνει΄ς νο΄µοι που προστατευ΄ουν τους αµα΄χους·
7.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να λα΄βει τα απαραι΄τητα µε΄τρα για να εξασφαλι΄σει ο΄τι κατα΄ τις επιχειρη΄σεις των δυνα΄µεων ασφαλει΄ας τηρου΄νται οι διεθνει΄ς κανο΄νες του ανθρωπιστικου΄ δικαι΄ου και των ανθρω΄πινων
δικαιωµα΄των·
8.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να επιτρε΄ψει την α΄µεση και ανεµπο΄διστη προ΄σβαση, σε ολο΄κληρο το
΄ ν οργανισµω
΄ ν, των ανεξα΄ρτητων παρατηρητω΄ν ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, των διπλωAceh, ο΄λων των ανθρωπιστικω
΄ ν (συµπεριλαµβανοµε΄νων των τυχο΄ν αντιπροσωπειω
΄ ν απο΄ χω
΄ ρες της οµα΄δας του Το΄κυο),
µατικω΄ν αντιπροσωπειω
δηµοσιογρα΄φων και α΄λλων που ΄εχουν ΄εννοµο συµφε΄ρον·
9.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να διεξαγα΄γει την προβλεπο΄µενη απο΄ το νο΄µο διαδικασι΄α αξιολο΄γησης
΄ µατα, την Επιτροπη΄ Ανθρωπι΄µε διαφα΄νεια και δηµοκρατικη΄ νοµιµο΄τητα, συµπεριλαµβα΄νοντας τα νοµοθετικα΄ σω
νων ∆ικαιωµα΄των, τα πολιτικα΄ κο΄µµατα και την κοινο΄τητα των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των, ΄ετσι ω΄στε κατα΄ την
αξιολο΄γηση να εξετασθει΄ επι΄σης κατα΄ πο΄σον ο στρατιωτικο΄ς νο΄µος επιτρε΄πει στην ανθρωπιστικη΄ δραστηριο΄τητα
΄ ς και να διερευνηθου΄ν οι επιπτω
΄ σεις του στην κοινωνικη΄ δοµη΄ του Aceh·
να βοηθη΄σει τα θυ΄µατα της βι΄ας, καθω
10. καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να προσαγα΄γει σε δι΄κη τους υπευ΄θυνους για παραβια΄σεις ανθρωπι΄νων
΄ ς και σε α΄λλες περιοχε΄ς της χω
΄ ρας, ανεξα΄ρτητα απο΄ το εα΄ν ΄εχουν διαπραχθει΄ απο΄
δικαιωµα΄των στο Aceh, καθω
πολι΄τες, αυτονοµιστικε΄ς οµα΄δες, οµα΄δες επαγρυ΄πνησης, παραστρατιωτικε΄ς οµα΄δες η΄ απο΄ το στρατο΄·
11. καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να επιτρε΄ψει την προ΄σβαση στις υπηρεσι΄ες του ΟΗΕ και τις µη
κυβερνητικε΄ς οργανω΄σεις που µπορου΄ν να βοηθη΄σουν στην προστασι΄α των πολιτω΄ν και ιδιαι΄τερα των εκτοπισµε΄νων·
12. καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να επιτρε΄ψει σε παρατηρητε΄ς του ΟΗΕ να επισκεφθου΄ν την επαρχι΄α,
και ιδι΄ως στον ειδικο΄ εκπρο΄σωπο του ΟΗΕ για τους υπερασπιστε΄ς των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των, τον ειδικο΄
εισηγητη΄ του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικε΄ς, συνοπτικε΄ς η΄ αυθαι΄ρετες εκτελε΄σεις, τον ειδικο΄ εκπρο΄σωπο για τους
εσωτερικα΄ εκτοπισµε΄νους και τον ειδικο΄ εισηγητη΄ του ΟΗΕ για τα βασανιστη΄ρια·
13. καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να εξασφαλι΄σει ο΄τι η ∆ιεθνη΄ς Επιτροπη΄ του Ερυθρου΄ Σταυρου΄ ΄εχει
