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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του άρθρου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
σχετικά µε τη στήριξη των δηµοκρατικών δυνάµεων στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας (Ο∆Γ)
(1999/691/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

στα συµπεράσµατά του της 19ης Ιουλίου 1999, το Συµβούλιο έδωσε µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη επαφών µε
όλες τις δηµοκρατικές δυµάνεις, συµπεριλαµβανόµενων των
δηµοκρατικά διακυβερνώµενων δήµων της χώρας, προκειµένου να ενισχυθεί ο εκδηµοκρατισµός στην Ο∆Γ·
το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης ότι θα πρέπει να εντοπιστούν τρόποι και µέσα προκειµένου να ελαφρυνθεί η κατάσταση των δυνάµεων αυτών, συµπεριλαµβανόµενης της
παροχής ενέργειας·

(3)

το Συµβούλιο υπογράµµισε επίσης τη διάκριση ανάµεσα στο
καθεστώς του Βελιγραδίου και τον πληθυσµό της Ο∆Γ,
πράγµα που θα ληφθεί υπόψη στις αποφάσεις για κυρώσεις·

(4)

στα συµπεράσµατά του της 13ης Σεπτεµβρίου 1999, το
Συµβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συνεχίσει να
στηρίζει τη δηµοκρατική αλλαγή στην Ο∆Γ και να συµπαρίσταται στο σερβικό λαό και τις δηµοκρατικές δυνάµεις της
χώρας στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον εκδηµοκρατισµό και την ιδιωτική κοινωνία·

(5)

το Συµβούλιο συµφώνησε ότι έχει έρθει η στιγµή να αποκατασταθούν τυπικές επαφές µε τους αντιπροσώπους των
δηµοκρατικών δυνάµεων στην Ο∆Γ·

(6)

το Συµβούλιο αποφάσισε να καλέσει αντιπροσώπους των
δηµοκρατικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης και της ιδιωτικής κοινωνίας της Σερβίας καθώς και της κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου να αρχίσουν συνοµιλίες προκειµένου να
τους στηρίξει στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον
εκδηµοκρατισµό·

(7)

(8)

το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης να επανεκτιµηθούν οι υφιστάµενες δραστηριότητες στήριξης και να εντατικοποιηθούν
τα συγκεκριµένα σχέδια της Ένωσης στη Σερβία σε σχετικούς τοµείς, όπως είναι η στήριξη των δηµοκρατικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης·
το Συµβούλιο υποστήριξε κατηγορηµατικά την έναρξη του
πιλοτικού σχεδίου που πρότεινε η οµάδα των 17 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ενέργεια για τη ∆ηµοκρατία» δυνάµει του οποίου θα χορηγηθεί θερµαντικό πετρέλαιο κατ’

αρχάς στις πόλεις Nis και Pirot ως ενεργειακή βοήθεια· το
σχέδιο θα µπορούσε αργότερα να επεκταθεί και σε άλλους
δήµους,
ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1
Προκειµένου να ενισχυθεί ο εκδηµοκρατισµός στην Ο∆Γ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει ενεργά όλες τις δυνάµεις που αποδεικνύουν την πλήρη δέσµευσή τους στις δηµοκρατικές αξίες.
Άρθρο 2
Η στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 στρέφεται ειδικότερα γύρω
από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
— ανάπτυξη διαλόγου µε δηµοκρατικού προσανατολισµού τοπικούς ηγέτες και ηγέτες οργανώσεων πολιτών, µεταξύ άλλων σε
συναντήσεις στο περιθώριο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων,
— καθορισµός κοινής διαδικασίας που θα προσφέρει ένα φόρουµ
για την ουσιαστική συζήτηση πολιτικών και τεχνικών θεµάτων,
— υποστήριξη της έναρξης του πιλοτικού σχεδίου που έχει προταθεί από την οµάδα των 17 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Ενέργεια για τη ∆ηµοκρατία» σχετικά µε την παροχή ενέργειας
στους σερβικούς δήµους,
— ενίσχυση της στήριξης στα δηµοκρατικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και σε άλλους σχετικούς τοµείς.
Άρθρο 3
Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
που υιοθετείται.
Άρθρο 4
Η παρούσα κοινή θέση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Λουξεµβούργο, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. MÖNKÄRE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2243/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και
τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/98 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για
τον καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών

σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 1999, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
999
400
800
804
999
052
064
388
999

117,2
60,4
88,8
76,1
119,3
97,7
53,0
53,0
64,7
68,3
53,9
65,2
50,9
60,6
107,1
102,0
232,1
147,1
60,4
176,1
31,1
89,2
94,7
62,4
171,9
109,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2645/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 22). Ο κωδικός
«999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2244/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1685/95 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση καθεστώτος εκδόσεως πιστοποιητικών
εξαγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2182/1999 (2), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 55 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987,
περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1677/1999 (4), έχει περιορίσει τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα στις ποσότητες και στις δαπάνες που έχουν
συµφωνηθεί στη συµφωνία επί της γεωργίας, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης·

(1)

(2)

ότι στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/95 έχουν
καθοριστεί οι συνθήκες µε τις οποίες µπορούν να ληφθούν
από την Επιτροπή ειδικά µέτρα για να αποφευχθεί η υπέρβαση της προβλεπόµενης ποσότητας ή του διαθέσιµου
προϋπολογισµού στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής·

(3)

ότι, µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή στις
20 Οκτωβρίου σχετικά µε τις αιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής, η ποσότητα που είναι ακόµα διαθέσιµη για την
περίοδο έως τις 15 Νοεµβρίου 1999, για τις ζώνες 3)
Ανατολική Ευρώπη και 4) ∆υτική Ευρώπη, που αναφέρονται

στο άρθρο 3 παράγραφος 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1685/95, υπάρχει κίνδυνος να υπερβληθεί χωρίς περιορισµούς όσον αφορά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών
εξαγωγής που περιλαµβάνουν προκαθορισµό της επιστροφής· ότι πρέπει, συνεπώς, να εφαρµοσθεί ενιαίο ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µεταξύ 1ης
και 19 Οκτωβρίου 1999 και να ανασταλλεί έως τις 15
Νοεµβρίου 1999 η έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής
στον αµπελοοινικό τοµέα για τα οποία οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί
µεταξύ 15ης και 19ης Οκτωβρίου 1999 βάσει του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1685/95 εκδίδονται µέχρι ποσοστού 73,5 % των ζητούµενων ποσοτήτων για τη ζώνη 3) Ανατολική Ευρώπη και για τη
ζώνη 4) ∆υτική Ευρώπη, µέχρι ποσοστό 62,2 % των ζητουµένων
ποσοτήτων.
2.
Για τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα, η έκδοση των
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα οποία οι προαναφερθείσες στην
παράγραφο 1 αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Οκτωβρίου 1999,
καθώς και η υποβολή, από τις 23 Οκτωβρίου 1999, των αιτήσεων
πιστοποιητικών εξαγωγής αναστέλλονται έως τις 15 Νοεµβρίου
1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

161 της 12.7.1995, σ. 2.
267 της 15.10.1999, σ. 21.
84 της 27.3.1987, σ. 1.
199 της 30.7.1999, σ. 8.

23. 10. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 273/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2245/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 για τη θέσπιση λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των
λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1287/95 (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το
άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

βάσει της κτηθείσας πείρας, θα πρέπει να τροποποιηθούν και
να διευκρινιστούν ορισµένα σηµεία του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1663/95 (3) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 896/97 (4), ιδίως
όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης σχετικά µε την εκτέλεση
των πληρωµών και τις διατάξεις σχετικά µε την ανάγκη
αποφυγής των συγκρούσεων στο πλαίσιο της άσκησης καθηκόντων των υπευθύνων των οργανισµών πληρωµών·

(2)

οι οργανισµοί πληρωµών θα πρέπει να περιλαµβάνουν στους
ετήσιους λογαριασµούς τους πληροφορίες σχετικά µε τα
αποµένοντα προς είσπραξη ποσά·

(3)

