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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 45/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

σίας δεδοµένων στο πλαίσιο των οργάνων και οργανισµών
της Κοινότητας, και να συσταθεί µια ανεξάρτητη εποπτική
αρχή, υπεύθυνη για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 286,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Ζητήθηκε η γνώµη της οµάδας προστασίας των προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών (4).

(7)

Τα πρόσωπα που µπορούν να προστατεύονται είναι εκείνα
των οποίων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται τα όργανα ή οι οργανισµοί της Κοινότητας σε οιοδήποτε πλαίσιο, παραδείγµατος χάριν, διότι τα πρόσωπα αυτά
απασχολούνται από αυτά τα όργανα ή τους οργανισµούς.

(8)

Οι αρχές της προστασίας των δεδοµένων θα πρέπει να
ισχύουν για όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα
πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να
εξακριβωθεί για να κριθεί κατά πόσον είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου, είναι σκόπιµο να
λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέσα που είναι δυνατό να
χρησιµοποιήσει ευλόγως ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για να εξακριβώσει την ταυτότητα του εν λόγω προσώπου οι αρχές της προστασίας δεν
θα πρέπει να ισχύουν για τα δεδοµένα τα οποία έχουν
καταστεί επαρκώς ανώνυµα ώστε να µην είναι πλέον δυνατή
η εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκείµενου των δεδοµένων.

(9)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών των φυσικών προσώπων, και ιδίως της ιδιωτικής
τους ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην
Κοινότητα.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 286 της συνθήκης ορίζει ότι, οι κοινοτικές πράξεις για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την
ελεύθερη κυκλοφορία αυτών, εφαρµόζονται στα όργανα και
τους οργανισµούς της Κοινότητας.

(2)

Ένα πλήρες σύστηµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί όχι µόνο την παροχή δικαιωµάτων
στα υποκείµενα των δεδοµένων και την επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς που επεξεργάζονται τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και την πρόβλεψη
κατάλληλων κυρώσεων για τους παραβάτες καθώς και µιας
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

(3)

Το άρθρο 286, παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει τη
σύσταση ανεξάρτητου εποπτικού οργάνου, επιφορτισµένου
µε την παρακολούθηση της εφαρµογής των εν λόγω κοινοτικών πράξεων στα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας.

(4)

Το άρθρο 286 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει,
εξάλλου, τη θέσπιση κάθε άλλης χρήσιµης διάταξης, ανάλογα µε την περίπτωση.

(5)

Εν προκειµένω, απαιτείται ένας κανονισµός προκειµένου να
δοθούν στα πρόσωπα νοµικώς προστατευόµενα δικαιώµατα,
να καθορισθούν οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργα-

(1) ΕΕ C 376 Ε της 28.12.1999, σ. 24.
(2) ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 48.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2000 και
απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2000.

(4) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(10)

Η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί επεξεργασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (1), διευκρινίζει
και συµπληρώνει την οδηγία 95/46/ΕΚ σε ό,τι αφορά την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα
των τηλεπικοινωνιών.

(11)

∆ιάφορες άλλες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως στον τοµέα της
αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των εθνικών διοικήσεων και
της Επιτροπής, αποβλέπουν οµοίως στη διευκρίνιση και τη
συµπλήρωση της οδηγίας 95/46/ΕΚ στους οικείους τοµείς.

(12)

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί στο σύνολο της Κοινότητας η συνεκτική και οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων
προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών
των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

(13)

Σκοπός είναι να διασφαλισθεί τόσο η ουσιαστική τήρηση
των κανόνων προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών των προσώπων, όσο και η ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των κρατών
µελών και των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, ή
µεταξύ των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, στο
πλαίσιο της άσκησης των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους.

(14)

Θα πρέπει, για το σκοπό αυτό, να θεσπισθούν αναγκαστικές
διατάξεις όσον αφορά τα όργανα και τους οργανισµούς της
Κοινότητας οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για
κάθε είδους επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
την οποία διενεργούν όλα τα όργανα και όλοι οι οργανισµοί
της Κοινότητας, στο µέτρο που η επεξεργασία αυτή εκτελείται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εµπίπτουν, εν όλω
ή εν µέρει, στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.

(15)

Όταν η επεξεργασία αυτή διενεργείται από τα όργανα και
τους οργανισµούς της Κοινότητας για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού, ιδίως εκείνων που προβλέπονται
στους τίτλους V και VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
ελευθεριών εξασφαλίζεται, τηρουµένου του άρθρου 6 της
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσβαση στα
έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των όρων πρόσβασης στα
έγγραφα που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
διέπεται από τις ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί δυνάµει του
άρθρου 255 της συνθήκης ΕΚ το πεδίο εφαρµογής του
οποίου εκτείνεται στους τίτλους V και VI της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(16)

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται σε φορείς που έχουν
συσταθεί εκτός του κοινοτικού πλαισίου και ο ευρωπαίος
επόπτης προστασίας δεδοµένων δεν είναι αρµόδιος να παρακολουθεί την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τους φορείς αυτούς.

(17)

Η αποτελεσµατικότητα της προστασίας των προσώπων από
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσα
στην Ένωση, προϋποθέτει τη συνεκτικότητα των κανόνων
και των διαδικασιών που εφαρµόζονται ως προς το θέµα
αυτό στις δραστηριότητες που υπάγονται σε διαφορετικά

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.

12.1.2001

νοµικά πλαίσια. Η εκπόνηση θεµελιωδών αρχών που αφορούν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων και της αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας και
η σύσταση µιας γραµµατείας για τις κοινές εποπτικές αρχές,
τις οποίες εισάγουν η σύµβαση Ευρωπόλ, η σύµβαση για τη
χρήση της πληροφορικής στον τοµέα των τελωνείων και η
σύµβαση Σένγκεν, αποτελούν, προς τούτο, το πρώτο στάδιο.
(18)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών βάσει των οδηγιών
95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ και δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των πρακτικών και διαδικασιών οι οποίες έχουν
καθιερωθεί νοµίµως από τα κράτη µέλη στον τοµέα της
εθνικής ασφάλειας, της προάσπισης της τάξης καθώς και της
πρόληψης, ανίχνευσης, έρευνας και δίωξης των αξιόποινων
πράξεων, τηρουµένων των διατάξεων του πρωτοκόλλου περί
προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
του διεθνούς δικαίου.