πλη΄ρη προ΄σβαση στους κρατουµε΄νους απο΄ την αστυνοµι΄α και το στρατο΄·
14. ζητει΄ απο΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να επιτρε΄ψει την παρα΄δοση της ανθρωπιστικη΄ς βοη΄θειας απευ΄ ν·
θει΄ας σε αυτου΄ς που την ΄εχουν ανα΄γκη αντι΄ να διοχετευ΄εται το συ΄νολο της βοη΄θειας µε΄σω των αρχω
15. καλει΄ τις ινδονησιακε΄ς αρχε΄ς να συνεργαστου΄ν µε α΄λλους παρα΄γοντες ΄ετσι ω΄στε να αυξηθου΄ν οι δυνατο΄΄ ν δαπανω
΄ ν και φροντι΄δας των εσωτερικα΄ εκτοπισµε΄νων·
τητες αντιµετω΄πισης των ανθρωπιστικω
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΄ν
16. απευθυ΄νει ΄εκκληση στην κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να αποτρε΄ψει επιθε΄σεις εναντι΄ον των ανθρωπιστικω
΄ ν τους και να λα΄βει τα απαραι΄τητα µε΄τρα εναντι΄ον ο΄σων εµπλε΄κονται στις επιθε΄σεις
οργανω΄σεων και των στελεχω
αυτε΄ς, συ΄µφωνα µε τις ευθυ΄νες τους βα΄σει της διακη΄ρυξης του ΟΗΕ για τους υπερασπιστε΄ς των ανθρωπι΄νων
δικαιωµα΄των της 9ης ∆εκεµβρι΄ου 1998·
17. καλει΄ την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας να εγγυηθει΄ το δικαι΄ωµα σε δι΄καιη δι΄κη και σε προ΄σβαση σε συνηγο΄ρους υπερα΄σπισης και να µεταρρυθµι΄σει, αλλα΄ και να ενισχυ΄σει τις δικαστικε΄ς αρχε΄ς ΄ετσι ω΄στε ο νο΄µος να
µπορει΄ να προσφε΄ρει προστασι΄α εναντι΄ον των παραβια΄σεων των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των·
18. ζητει΄ να υπα΄ρξει ελευθερι΄α της θρησκει΄ας και καταδικα΄ζει τον περιορισµο΄ της ελευθερι΄ας του τυ΄που τον
οποι΄ο προβλε΄πει ο στρατιωτικο΄ς νο΄µος·
19. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να βοηθη΄σει την κυβε΄ρνηση της Ινδονησι΄ας στις προσπα΄θειε΄ς της να εφαρµο΄σει
την συ΄µβαση του ΟΗΕ εναντι΄ον των βασανιστηρι΄ων και α΄λλης ωµη΄ς, απα΄νθρωπης η΄ εξευτελιστικη΄ς µεταχει΄ρισης η΄
΄ σει η Επιτροπη΄ εναντι΄ον των Βασανιστηρι΄ων και τις συστα΄σεις του
τιµωρι΄ας, τις συστα΄σεις που ΄εχει διατυπω
΄ ν και των νοµικω
΄ ν·
ειδικου΄ εισηγητη΄ του ΟΗΕ για την ανεξαρτησι΄α των δικαστικω
20. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στην Επιτροπη΄, στο Συµβου΄λιο, στην κυβε΄ρνηση και το κοινοβου΄λιο της Ινδονησι΄ας, στον κυβερνη΄τη και την περιφερειακη΄ βουλη΄ αντιπροσω΄πων του Aceh,
στην εθνικη΄ ινδονησιακη΄ επιτροπη΄ ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των (Komnas HAM), στα µο΄νιµα µε΄λη της γραµµατει΄ας
της προπαρασκευαστικη΄ς δια΄σκεψης του Το΄κυο για την ειρη΄νη και την ανοικοδο΄µηση στο Aceh, στο Κε΄ντρο
Ερρι΄κος Ντυνα΄ν για τον ανθρωπιστικο΄ δια΄λογο, στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α του ΟΗΕ, στον Ύπατο Αρµοστη΄ του
΄ µατα και στη γραµµατει΄α του ASEAN.
ΟΗΕ για τα Ανθρω΄πινα ∆ικαιω