δεν είναι ούτε σκόπιµο ούτε δίκαιο για την Επιτροπή να
προβαίνει σε αξιολόγηση των δαπανών που προτίθεται να
εξαιρέσει βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2, στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, ως αποτέλεσµα των
διαπιστώσεών της, πριν δοθεί στο κράτος µέλος η ευκαιρία
να απαντήσει·

(4)

η εξαίρεση των δαπανών πρέπει να καλύπτει το σύνολο της
περιόδου την οποία αφορά η µη τήρηση των κοινοτικών
κανόνων·

(5)

η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων διατύπωσε ευνοϊκή γνώµη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1663/95 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Η µορφή και το περιεχόµενο των λογιστικών πληροφοριών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70.»
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

94 της 28.4.1970, σ. 13.
125 της 8.6.1995, σ. 1.
158 της 8.7.1995, σ. 6.
128 της 21.5.1997, σ. 8.

2. Το ακόλουθο σηµείο προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5:
«στ) περίληψη των ποσών για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης κατανεµηµένων κατά οικονοµικό έτος στο
οποίο έχει εκδοθεί η εντολή είσπραξης, καθώς και
περίληψη των ποσών που έχουν αναγνωριστεί κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους ως µη ανακτήσιµα.»
3. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1.
Σε περίπτωση που, µετά τη διεξαγωγή έρευνας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δαπάνες δεν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα
µε τους κοινοτικούς κανόνες, ανακοινώνει στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος τα αποτελέσµατα των ελέγχων της και υποδεικνύει τα διορθωτικά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να διασφαλιστεί στο µέλλον η τήρηση των προαναφερθέντων κανόνων.
Στην ανακοίνωση γίνεται µνεία του παρόντος κανονισµού. Το
κράτος µέλος απαντά εντός δύο µηνών και η Επιτροπή δύναται
να τροποποιήσει τη θέση της αναλόγως. Σε αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει την προαναφερθείσα προθεσµία.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας που χορηγείται για την
απάντηση, η Επιτροπή καλεί το κράτος µέλος σε διάλογο και τα
δύο µέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου
να καταλήξουν σε συµφωνία όσον αφορά τα µέτρα που θα
πρέπει να ληφθούν, καθώς και όσον αφορά την εκτίµηση της
σοβαρότητας της παράβασης και της χρηµατοοικονοµικής
ζηµίας που υπέστη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μετά τη διεξαγωγή
διαλόγου και τη λήξη κάθε προθεσµίας που τάσσει η Επιτροπή,
σε διαβούλευση µε το κράτος µέλος, µετά τον διάλογο για την
κοινοποίηση πρόσθετων πληροφοριών ή, αν το κράτος µέλος
δεν αποδέχεται την πρόσκληση εντός προθεσµίας που τάσσει η
Επιτροπή, µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η Επιτροπή
κοινοποιεί επίσηµα τα συµπεράσµατά της στο κράτος µέλος
κάνοντας µνεία της απόφασης 94/442/ΕΚ της Επιτροπής (*). Με
την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου 4 της παρούσας
παραγράφου, στην κοινοποίηση αυτή θα περιλαµβάνεται
εκτίµηση των δαπανών που η Επιτροπή προτίθεται να εξαιρέσει
βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70.
Το κράτος µέλος πληροφορεί την Επιτροπή, σε εύθετο χρονικό
διάστηµα, για τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνει προκειµένου
να διασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών κανόνων καθώς και
για την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος τους. Η Επιτροπή
εκδίδει, ανάλογα µε την περίπτωση µία ή περισσότερες αποφάσεις βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2, στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 729/70 για την εξαίρεση των δαπανών που δεν
είναι σύµφωνες µε τους κοινοτικούς κανόνες µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των διορθωτικών µέτρων.
(*) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 45.»
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4. Το παράρτηµα τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται ένα νέο σηµείο 4α:
«4α. Με την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής και
µόνο για τα συγχρηµατοδοτούµενα µέτρα, όταν πρέπει να πραγµατοποιηθεί µεγάλος αριθµός πληρωµών
µικρής σηµασίας, η καταβολή των ενισχύσεων στους
αιτούντες µπορεί να ανατεθεί σε άλλους οργανιισµούς. Μεταξύ του οργανισµού πληρωµών και του
οργανισµού αυτού πρέπει να συνάπτεται γραπτή
συµφωνία η οποία θα διευκρινίζει τη φύση των
πληροφοριών και των δικαιολογητικών εγγράφων που
θα πρέπει να υποβάλλονται στον οργανισµό
πληρωµών, καθώς και την προθεσµία για την υποβολή τους· οι εν λόγω πληροφορίες και δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επιτρέπουν τουλάχιστον τη
συµµόρφωση του οργανισµού πληρωµών µε τα
κριτήρια έγκρισης και την τήρηση των προθεσµιών
που τάσσονται για την υποβολή των µηνιαίων και
ετήσιων λογαριασµών. Ο οργανισµός πληρωµών
παραµένει υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των
υπό εξέταση κεφαλαίων και για την επικαιροποίηση
των λογιστικών εγγράφων. Οι εντεταλµένοι υπάλληλοι του οργανισµού πληρωµών, του οργάνου πιστοποίησης καθώς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
έχουν το δικαίωµα να εξετάζουν κάθε στοιχείο που
κατέχει ο προαναφερθείς οργανισµός καθώς και το