(19)

Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας απευθύνονται
στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, όταν κρίνουν ότι
πρέπει να πραγµατοποιηθούν παρακολουθήσεις επικοινωνιών
στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
εθνικές διατάξεις.

(20)

Οι διατάξεις που εφαρµόζονται στα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας θα πρέπει να αντιστοιχούν προς
εκείνες οι οποίες διέπουν την εναρµόνιση των εθνικών
νοµοθεσιών ή την εφαρµογή άλλων κοινοτικών πολιτικών,
ιδίως στον τοµέα της αµοιβαίας συνδροµής. Παρόλα αυτά,
είναι δυνατόν να απαιτούνται διευκρινίσεις και συµπληρωµατικές διατάξεις για την πραγµάτωση της προστασίας στην
περίπτωση των επεξεργασιών δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που πραγµατοποιούν τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας.

(21)

Αυτό ισχύει εξίσου για τα δικαιώµατα των προσώπων τα
δεδοµένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία, για τις υποχρεώσεις των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας που
είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία, και για τις εξουσίες που
ανατίθενται στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία είναι
επιφορτισµένη να µεριµνά για την προσήκουσα εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού.

(22)

Τα δικαιώµατα που παρέχονται στο υποκείµενο των δεδοµένων και η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών δεν θα πρέπει
να θίγουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον υπεύθυνο
της επεξεργασίας.

(23)

Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα σύµφωνα µε τη συνθήκη και σεβόµενη τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. ∆ιενεργεί τις
έρευνές της τηρουµένου του πρωτοκόλλου περί προνοµίων
και ασυλιών και του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του
καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των
Κοινοτήτων αυτών.

(24)

Θα πρέπει να ληφθούν τα τεχνικά µέτρα που απαιτούνται
για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στα µητρώα επεξεργασίας που τηρούν οι υπεύθυνοι προστασίας δεδοµένων µέσω
της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.
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Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής σχετικά µε
τις εξαιρέσεις, τις εγγυήσεις, τις άδειες και τους όρους που
αφορούν τις επεξεργασίες δεδοµένων, όπως ορίζονται στον
παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να δηµοσιεύονται στην
έκθεση πεπραγµένων. Ανεξάρτητα από την ετήσια δηµοσίευση της έκθεσης πεπραγµένων, η ανεξάρτητη εποπτική
αρχή µπορεί να δηµοσιεύει εκθέσεις για ειδικά θέµατα.
Ορισµένες επεξεργασίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν
ιδιαίτερο κίνδυνο όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων, υπόκεινται στον προκαταρκτικό έλεγχο της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Η
γνώµη που διατυπώνεται στα πλαίσια του προκαταρκτικού
αυτού ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης που προκύπτει από την έλλειψη απάντησης εντός της προβλεποµένης προθεσµίας, θα πρέπει να µην προδικάσει τη µεταγενέστερη άσκηση των εξουσιών της ανεξάρτητης εποπτικής
αρχής σε σχέση µε την εν λόγω επεξεργασία.
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την
εκτέλεση καθήκοντος που ασκούν χάριν του δηµόσιου συµφέροντος τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας,
περιλαµβάνει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για τη διαχείριση και τη
λειτουργία των εν λόγω οργάνων και οργανισµών.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η
επεξεργασία δεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει κοινοτικών διατάξεων ή πράξεων µεταφοράς κοινοτικών διατάξεων. Ωστόσο, όταν τέτοιες διατάξεις δεν υφίστανται και εν
αναµονή της θεσπίσεώς τους, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας των δεδοµένων µπορεί, µεταβατικά, να επιτρέπει την
επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων µε την υιοθέτηση
καταλλήλων εγγυήσεων. Εν προκειµένω, λαµβάνει ιδίως υπ’
όψη τις διατάξεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη µέλη για τη
ρύθµιση ανάλογων περιπτώσεων.
Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων
τα οποία δηλώνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
καθώς και την επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε την υγεία
ή τη σεξουαλική ζωή και τα οποία είναι αναγκαία προκειµένου να γίνονται σεβαστές οι υποχρεώσεις και τα ειδικά
δικαιώµατα του υπευθύνου της επεξεργασίας σε θέµατα
εργατικού δικαίου ή για σηµαντικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος. Πρόκειται επίσης για την επεξεργασία δεδοµένων
σχετικά µε αδικήµατα, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας ή ακόµα για την άδεια να υπαχθεί ένα υποκείµενο
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δεδοµένων σε απόφαση η οποία παράγει νοµικά αποτελέσµατα έναντι αυτού ή το θίγει σε σηµαντικό βαθµό, και έχει
ληφθεί µόνο βάσει µιας αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας
δεδοµένων, η οποία έχει σκοπό να αξιολογήσει ορισµένες
πτυχές της προσωπικότητάς του.
(30)

Ενδέχεται να χρειάζεται ο έλεγχος των δικτύων υπολογιστών
που λειτουργούν υπό την ευθύνη των οργάνων και των
οργανισµών της Κοινότητας, προκειµένου να αποτρέπεται η
τυχόν µη επιτρεπόµενη χρήση τους ο ευρωπαίος επόπτης
προστασίας δεδοµένων καθορίζει το αν και υπό ποιους
όρους αυτό είναι δυνατόν.

(31)

Η ευθύνη για την παραβίαση του παρόντος κανονισµού
διέπεται από το άρθρο 288 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης.