P5_TA(2003)0526

Βιετνα΄µ: Θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε µε το Βιετνα΄µ
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
) ΄εχοντας υπο΄ψη τα προηγου΄µενα ψηφι΄σµατα΄ του για το Βιετνα΄µ και ιδιαι΄τερα εκει΄να της 16ης Νοεµβρι΄ου
2000 (1), της 5ης Ιουλι΄ου 2001 (2) και της 15ης Μαι΅ου 2003 (3),
) ΄εχοντας υπο΄ψη τη συµφωνι΄α συνεργασι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Σοσιαλιστικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας του Βιετνα΄µ, της 17ης Ιουλι΄ου 1995, της οποι΄ας το α΄ρθρο 1 προβλε΄πει το σεβασµο΄ των ανθρωπι΄΄ ν αρχω
΄ ν ως βα΄ση συνεργασι΄ας,
νων δικαιωµα΄των και των δηµοκρατικω
) ΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 69 και 70 του Συντα΄γµατος του Βιετνα΄µ που εγγυω΄νται τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α
ως εξη΄ς: «ο πολι΄της µπορει΄ να πιστευ΄ει σε οποιαδη΄ποτε θρησκει΄α η΄ ο΄χι»,
΄ µατα που κυ΄ρωσε το Βιετνα΄µ, η
) ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 18 της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για τα Πολιτικα΄ ∆ικαιω
οποι΄α εγγυα΄ται τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α,
) ΄εχοντας υπο΄ψη τη συµφωνι΄α συνεργασι΄ας που υπεγρα΄φη το 1985 µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και του
Βιετνα΄µ,
) ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση΄ του για την κατα΄σταση των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των στον κο΄σµο το 2002,
) ΄εχοντας υπο΄ψη το εγγραφο στρατηγικη΄ς ΕΚ-Βιετνα΄µ 2002-2006,
) ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 50, παρα΄γραφος 5, του Κανονισµου΄ του,
(1) ΕΕ C 223 της 8.8.2001, σ. 337.
(2) ΕΕ C 65 Ε της 14.3.2002, σ. 369.
(3) P5_TA(2003)0225.
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΄ ν ελευθεριω
΄ ν που προσδιορι΄Α. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α ει΄ναι µια εκ των θεµελιωδω
ζονται απο΄ την Οικουµενικη΄ ∆ιακη΄ρυξη των ∆ικαιωµα΄των του Ανθρω΄που και διασφαλι΄ζεται απο΄ δια΄φορες
διεθνει΄ς συµβα΄σεις τις οποι΄ες ΄εχει υπογρα΄ψει το Βιετνα΄µ,
Β.

΄ ς στον σεβασµο΄ των θεµελιωλαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η συµφωνι΄α συνεργασι΄ας ΕΕ-Βιετνα΄µ βασι΄ζεται ακριβω
δω΄ν δικαιωµα΄των ο΄πως αυτα΄ προσδιορι΄ζονται στις εν λο΄γω συµβα΄σεις,

Γ.

΄ σεις των βιετναµικω
΄ ν αρχω
΄ ν, η κατα΄σταση ο΄σον
λαµβα΄νοντας επι΄σης υπο΄ψη ο΄τι παρα΄ τις επανειληµµε΄νες δηλω
αφορα΄ τις θεµελιω΄δεις ελευθερι΄ες στο Βιετνα΄µ και ιδιαι΄τερα τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α, παραµε΄νει εξαιρετικα΄
ανησυχητικη΄,

∆.

΄ ρας,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τον πολυεθνικο΄, πολυπολιτισµικο΄ και πολυθρησκευτικο΄ χαρακτη΄ρα της χω

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις προσδοκι΄ες που ει΄χαν δηµιουργηθει΄ µε τη συνα΄ντηση, τον Μα΄ρτιο 2003, του Πρωθυπουργου΄ Phan Van Khai και του 86 ετω΄ν Παναγιωτα΄του Thich Huyen Quang, Πατρια΄ρχη της Ενιαι΄ας
Βουδιστικη΄ς Εκκλησι΄ας του Βιετνα΄µ (ΕΒΕΒ) που πε΄ρασε 21 χρο΄νια στη φυλακη΄,

ΣΤ. εκφρα΄ζοντας τη βαθια΄ του λυ΄πη γιατι΄ την αναπα΄ντεχη και λι΄αν προβεβληµε΄νη συνα΄ντηση της 2ας Απριλι΄ου
2003 µεταξυ΄ του Πρωθυπουγου΄ Phan Van Khai και του Παναγιωτα΄του Thich Huyen Quang, Πατρια΄ρχη
της (εκτο΄ς νο΄µου) Ενιαι΄ας Βουδιστικη΄ς Εκκλησι΄ας του Βιετνα΄µ, ακολου΄θησε η επανα΄ληψη και ΄ενταση της
΄ ς και η συνεχη΄ς δι΄ωξη α΄λλων µη αναγνωρισµε΄νων θρησκευµα΄των ο΄πως οι Προτεκαταπι΄εσης της ΕΒΕΒ, καθω
σταντικε΄ς Εκκλησι΄ες των Montagnards η΄ η Βουδιστικη΄ Εκκλησι΄α Hoa Hao,
Ζ.