23. 10. 1999

δικαίωµα να προβαίνουν σε ελέγχους στους αιτούντες ενίσχυση.»
β) Στο σηµείο 5 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«Η διοικητική υποµονάδα που είναι επιφορτισµένη µε την
εκτέλεση των πληρωµών, ή η µονάδα που εποπτεύει τις
εργασίες της εν λόγω υποµονάδας, οφείλει να έχει στην
κατοχή της τα έγγραφα που αποδεικνύουν την κανονικότητα των αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και τη διεξαγωγή
των προβλεπόµενων διοικητικών και φυσικών ελέγχων. Οι
πληροφορίες και οι βεβαιώσεις µπορούν να έχουν τη
συνοπτική µορφή που περιγράφεται στο σηµείο 4iv του
παρόντος παραρτήµατος και µπορούν επίσης να φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο.»
γ) Στο σηµείο 6ii, δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη
φράση:
«Κατάλληλα µέτρα πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να
αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων όταν πρόσωπα
που κατέχουν υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση, όσον αφορά
την επαλήθευση, την έγκριση και την πληρωµή αιτήσεων
που καταλογίζονται στο Ταµείο εκπληρώνουν και άλλα
καθήκοντα εκτός του οργανισµού πληρωµών.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2246/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1318/93 περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 του Συµβουλίου σχετικά µε τις ενέργειες προώθησης και εµπορίας όσον
αφορά το βόειο κρέας ποιότητας
την απόφαση της Επιτροπής επί των αιτήσεων που θα
ληφθούν υπόψη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, σχετικά µε τις ενέργειες προώθησης και εµπορίας
όσον αφορά το βόειο κρέας ποιότητας (1), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης του βοείου
κρέατος,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1318/93 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
351/1999 (3), έχει καθορίσει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του προαναφερθέντος κανονισµού.
2

Ο οικονοµικός όγκος των αιτήσεων συµµετοχής που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή για το 1999 υπερβαίνει κατά πολύ
τα διαθέσιµα ποσά του προϋπολογισµού για τη δράση αυτή
και εκ του γεγονότος αυτού οι προτάσεις θα πρέπει να
επανεξετασθούν για να προσαρµοσθούν όσον αφορά τον
οικονοµικό τους όγκο πράγµα που απαιτεί συµπληρωµατική
προθεσµία στην προθεσµία της 30ής Σεπτεµβρίου 1999 για

Η ακόλουθη φράση προστίθεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1318/93:
«Ωστόσο για το έτος 1999 η Επιτροπή αποφασίζει, το αργότερο την 15η ∆εκεµβρίου 1999, επί των αιτήσεων που θα
ληφθούν υπόψη.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 30 Σεπτεµβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 57.
(2) ΕΕ L 132 της 29.5.1993, σ. 83.
(3) ΕΕ L 44 της 18.2.1999, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2247/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
που καθορίζει το κατά πόσον µπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που
υπεβλήθησαν τον Οκτώβριο 1999 για ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα στο πλαίσιο ορισµένων δασµολογικών ποσοστώσεων που θεσπίσθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1374/98
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1998, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής και για το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1339/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/
98 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες· ότι πρέπει,
συνεπώς, να καθοριστούν συντελεστές κατανοµής για τις ποσότητες
που ζητούνται,