(32)

Ένας ή πλείονες υπεύθυνοι για την προστασία των δεδοµένων µεριµνούν, στο πλαίσιο κάθε οργάνου ή οργανισµού
της Κοινότητας, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και συµβουλεύουν τους υπευθύνους της
επεξεργασίας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους.

(33)

Σύµφωνα µε το οικείο άρθρο 21, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997,
περί κοινοτικών στατιστικών (1), εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(34)

Σύµφωνα µε το οικείο άρθρο 8 παράγραφος 8, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2), εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(35)

Σύµφωνα µε το οικείο άρθρο 1 παράγραφος 2, ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1588/90 του Συµβουλίου, της
11ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τη διαβίβαση στη στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών
που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (3), δεν
παρεκκλίνει από τις ειδικές κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις
που άπτονται της διαφύλαξης άλλων απορρήτων εκτός του
στατιστικού.

(36)

Ο παρών κανονισµός δεν αποβλέπει να περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών κατά την κατάρτιση της
εθνικής τους νοµοθεσίας στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων, που θεσπίζεται δυνάµει του άρθρου 32 της οδηγίας
95/46/ΕΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 249 της συνθήκης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο του κανονισµού
1.
Τα όργανα και οι οργανισµοί που συνιστώνται από τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή βάσει αυτών, στο εξής αποκαλούµενα: «όργανα και οργανισµοί της Κοινότητας», εξασφαλίζουν,
(1) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(3) ΕΕ L 151, 15.6.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 (ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1).
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σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών
προσώπων, και ιδίως της ιδιωτικής τους ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και δεν
περιορίζουν ούτε απαγορεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ τους ή προς
αποδέκτες οι οποίοι υπόκεινται στην εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών που εφαρµόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ.
2.
Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή, η οποία συνιστάται µε τον παρόντα κανονισµό, εφεξής αποκαλούµενη
«ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων», ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού σε
κάθε επεξεργασία δεδοµένων που πραγµατοποιείται από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η
ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί (στο εξής αποκαλούµενο «υποκείµενο των δεδοµένων»)· ως
πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που µπορεί να
προσδιοριστεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική,
β) «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής αποκαλούµενη «επεξεργασία»): κάθε εργασία ή
σειρά εργασιών που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση, η
προσαρµογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση µε διαβίβαση,
η διάδοση και κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, καθώς και το κλείδωµα, η διαγραφή
ή η καταστροφή,
γ) «αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής αποκαλούµενο «αρχείο»): κάθε διαρθρωµένο σύνολο
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια, είτε το σύνολο
αυτό είναι συγκεντρωµένο είτε αποκεντρωµένο είτε κατανεµηµένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
δ) «υπεύθυνος της επεξεργασίας»: το όργανο ή ο οργανισµός της Κοινότητας, η Γενική ∆ιεύθυνση, η µονάδα ή
κάθε άλλη διοικητική ενότητα που, αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους, καθορίζει τους στόχους και τον
τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι στόχοι και ο τρόπος της επεξεργασίας
καθορίζονται σε ειδική κοινοτική πράξη, η ίδια κοινοτική πράξη είναι δυνατό να ορίζει τον υπεύθυνο της
επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για το διορισµό του,
ε) «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος
οργανισµός που επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
στ) «τρίτος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός
από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα
πρόσωπα τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του υπευθύνου της επεξεργασίας ή του εκτελούντος την
επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα,
ζ) «αποδέκτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός
στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδοµένα, είτε πρόκειται για τρίτο, είτε όχι. Ωστόσο, οι αρχές στις οποίες
ενδεχοµένως ανακοινώνονται δεδοµένα, στα πλαίσια ειδικής ερευνητικής αποστολής, δεν θεωρούνται ως
αποδέκτες,
η) «συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων»: κάθε ελεύθερη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει δήλωση
βουλήσεως, µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από όλα τα όργανα
και τους οργανισµούς της Κοινότητας, εφ’ όσον η επεξεργασία αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια της άσκησης
δραστηριοτήτων που εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει, στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.
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2.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στην, εν όλω ή εν µέρει, αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 4
Ποιότητα των δεδοµένων
1.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει:

α) να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία,
β) να συλλέγονται για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς, και η περαιτέρω επεξεργασία τους να
συµβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία, για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς, δεν θεωρείται ασυµβίβαστη, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προβλέπει
κατάλληλες εγγυήσεις, προκειµένου να διασφαλίζεται ιδίως ότι η επεξεργασία των δεδοµένων δεν πραγµατοποιείται για άλλους σκοπούς και ότι τα δεδοµένα δεν θα χρησιµοποιηθούν προς υποστήριξη µέτρων ή
αποφάσεων που αφορούν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο,
γ) να είναι πρόσφορα, συναφή προς το θέµα και όχι υπέρµετρα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία,
δ) να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενηµερώνονται· λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα ώστε δεδοµένα
ανακριβή ή ελλιπή, σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή υφίστανται περαιτέρω
επεξεργασία, να διαγράφονται ή να διορθώνονται,
ε) να διατηρούνται υπό µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο
κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν
συλλεγεί ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Το όργανο ή ο οργανισµός της Κοινότητας προβλέπει, για τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να αποθηκευθούν πέραν της περιόδου αυτής, για σκοπούς
ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς, είτε να διατηρούνται µόνον υπό µορφήν η οποία τα καθιστά
ανώνυµα, είτε, εάν αυτό είναι αδύνατο, να αποθηκεύονται µόνον υπό τον όρο ότι η ταυτότητα του υποκειµένου
τους τελεί υπό κρυπτογραφική µορφή. Τα δεδοµένα δεν πρέπει πάντως να χρησιµοποιούνται για άλλους
σκοπούς εκτός από σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστηµονικούς.
2.