΄εκφρα΄ζοντας τη λυ΄πη του για την απο΄φαση να τεθου΄ν ο Πατρια΄ρχης Thich Huyen Quang και ο Παναγιω
τατος Thich Quang Do σε κατ’οι΄κον περιορισµο΄, καθω΄ς και την α΄µεση καταδι΄κη των Παναγιωτα΄των Thich
΄ ς και του προσωπικου΄ βοηθου΄ του Πατρια΄ρχη,
Tue Sy, Thich Thanh Huyen και Thich Nguyen Ly, καθω
Σεβασµιωτα΄του Thich Dong Tho σε διετη΄ διοικητικη΄ κρα΄τηση µε γραπτη΄ διαταγη΄ της Λαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς της
΄ ν των Thich Thien Hanh, Thich Vien Dinh,
Πο΄λης Χο Τσι Μινχ και την καταδι΄κη τεσσα΄ρων α΄λλων µοναχω
΄ν
Thich Thai Hoa Thich και Nguyen Vuong σε διετη΄ διοικητικη΄ κρα΄τηση µε «προφορικη΄» διαταγη΄ των αρχω
της Hue και της Πο΄λης Χο Τσι Μινχ,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι ο σεβασµο΄ς των δικαιωµα΄των του ανθρω΄που αποτελει΄ ΄ενα ουσιαστικο΄ στοιχει΄ο της
συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας που υπεγρα΄φη µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και Βιετνα΄µ,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη συ΄νοδο της επιτροπη΄ς παρακολου΄θησης της συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας µεταξυ΄ ΕΕ και
Βιετνα΄µ,
Ι.

΄ ν του καθω
΄ ς και τη συνεχη΄
υπενθυµι΄ζοντας την καταδι΄κη του Πατε΄ρα Nguyen Van Ly και τριω΄ν συγγενω
καταπι΄εση των Χριστιανω΄ν Montagnards και της Βουδιστικη΄ς Εκκλησι΄ας Hoa Hao,

ΙΑ. επισηµαι΄νοντας ο΄τι α΄λλες θρησκευτικε΄ς οµα΄δες τελου΄ν επι΄σης υπο΄ κυβερνητικη΄ παρακολου΄θηση παρα΄ τη
συνταγµατικη΄ εγγυ΄ηση του Βιετνα΄µ για ελευθερι΄α θρησκευ΄µατος και πι΄στης για τους πολι΄τες του·
1.
καταδικα΄ζει ΄εντονα το νε΄ο και σοβαρο΄τερο κυ΄µα καταστολη΄ς της θρησκευτικη΄ς ελευθερι΄ας της ΕΒΕΒ και
΄ ς και την αυθαι΄ρετη πολιτικη΄ του βιετναµικου΄ καθεστω
΄ τος για
των Χριστιανω΄ν Montagnards στο Βιετνα΄µ, καθω
΄ ν, ιδι΄ως της ΕΒΕΒ·
την εκρι΄ζωση των µη αναγνωρισµε΄νων εκκλησιω
2.
ζητει΄ απο΄ τις αρχε΄ς του Βιετνα΄µ να τερµατι΄σουν αµε΄σως τις πολιτικε΄ς καταπι΄εσης ΄εναντι της ΕΒΕΒ, της
΄ ν πληθυσµω
΄ ν Montagnards και των βουδιστω΄ν Hoa Hao και να εγκρι΄νει
Καθολικη΄ς Εκκλησι΄ας, των χριστιανικω
χωρι΄ς καθυστε΄ρηση ο΄λες τις αναγκαι΄ες µεταρρυθµι΄σεις προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζεται σε ο΄λες αυτε΄ς τις εκκλησι΄ες
΄ενα νοµικο΄ καθεστω
΄ ς·
΄ σει αµε΄σως τους βιετναµε΄ζους πολι΄τες που κρατου΄νται συνε3.
καλει΄ την κυβε΄ρνηση του Βιετνα΄µ να ελευθερω
΄ ν η΄ απλω
΄ ς για την προση΄λωση΄ τους στην ελευθερι΄α
πει΄α της πι΄στης τους, των θρησκευτικω΄ν τους πρακτικω
΄ τατο Thich Huyen Quang, Πατρια΄ρχη της ΕΒΕΒ και τον
θρησκευ΄µατος, αρχη΄ς γενοµε΄νης απο΄ τον Παναγιω
΄ τατο Thich Quang Do ο οποι΄ος ει΄ναι δευ΄τερος τη τα΄ξει·
Παναγιω
4.
καλει΄ τις βιετναµικε΄ς αρχε΄ς να σεβαστου΄ν τη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α ο΄λων των θρησκευτικω΄ν οµα΄δων και να
εγγυηθου΄ν το δικαι΄ωµα ο΄λων των βιετναµε΄ζων να πιστευ΄ουν στη θρησκει΄α της επιλογη΄ς τους, περιλαµβανοµε΄νου
΄ µατος στη θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α και του συνε΄ρχεσθαι και ζητει΄ την καθιε΄ρωση ενο΄ς δικαστικου΄
του δικαιω
συστη΄µατος ανεξα΄ρτητου της πολιτικη΄ς εξουσι΄ας·
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C 87 E/533
Πε΄µπτη, 20 Νοεµβρίου 2003