Άρθρο 1
Οι ποσότητες πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητούνται για τα
προϊόντα που υπάγονται στους αύξοντες αριθµούς στο παράρτηµα
II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα, που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1374/98, εξαρτώνται από τους αναφερόµενους συντελεστές
κατανοµής.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 185 της 30.6.1998, σ. 21.
(2) ΕΕ L 159 της 25.6.1999, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθµός
στο παράρτηµα ΙΙ
του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1374/98

Αύξων αριθµός
TARIC

Περίοδος:
Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1999
Συντελεστής κατανοµής

36
37
39
40
41
42
44
47

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0047
0,0016
0,0563
0,0135
0,0366
0,0068
0,0045
0,0023
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2248/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 1999
για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήµατος Β στον τοµέα των οπωροκηπευτικών
καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου σχετικά µε τις επιστροφές κατά
την εξαγωγή στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/1999 (2), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας:
(1)

(2)

ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1926/1999 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται
να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήµατος Β,
εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας·
ότι, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει
σήµερα η Επιτροπή για τα σταφύλια και τα µήλα µε προορισµό την γεωγραφική οµάδα FO2, οι ενδεικτικές ποσότητες
που προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο
υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς· ότι η υπέρβαση
αυτή θα ήταν επιζήµια για την καλή λειτουργία του

(3)

ότι, για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να
απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β για τα σταφύλια και τα µήλα µε προορισµό την
γεωγραφική οµάδα FO2, που εξάγονται µετά τις 22 Οκτωβρίου 1999, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τα σταφύλια και τα µήλα µε προορισµό την γεωγραφική οµάδα
FO2, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήµατος Β που κατατέθηκαν δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1926/
1999, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε
αποδεκτή µετά τις 22 Οκτωβρίου και πριν από τις 16 Νοεµβρίου
1999, απορρίπτονται.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 29.
(3) ΕΕ L 238 της 9.9.1999, σ. 20.
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Οκτωβρίου 1999
για τροποποίηση της οδηγίας 92/76/ΕΟΚ περί αναγνωρίσεως προστατευοµένων περιοχών που είναι
εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονοµικούς κινδύνους στην Κοινότητα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου
1976, περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη
µέλη οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της εξάπλωσή τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 1999/53/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο,
την οδηγία 92/76/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 1992,
περί αναγνωρίσεως προστατευοµένων περιοχών που είναι εκτεθειµένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονοµικούς κινδύνους στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/
100/ΕΚ (4),
Εκτιµώντας:
ότι, σύµφνα µε την οδηγία 92/76/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, το Ηνωµένο Βασίλειο είχε προσωρινά αναγνωρισθεί ως
«προστατευόµενη περιοχή» όσον αφορά τον ιό της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων (Beet necrotic yellow vein virus) για χρονικό διάστηµα το οποίο λήγει την
1η Νοεµβρίου 1999·

(1)

ότι, από πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί εκ µέρους του
Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς επίσης και από πληροφορίες
που είχε συγκεντρώσει το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων κατά τη διάρκεια µιας αποστολής που
διενεργήθηκε φέτος, φαίνεται ότι η προσωρινή αναγνώριση
της προστατευόµενης περιοχής για το Ηνωµένο Βασίλειο,
όσον αφορά τον ιό της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των
τεύτλων, θα πρέπει να επεκταθεί για µία περαιτέρω περιορισµένη χρονική περίοδο, έτσι ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες
του Ηνωµένου Βασιλείου να µπορέσουν να ολοκληρώσουν
την πληροφόρησή τους σχετικά µε την διάδοση του ιού της
νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων, καθώς επίσης
και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την εξάλειψη
αυτού του επιβλαβούς οργανισµού στην περιοχή East
Anglian του Ηνωµένου Βασιλείου·