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας διασφαλίζει την τήρηση της παραγράφου 1.
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 5
Θεµιτό της επεξεργασίας
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πραγµατοποιείται µόνον εφόσον:
α) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος βάσει των συνθηκών
για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων νοµοθετικών πράξεων που έχουν θεσπισθεί βάσει των
συνθηκών αυτών ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στη νόµιµη άσκηση δηµόσιας εξουσίας που
έχει ανατεθεί στο όργανο ή στον οργανισµό της Κοινότητας ή σε τρίτον στον οποίον ανακοινώνονται τα
δεδοµένα, ή
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β) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης την οποία υπέχει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, ή
γ) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συµβάσεως στην οποία συµµετέχει το υποκείµενο των δεδοµένων ή για την
εφαρµογή προσυµβατικών µέτρων που λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεώς του, ή
δ) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει την αναµφισβήτητη συγκατάθεσή του, ή
ε) είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων.

Άρθρο 6
Μεταβολή σκοπού
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 5 και 10:
1. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους
έχουν συλλεγεί, γίνεται µόνον εφόσον η µεταβολή του σκοπού επιτρέπεται ρητώς από τον εσωτερικό κανονισµό
του οργάνου ή του οργανισµού της Κοινότητας.
2. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται µε αποκλειστικό σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας
ή του ελέγχου των συστηµάτων ή των εργασιών επεξεργασίας, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για κανέναν
άλλο σκοπό, µε εξαίρεση την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διακρίβωση και τη δίωξη σοβαρών αξιόποινων
πράξεων.

Άρθρο 7
∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό ή µεταξύ οργάνων ή οργανισµών της
Κοινότητας
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 5, 6 και 10:
1. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό ή µεταξύ οργάνων ή οργανισµών της Κοινότητας, επιτρέπεται µόνον εφόσον τα δεδοµένα είναι αναγκαία για τη νόµιµη εκτέλεση καθήκοντος που εµπίπτει
στην αρµοδιότητα του αποδέκτη.
2. Όταν τα δεδοµένα διαβιβάζονται κατόπιν αιτήσεως του αποδέκτη, υπεύθυνοι για το σύννοµο χαρακτήρα της
διαβίβασης είναι τόσο ο υπεύθυνος της επεξεργασίας όσο και ο αποδέκτης.
Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας υποχρεούται να ελέγχει την αρµοδιότητα του αποδέκτη και να αξιολογεί
προσωρινά την αναγκαιότητα διαβίβασης των δεδοµένων. Εάν ανακύπτουν αµφιβολίες ως προς την αναγκαιότητα της διαβίβασης αυτής, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από τον
αποδέκτη.
Ο αποδέκτης µεριµνά ώστε η αναγκαιότητα της διαβίβασης των δεδοµένων να µπορεί να επαληθεύεται
µεταγενέστερα.
3. Ο αποδέκτης επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνον για τους σκοπούς οι οποίοι αιτιολογούν τη διαβίβασή τους.

Άρθρο 8
∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες άλλους, εκτός από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας, οι οποίοι υπάγονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4, 5, 6 και 10, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε αποδέκτες οι
οποίοι εµπίπτουν στην εθνική νοµοθεσία που θεσπίζεται κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ, µόνον εάν:
α) Ο αποδέκτης αποδεικνύει την αναγκαιότητα των δεδοµένων για την εκπλήρωση καθήκοντος προς χάριν του
δηµόσιου συµφέροντος ή την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ή
β) εάν ο αποδέκτης αποδεικνύει την αναγκαιότητα της διαβίβασης των δεδοµένων και δεν υφίστανται λόγοι να
υποτεθεί ότι η διαβίβαση αυτή µπορεί να θίξει τα νόµιµα συµφέροντα του υποκειµένου των δεδοµένων.
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Άρθρο 9

∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες άλλους, εκτός από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην οδηγία 95/46/ΕΚ
1.
Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες άλλους, εκτός από τα όργανα και τους
οργανισµούς της Κοινότητας, οι οποίοι δεν υπόκεινται στην εθνική νοµοθεσία που θεσπίζεται κατ’ εφαρµογή της
οδηγίας 95/46/ΕΚ, επιτρέπεται µόνον εφόσον διασφαλίζεται επαρκής βαθµός προστασίας στη χώρα του αποδέκτη
ή στο πλαίσιο του αποδέκτη διεθνούς οργανισµού και εφόσον η διαβίβαση αποβλέπει αποκλειστικά στο να
διευκολύνει την εκτέλεση καθήκοντος που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας.
2.
Η επάρκεια του βαθµού προστασίας που παρέχει η εκάστοτε τρίτη χώρα ή ο συγκεκριµένος διεθνής
οργανισµός αξιολογείται µε γνώµονα το σύνολο των περιστάσεων που περιβάλλουν την εργασία ή το σύνολο
εργασιών της διαβίβασης δεδοµένων. Ιδιαιτέρως, λαµβάνεται υπόψη το είδος των δεδοµένων, ο σκοπός και η
διάρκεια της προτεινόµενης επεξεργασίας ή των προτεινόµενων επεξεργασιών η τρίτη χώρα ή ο αποδέκτης διεθνής
οργανισµός, η νοµοθεσία, τόσο γενική όσο και ειδική, η οποία ισχύει στη συγκεκριµένη τρίτη χώρα ή εφαρµόζεται
έναντι του συγκεκριµένου διεθνούς οργανισµού καθώς και οι κανόνες δεοντολογίας και τα µέτρα ασφαλείας που
εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη τρίτη χώρα ή στο πλαίσιο του συγκεκριµένου διεθνούς οργανισµού.
3.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας ενηµερώνουν την Επιτροπή και τον ευρωπαίο επόπτη
προστασίας δεδοµένων σε περίπτωση που κρίνουν ότι η τρίτη χώρα ή ο συγκεκριµένος διεθνής οργανισµός δεν
διασφαλίζουν επαρκή βαθµό προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2.
4.

Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν τα µέτρα που είναι απαραίτητα για να συµµορφωθούν µε τις αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή όταν διαπιστώνει, κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 25, παράγραφοι 4 και 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισµός διασφαλίζει ή όχι επαρκή βαθµό
προστασίας.
6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, το όργανο ή ο οργανισµός της Κοινότητας δύναται να
διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα εάν:
α) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει την αναµφισβήτητη συγκατάθεσή του για την προτεινόµενη
διαβίβαση, ή
β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση συµβάσεως µεταξύ του υποκειµένου των δεδοµένων και του
υπευθύνου της επεξεργασίας ή για την εφαρµογή προσυµβατικών µέτρων που λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως
του υποκειµένου των δεδοµένων, ή
γ) η διαβίβαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση συµβάσεως προς το συµφέρον του υποκειµένου
των δεδοµένων, µεταξύ του υπευθύνου της επεξεργασίας και τρίτου, ή
δ) η διαβίβαση είναι αναγκαία ή επιβάλλεται εκ του νόµου για σηµαντικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή για
την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου, ή
ε) η διαβίβαση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ζωτικών συµφερόντων του υποκείµενου των δεδοµένων, ή
στ) η διαβίβαση πραγµατοποιείται από αρχείο το οποίο, κατά το κοινοτικό δίκαιο, χρησιµεύει για την ενηµέρωση
του κοινού και το οποίο µπορεί να συµβουλευθεί το κοινό εν γένει ή κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει ότι έχει
έννοµο συµφέρον, εφόσον πληρούνται στη συγκεκριµένη περίπτωση οι προϋποθέσεις του κοινοτικού δικαίου
που διέπουν την αναζήτηση πληροφοριών.
7.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων µπορεί να επιτρέπει
διαβίβαση ή σύνολο διαβιβάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς µια τρίτη χώρα ή ένα διεθνή οργανισµό
που δεν παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, όταν ο υπεύθυνος
της επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων, καθώς και όσον αφορά την άσκηση των αντιστοίχων δικαιωµάτων οι
εγγυήσεις αυτές µπορούν ιδίως να απορρέουν από κατάλληλες συµβατικές ρήτρες.
8.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας γνωστοποιούν στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων
κατηγορίες περιπτώσεων στις οποίες εφήρµοσαν τις παραγράφους 6 και 7.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 10
Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων
1.
Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνουν τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και η επεξεργασία δεδοµένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή.
2.

Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εφόσον:

α) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους, εκτός εάν ο
εσωτερικός κανονισµός του οικείου οργάνου ή οργανισµού της Κοινότητας ορίζει ότι η απαγόρευση της
παραγράφου 1 δεν µπορεί να αρθεί µε την παροχή της συγκατάθεσης του υποκειµένου των δεδοµένων, ή
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειµένου να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις και τα ειδικά δικαιώµατα του
υπευθύνου της επεξεργασίας σε θέµατα εργατικού δικαίου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλες νοµοθετικές πράξεις θεσπιζόµενες βάσει των συνθηκών αυτών ή,
εάν αυτό παρίσταται αναγκαίο, εφόσον η επεξεργασία έχει γίνει δεκτή από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας
δεδοµένων, µέσω επαρκών εγγυήσεων, ή
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων ή
άλλου προσώπου, εφόσον το υποκείµενο των δεδοµένων τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δηλώσει τη
συγκατάθεσή του, ή
δ) η επεξεργασία αφορά δεδοµένα τα οποία προδήλως έχει δηµοσιοποιήσει το υποκείµενο των δεδοµένων ή είναι
αναγκαία για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου, ή
ε) η επεξεργασία εκτελείται, στο πλαίσιο των νόµιµων δραστηριοτήτων του και µε επαρκείς εγγυήσεις, από φορέα
ο οποίος δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό, συνιστά µονάδα ενσωµατωµένη σε όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, δεν υπόκειται στην εθνική νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων η οποία εφαρµόζεται δυνάµει του
άρθρου 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και επιδιώκει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς
σκοπούς, υπό τον όρο ότι η εν λόγω επεξεργασία αφορά µόνον τα µέλη του ή τα πρόσωπα µε τα οποία ο
φορέας διατηρεί, ως εκ του σκοπού του, τακτικές επαφές, και τα δεδοµένα κοινολογούνται σε τρίτους µόνον µε
τη συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων.
3.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν η επεξεργασία των δεδοµένων είναι αναγκαία για λόγους προληπτικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, για την παροχή ιατροφαρµακευτικής νοσηλείας ή θεραπείας ή για τη
διαχείριση υπηρεσιών υγείας, η δε επεξεργασία των δεδοµένων αυτών εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’
επάγγελµα µε τη θεραπεία της υγείας, υποκείµενο στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ή
από άλλο πρόσωπο το οποίο οµοίως υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης απορρήτου.
4.
Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, και για λόγους σοβαρού δηµοσίου συµφέροντος, µπορούν να
θεσπίζονται και άλλες παρεκκλίσεις, εκτός από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, από τις συνθήκες για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλες νοµοθετικές πράξεις θεσπιζόµενες βάσει των συνθηκών αυτών, ή,
εφόσον αυτό παρίσταται αναγκαίο, µε απόφαση του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων.
5.
Η επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε αδικήµατα, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας µπορεί να
πραγµατοποιείται µόνον εάν επιτρέπεται από τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλες
νοµοθετικές πράξεις θεσπιζόµενες βάσει των συνθηκών αυτών ή, εφόσον αυτό παρίσταται αναγκαίο, από τον
ευρωπαίο επόπτη προστασίας των δεδοµένων, υπό την επιφύλαξη ειδικών και κατάλληλων εγγυήσεων.
6.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η
επεξεργασία, από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, προσωπικού κωδικού αριθµού ή κάθε άλλου αναγνωριστικού στοιχείου το οποίο τυγχάνει γενικής εφαρµογής.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11
Ενηµέρωση σε περίπτωση που τα δεδοµένα συλλέγονται παρά τω υποκειµένω των δεδοµένων
1.
Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο παρά τω οποίω συλλέγονται δεδοµένα που το
αφορούν, τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθµούνται κατωτέρω, εκτός εάν το υποκείµενο έχει ήδη ενηµερωθεί:
α) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας,
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδοµένα,
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων,
δ) ένδειξη εάν η απάντηση των ερωτήσεων είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, καθώς και τις ενδεχόµενες συνέπειες
παράλειψης απάντησης,
ε) την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης στα δεδοµένα που το αφορούν και δικαιώµατος διόρθωσης των δεδοµένων αυτών,
στ) οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία, όπως:
i) τη νοµική βάση της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδοµένα,
ii) τις προθεσµίες διατήρησης των δεδοµένων,
iii) το δικαίωµα προσφυγής, ανά πάσα στιγµή, στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων,
στο µέτρο που, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδοµένα, αυτές οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες είναι αναγκαίες, για τη διασφάλιση της θεµιτής επεξεργασίας των δεδοµένων
έναντι του υποκειµένου των δεδοµένων.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η παροχή πληροφοριών ή µέρους αυτών, εκτός των πληροφοριών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σηµεία α), β) και δ), µπορεί να αναβάλλεται για όσον χρόνο αυτό είναι
αναγκαίο για στατιστικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο
δεν παρασχέθηκαν.