5.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να θε΄σει το θε΄µα της θρησκευτικη΄ς ελευθερι΄ας στο Βιετνα΄µ στην πρω΄τη θε΄ση της
ηµερη΄σιας δια΄ταξης της συνα΄ντησης της Μικτη΄ς Επιτροπη΄ς ΕΕ-Βιετνα΄µ που θα πραγµατοποιηθει΄ στις Βρυξε΄λλες
στις 21 Νοεµβρι΄ου 2003·
6.
καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σουν ο΄λα τα πολιτικα΄ και διπλωµατικα΄ µε΄σα, προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η θρησκευτικη΄ ελευθερι΄α θα καταστει΄ επιτε΄λους πραγµατικο΄τητα στο Βιετνα΄µ·
΄ στε να τηρου΄νται αυστηρα΄ οι ρη΄τρες στις
7.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και το Συµβου΄λιο να φροντι΄σουν ω
΄ µατα του ανθρω
΄ που·
συναφθει΄σες συµφωνι΄ες και συνθη΄κες σχετικα΄ µε τα δικαιω
8.
καλει΄ τις διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης και των κρατω΄ν µελω΄ν της στο Βιετνα΄µ να
΄ ν της ΕΒΕΒ που κρατου΄νται η΄ τελου΄ν υπο΄ κατ’οι΄κον περιορισµο΄, να
παρακολουθη΄σουν την υπο΄θεση των κληρικω
΄ σουν ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στην κατα΄σταση της θρησκευτικη΄ς ελευθερι΄ας στη χω
΄ ρα και να συντονι΄σουν τις
αποδω
προσπα΄θειε΄ς τους για την προω΄θηση της ελευθερι΄ας αυτη΄ς κατα΄ συγκεκριµε΄νο τρο΄πο·
9.
συνιστα΄ να ορισθει΄ αντιπροσωπει΄α του για να επισκεφθει΄ το Βιετνα΄µ, να εκτιµη΄σει την θρησκευτικη΄ κατα΄σταση, ιδι΄ως της ΕΒΕΒ, και να συναντηθει΄ µε τους ηγε΄τες της, και πρω΄τα απ’ ο΄λα µε τον Πατρια΄ρχη Thich Huyen
΄ τατο Thich Quang Do·
Quang, και τον Παναγιω
10. αναθε΄τει στον Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο, στην Επιτροπη΄, στον Προ΄εδρο, στον Πρωθυπουργο΄ και στον Προ΄εδρο της Βουλη΄ς του Βιετνα΄µ, στον Πατρια΄ρχη και τον δευ΄τερο τη τα΄ξει
της ΕΒΕΒ, στον Γενικο΄ Γραµµατε΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν και στον Ειδικο΄ Εισηγητη΄ των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για τη
Θρησκευτικη΄ Ελευθερι΄α.