(2)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

26 της 31.1.1977, σ.
142 της 5.6.1999, σ.
305 της 21.10.1992,
351 της 29.12.1998,

20.
29.
σ. 12.
σ. 35.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η ηµεροµηνία «1η Νοεµβρίου 1999» που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο του άρθρου 1 της οδηγίας 92/76/ΕΟΚ αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1η Νοεµβρίου 2001».
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από την ηµεροµηνία 1η Νοεµβρίου
1999. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, πρέπει να
περιλαµβάνεται σε αυτά παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή να
συνοδεύονται από την εν λόγω παραποµπή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Η διαδικασία για την εν λόγω παραποµπή θεσπίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή
ενηµερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Οκτωβρίου 1999
περί καθορισµού της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής όσον αφορά τη Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου
(1999/692/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1
τον κανονισµό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του
λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων, όπως ορίζονται από
τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συµβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968 (1), όπως τροποποιήθηκαν
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) αριθ. 1238/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισµού υπηρεσιακής καταστάσεως και το άρθρο 6 του εν λόγω καθεστώτος,

Οι εξουσίες οι οποίες ανατίθενται από τον κανονισµός υπηρεσιακής
καταστάσεως των υπαλλήλων στην αρµόδια για τους διορισµούς
αρχή και από το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού στην αρχή την εξουσιοδοτηµένη να συνάπτει συµβάσεις
προσλήψεως ασκούνται, όσον αφορά τη Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου, από:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

α) το Συµβούλιο, ως προς τον Γενικό Γραµµατέα και τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα·

(1)

(2)

δυνάµει του άρθρου 207 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της
συνθήκης ΕΚ, του άρθρου 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
της συνθήκης ΕΚΑΧ και του άρθρου 121 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο της συνθήκης Ευρατόµ, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από τη συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία
άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 1999, η Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου τίθεται υπό την ευθύνη ενός Γενικού Γραµµατέα, Υπάτου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (εφεξής καλουµένου «ο
Γενικός Γραµµατέας»), επικουρούµενου από Αναπληρωτή
Γενικό Γραµµατέα·
θα πρέπει να εκδοθεί νέα απόφαση για τον καθορισµό της
αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής όσον αφορά τη Γενική
Γραµµατεία του Συµβουλίου και να καταργηθούν οι αποφάσεις 63/2/Ευρατόµ και 63/9/ΕΟΚ (3),

(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(2) ΕΕ L 150 της 17.6.1999, σ. 1.
(3) Αποφάσεις του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1962, περί καθορισµού
της αρµόδιας για τους διορισµούς αρχής όσον αφορά τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου (ΕΕ 5 της 16.1.1963, σ. 33 και 34).

β) το Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραµµατέως, για
την εφαρµογή των άρθρων 1 και 13, του άρθρου 15 δεύτερο
εδάφιο, και των άρθρων 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49,
50, 51, 78, 87, 88, 89 και 90 στους υπαλλήλους ή το λοιπό
προσωπικό του βαθµού 1 της κατηγορίας Α· ο Γενικός Γραµµατέας είναι εξουσιοδοτηµένος να µεταβιβάζει το οικείο δικαίωµα
υποβολής προτάσεων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα·
γ) τον Γενικό Γραµµατέα στις λοιπές περιπτώσεις· ο Γενικός Γραµµατέας εξουσιοδοτείται να µεταβιβάζει τις εξουσίες του στον
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας εξουσιοδοτείται να µεταβιβάζει στον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού όλες ή µέρος των
εξουσιών που τυχόν του έχει µεταβιβάσει ο Γενικός Γραµµατέας
σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του καθεστώτος που εφαρµόζεται
επί του λοιπού προσωπικού καθώς και την εφαρµογή του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης στους υπαλλήλους των κατηγοριών B, C και D. Η εν λόγω µεταβίβαση εξουσιών δεν δύναται
να εκτείνεται στις εξουσίες που τυχόν του έχουν µεταβιβασθεί
για τον διορισµό και την οριστική παύση καθηκόντων των
υπαλλήλων και για την πρόσληψη του λοιπού προσωπικού.
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Άρθρο 2
Οι αποφάσεις 63/9/ΕΟΚ και 63/2/Ευρατόµ καταργούνται.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της έκδοσής της.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
T. HALONEN
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Οκτωβρίου 1999
περί αναγνωρίσεως του πλήρους επιχειρησιακού χαρακτήρα της σουηδικής βάσης δεδοµένων για τα
βοοειδή
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 3145]
(Το κείµενο στη σουηδική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/693/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και τη σήµανση βοείου κρέατος και σχετικών προϊόντων (1), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση,
την αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