Άρθρο 12
Ενηµέρωση σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν έχουν συλλεγεί παρά τω υποκειµένω των δεδοµένων
1.
Όταν τα δεδοµένα δεν έχουν συλλεγεί παρά τω υποκειµένω των δεδοµένων, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας
οφείλει, κατά την καταχώρηση των δεδοµένων ή σε περίπτωση που προβλέπεται η ανακοίνωση των δεδοµένων σε
τρίτον, και το αργότερο κατά την πρώτη ανακοίνωσή τους, να παρέχει στο υποκείµενο των δεδοµένων τουλάχιστον
τις κατωτέρω απαριθµούµενες πληροφορίες, εκτός εάν το υποκείµενο έχει ήδη ενηµερωθεί:
α) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας,
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
γ) τις κατηγορίες των σχετικών δεδοµένων,
δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων,
ε) την ύπαρξη δικαιώµατος πρόσβασης στα δεδοµένα που το αφορούν και δικαιώµατος διόρθωσης αυτών των
δεδοµένων,
στ) οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία, όπως:
i) τη νοµική βάση της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδοµένα,
ii) τις προθεσµίες διατήρησης των δεδοµένων,
iii) το δικαίωµα προσφυγής, ανά πάσα στιγµή, στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων,
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iv) την προέλευση των δεδοµένων, εκτός εάν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν δύναται να αποκαλύψει το
στοιχείο αυτό για λόγους επαγγελµατικού απορρήτου,
στο µέτρο που, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγονται τα δεδοµένα, αυτές οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες είναι αναγκαίες, για τη διασφάλιση της θεµιτής επεξεργασίας των δεδοµένων
έναντι του υποκειµένου των δεδοµένων.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν, ιδίως στην περίπτωση της επεξεργασίας για σκοπούς στατιστικούς ή
ιστορικής ή επιστηµονικής έρευνας, η ενηµέρωση του υποκειµένου των δεδοµένων αποδεικνύεται αδύνατη ή
προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες ή εάν η καταχώρηση ή η ανακοίνωση των δεδοµένων προβλέπεται ρητώς
από την κοινοτική νοµοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, το όργανο ή ο οργανισµός της Κοινότητας προβλέπει τις
κατάλληλες εγγυήσεις αφού ζητήσει τη γνώµη του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων.
ΤΜΗΜΑ 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 13
∆ικαίωµα πρόσβασης
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει ανεµπόδιστα, ανά πάσα στιγµή εντός προθεσµίας
τριών µηνών από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών και ατελώς από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας:
α) επιβεβαίωση για το κατά πόσον διενεργείται ή όχι επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν,
β) πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά µε τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά
και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα,
γ) ανακοίνωση, µε εύληπτο τρόπο, των υπό επεξεργασία δεδοµένων καθώς και κάθε διαθέσιµης πληροφορίας
σχετικά µε την προέλευσή τους,
δ) ενηµέρωση σχετικά µε τη λογική στην οποία στηρίζεται η αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων που
το αφορούν.
Άρθρο 14
∆ιόρθωση
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει, από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, αµελλητί τη
διόρθωση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Άρθρο 15
Κλείδωµα των δεδοµένων
1.
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει, από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, το
κλείδωµα των δεδοµένων, όταν:
α) η ακρίβειά τους αµφισβητείται από το υποκείµενο των δεδοµένων, κατά τη διάρκεια προθεσµίας που επιτρέπει
στον υπεύθυνο της επεξεργασίας να εξακριβώσει το ακριβές των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της
πληρότητας αυτών, ή
β) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν τα χρειάζεται πλέον για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά τα
δεδοµένα πρέπει να διατηρηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς, ή
γ) η επεξεργασία των δεδοµένων είναι παράνοµη, και το υποκείµενο των δεδοµένων αντιτάσσεται στη διαγραφή
τους και ζητά αντ’ αυτής το κλείδωµά τους.
2.
Στην περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων αρχείων, το κλείδωµα πραγµατοποιείται κατ’ αρχήν µε τεχνικές
µεθόδους. Το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν κλειδωθεί αναγράφεται στο
σύστηµα κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα δεδοµένα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν.
3.
Η επεξεργασία κλειδωµένων κατ’ εφαρµογήν του παρόντος άρθρου δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε
εξαίρεση την αποθήκευσή τους, επιτρέπεται µόνον για αποδεικτικούς σκοπούς, ή µε τη συγκατάθεση του
υποκείµενου των δεδοµένων, ή για την προστασία δικαιωµάτων τρίτων.
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4.
Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενηµερώνει το υποκείµενο των δεδοµένων, το οποίο ζήτησε και εξασφάλισε
το κλείδωµα των δεδοµένων που το αφορούν, πριν από την άρση του κλειδώµατος.
Άρθρο 16
∆ιαγραφή
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει, από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, τη διαγραφή
δεδοµένων εάν η επεξεργασία τους είναι παράνοµη, ιδίως όταν παραβιάζονται οι διατάξεις των τµηµάτων 1, 2 και
3 του κεφαλαίου ΙΙ.
Άρθρο 17
Κοινοποίηση σε τρίτους
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να λαµβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, την ανακοίνωση
στους τρίτους, στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδοµένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής, ή κλειδώµατός
τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 16, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή προϋποθέτει δυσανάλογη
προσπάθεια.
Άρθρο 18
∆ικαίωµα αντίταξης του υποκειµένου των δεδοµένων
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα:
α) να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγµή, για επιτακτικούς και νόµιµους λόγους σχετικούς µε την προσωπική του
κατάσταση, στην επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο
άρθρο 5, στοιχεία β), γ) και δ). Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αντίταξης, η εν λόγω επεξεργασία δεν επιτρέπεται
πλέον να αφορά τα εν λόγω δεδοµένα,
β) να ενηµερώνεται πριν διαβιβαστούν για πρώτη φορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους ή γίνει χρήση
για λογαριασµό τρίτων, για σκοπούς προώθησης προϊόντων, και να του παρέχεται ρητά το δικαίωµα να
αντιτάσσεται ατελώς στην ανακοίνωση ή τη χρησιµοποίηση αυτή.
Άρθρο 19
Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις
Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να µη συµµορφώνεται µε απόφαση η οποία παράγει έναντι αυτού
νοµικά αποτελέσµατα ή το θίγει σε σηµαντικό βαθµό, και η οποία βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων µε σκοπό την αξιολόγηση ορισµένων πτυχών της προσωπικότητάς του,
όπως είναι η απόδοσή του στην εργασία, η αξιοπιστία ή η διαγωγή του, εκτός αν η απόφαση αυτή επιτρέπεται
ρητά από το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο ή από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων, αν αυτό αποδεικνύεται
αναγκαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα που να εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των
εννόµων συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων, όπως τα µέτρα που του επιτρέπουν να διατυπώνει την
άποψή του.
ΤΜΗΜΑ 6
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 20
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
1.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας δύνανται να θέτουν περιορισµούς στην εφαρµογή του άρθρου
4 παράγραφος 1, του άρθρου 11, του άρθρου 12 παράγραφος 1, των άρθρων 13 έως 17 και του άρθρου 37
παράγραφος 1, εφόσον ο εκάστοτε περιορισµός αποτελεί αναγκαίο µέτρο για:
α) τη διασφάλιση της πρόληψης, διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων,
β) τη διασφάλιση σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος ενός κράτους µέλους ή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µεταξύ άλλων στο νοµισµατικό, δηµοσιονοµικό και φορολογικό τοµέα,
γ) την εξασφάλιση της προστασίας του υποκειµένου των δεδοµένων ή των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων
προσώπων,
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δ) τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας ασφάλειας και της άµυνας των κρατών µελών,
ε) την εξασφάλιση ελέγχου, επιθεώρησης ή κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται, έστω και περιστασιακά, µε
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).
2.
Τα άρθρα 13 έως 16 δεν εφαρµόζονται οσάκις η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό
την επιστηµονική έρευνα ή τα δεδοµένα αποθηκεύονται υπό µορφήν δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την απλή κατάρτιση στατιστικών, υπό την
επιφύλαξη ότι είναι σαφές πως δεν υπάρχει κίνδυνος για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του υποκειµένου των
δεδοµένων και ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας παρέχει κατάλληλες νοµικές εγγυήσεις, οι οποίες αποκλείουν
ιδίως τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των δεδοµένων για τη λήψη µέτρων ή αποφάσεων που αφορούν συγκεκριµένο πρόσωπο.
3.
Όταν επιβάλλεται περιορισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το υποκείµενο των δεδοµένων ενηµερώνεται, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, για τους ουσιώδεις λόγους που αιτιολογούν τον περιορισµό αυτό, καθώς
και για το δικαίωµά του να προσφύγει στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων.
4.
Όταν γίνεται επίκληση περιορισµού προβλεποµένου στην παράγραφο 1 για να απαγορευθεί η πρόσβαση στο
υποκείµενο των δεδοµένων, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων του γνωστοποιεί απλώς, όταν εξετάζει
την ένσταση, εάν η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τον προσήκοντα τρόπο και, εάν όχι, για το κατά πόσον
πραγµατοποιήθησαν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις.
5.
Η ενηµέρωση η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 µπορεί να αναβάλλεται εφόσον στερεί από
τον περιορισµό που επιβάλλεται βάσει της παραγράφου 1 την ισχύ του.