στις 23 Μαρτίου 1999, οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτηση µε την οποία ζητούσαν να
αναγνωριστεί ο πλήρως επιχειρησιακός χαρακτήρας της βάσης δεδοµένων της Σουηδίας που εντάσσεται στο
σύστηµα εξακρίβωσης της ταυτότητας και καταγραφής των βοοειδών στην Σουηδία· η ανωτέρω αίτηση
συνοδευόταν από τις ενδεδειγµένες πληροφορίες, µε ηµεροµηνία ενηµέρωσης την 9η Ιουλίου 1999·

(2)

οι σουηδικές αρχές δεσµεύονται να βελτιώσουν την αξιοπιστία της βάσης αυτής δεδοµένων, κατοχυρώνοντας ειδικότερα ότι: α) οι πάσης φύσεως µετακινήσεις καταγράφονται στη βάση δεδοµένων, µεταξύ άλλων η
κοινοποίηση της σφαγής στα σφαγεία και η κοινοποίηση της µετακίνησης σε µονάδες αξιοποίησης
προϊόντων, β) οι αρµόδιες αρχές θα λάβουν µέτρα ώστε να είναι σε θέση να διορθώνουν αυτοστιγµεί τυχόν
λάθη ή ελλείψεις που µπορεί να ανιχνεύονται αυτόµατα ή να προκύπτουν από τις ενδεδειγµένες επιστολές
επιθεωρήσεις, γ) θα εφαρµοσθούν µέτρα ώστε να βελτιωθούν οι σήµερα ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά
την επανεξακρίβωση της ταυτότητας των βοοειδών στην περίπτωση απώλειας ενωτίων, προκειµένου να
υπάρξει συµµόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97, δ) θα ληφθούν µέτρα για να
διασφαλισθεί η πλήρης εµπλοκή των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 820/97, ε) θα ληφθούν µέτρα για την επιβολή των σήµερα ισχυουσών διατάξεων της
εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις προθεσµίες κοινοποίησης των πάσης φύσεως µετακινήσεων (15
ηµέρες), στ) θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για να διασφαλισθεί καθιέρωση διαδικασιών µεταπαρακολούθησης ώστε να υπάρξει συµµόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2630/97 της
Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 132/1999 (3), και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 494/98 της Επιτροπής (4), ζ) θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα ώστε να υπάρξει
συµµόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2629/97 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 331/1999 (6), όσον αφορά τα ενώτια και επίσης όσον αφορά την καταχώριση
της κατάστασης, από πλευράς πριµοδότησης, στα διαβατήρια, και η) θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα ώστε
να εξασφαλισθεί πλήρες αρχείο µετακινήσεως των πάσης φύσεως ζώων που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ· οι
σουηδικές αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν τα ανωτέρω µέτρα βελτίωσης το αργότερο έως τις 31
Οκτωβρίου 1999· οι σουηδικές αρχές δεσµεύονται να ενηµερώσουν την Επιτροπή σε περιπτώση που
ανακύψουν τυχόν προβλήµατα στη διάρκεια υλοποίησης των προαναφερόµενων µέτρων·
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23. 10. 1999
(3)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 273/15

ότι υπό το πρίσµα της επικρατούσας κατάστασης στη Σουηδία, είναι σκόπιµο να αναγνωρισθεί ο πλήρως
επιχειρησιακός χαρακτήρας της βάσης δεδοµένων για τα βοοειδή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Από την 1η Νοεµβρίου 1999 αναγνωρίζεται ως πλήρως επιχειρησιακή η σουηδική βάση δεδοµένων για τα
βοοειδή.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