ΤΜΗΜΑ 7
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 21
Εµπιστευτικότητα της επεξεργασίας
Το πρόσωπο που απασχολείται από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, καθώς και τα όργανα ή οργανισµοί της
Κοινότητας που ενεργούν αυτά καθ’ εαυτά ως εκτελούντα την επεξεργασία και έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, µπορούν να τα επεξεργάζονται µόνον κατ’ εντολήν του υπεύθυνου της επεξεργασίας,
εκτός εάν τούτο απαιτείται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.
Άρθρο 22
Ασφάλεια της επεξεργασίας
1.
Λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήµης και το σχετικό κόστος εφαρµογής, ο υπεύθυνος της
επεξεργασίας εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την κατοχύρωση κατάλληλου βαθµού
ασφάλειας ενόψει των κινδύνων της επεξεργασίας και της φύσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
πρέπει να προστατευθούν.
Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται ιδίως για να αποτρέπεται οποιαδήποτε µη επιτρεπόµενη διαβίβαση ή πρόσβαση,
τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, καθώς και οιαδήποτε άλλη µορφή παράνοµης
επεξεργασίας.
2.
Όταν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείµενο αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας, λαµβάνονται µέτρα, εφόσον απαιτούνται, ανάλογα µε τον κίνδυνο, ιδίως µε σκοπό:
α) να µην αποκτά µη εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο πρόσβαση σε συστήµατα πληροφορικής που
χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) να αποτρέπεται κάθε ανάγνωση, αντιγραφή, αλλοίωση ή αποµάκρυνση υποθεµάτων αποθήκευσης, χωρίς
εξουσιοδότηση,
γ) να αποτρέπεται κάθε εισαγωγή δεδοµένων στη µνήµη, χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς και κάθε γνωστοποίηση,
αλλοίωση ή διαγραφή αποθηκευµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς εξουσιοδότηση,
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δ) να αποτρέπεται η χρήση συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα
µέσω εγκαταστάσεων διαβίβασης δεδοµένων,
ε) να εξασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων δεν διαθέτουν
πρόσβαση σε άλλα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πλην εκείνων που καλύπτονται από το δικαίωµα
πρόσβασης που τους παρέχεται,
στ) να καταγράφονται ίχνη των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, της χρονικής
στιγµής της ανακοίνωσής τους και του αποδέκτη τους,
ζ) να διασφαλίζεται ότι θα µπορεί να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
έχουν υποστεί επεξεργασία, ποια χρονική στιγµή και από ποια πρόσωπα,
η) να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασµό
τρίτων υφίστανται µόνο την επεξεργασία η οποία προβλέπεται από το αναθέτον όργανο ή οργανισµό,
θ) να εξασφαλίζεται ότι, κατά την ανακοίνωση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη διαβίβαση των
υποθεµάτων της αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση, αντιγραφή ή διαγραφή των δεδοµένων, χωρίς
εξουσιοδότηση,
ι)

η εσωτερική οργανωτική δοµή ενός οργάνου ή οργανισµού να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι
ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την προστασία των δεδοµένων.
Άρθρο 23
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου της επεξεργασίας

1.
Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει, σε περίπτωση που η επεξεργασία πραγµατοποιείται για λογαριασµό
του, να επιλέγει ως εκτελούντα την επεξεργασία ένα πρόσωπο το οποίο να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά
τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από το άρθρο 22 και να µεριµνά για την τήρηση
των µέτρων αυτών.
2.
Η εκτέλεση επεξεργασιών µέσω ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας πρέπει να διέπεται από σύµβαση ή
νοµική πράξη η οποία να συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία µε τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και να
προβλέπει ιδίως:
α) ότι ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί µόνον κατ’ εντολή του υπευθύνου της επεξεργασίας,
β) ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 22 βαρύνουν και τον εκτελούντα την επεξεργασία,
εκτός εάν, δυνάµει του άρθρου 16 ή του άρθρου 17 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση της οδηγίας
95/46/ΕΚ, ο εκτελών την επεξεργασία υπόκειται ήδη σε υποχρεώσεις περί εµπιστευτικότητας και ασφαλείας
που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία ενός κράτους µέλους.
3.
Για τους σκοπούς της διατήρησης των αποδείξεων, τα τµήµατα της σύµβασης ή της νοµικής πράξης που
αφορούν την προστασία των δεδοµένων και τις προϋποθέσεις σχετικά µε τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο
22, καταρτίζονται εγγράφως ή υπό άλλη ισοδύναµη µορφή.
ΤΜΗΜΑ 8
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 24
∆ιορισµός και καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων
1.
Κάθε όργανο και κάθε οργανισµός της Κοινότητας διορίζει ένα τουλάχιστον πρόσωπο, ως υπεύθυνο για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα καθήκοντα του εν λόγω υπεύθυνου είναι τα εξής:
α) φροντίζει ώστε ότι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας και τα υποκείµενα των δεδοµένων να ενηµερώνονται όσον
αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, δυνάµει του παρόντος κανονισµού,
β) ανταποκρίνεται στα αιτήµατα του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων και, στα πλαίσια της αρµοδιότητάς
του, συνεργάζεται µε τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων, είτε κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου, είτε
µε δική του πρωτοβουλία,
γ) διασφαλίζει, κατά τρόπο ανεξάρτητο, την εσωτερική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού,
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δ) τηρεί µητρώο µε τις επεξεργασίες που διενεργεί ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, περιλαµβανοµένων των
πληροφοριακών στοιχείων που µνηµονεύονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2,
ε) κοινοποιεί στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων τις εργασίες επεξεργασίας οι οποίες ενδέχεται να
παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους κατά την έννοια του άρθρου 27.
Με τον τρόπο αυτό, ο εν λόγω υπεύθυνος φροντίζει ώστε η επεξεργασία να µην µπορεί να θίξει τα δικαιώµατα και
τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων.
2.
Η επιλογή του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων γίνεται µε κριτήριο τα προσωπικά και επαγγελµατικά του
προσόντα και, ιδίως, τις ειδικές του γνώσεις στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων.
3.
Η επιλογή του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων δεν πρέπει να µπορεί να έχει ως συνέπεια σύγκρουση
συµφερόντων µεταξύ της ιδιότητάς του ως υπευθύνου και άλλων επισήµων καθηκόντων που µπορεί ενδεχοµένως
να ασκεί, ειδικότερα στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
4.
Η διάρκεια της θητείας του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων είναι από 2 ως 5 έτη. Η θητεία του µπορεί να
ανανεώνεται, χωρίς όµως η συνολική διάρκεια της θητείας να µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Ο υπεύθυνος
προστασίας δεδοµένων είναι δυνατό να απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ως υπευθύνου προστασίας δεδοµένων από το όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας που τον διόρισε µόνο µε τη συγκατάθεση του ευρωπαίου
επόπτη προστασίας δεδοµένων, εφόσον έχει παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση
των καθηκόντων του.
5.
Το όργανο ή ο οργανισµός που διορίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, γνωστοποιεί εν συνεχεία το
όνοµα αυτού στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων.
6.
Το όργανο ή ο οργανισµός της Κοινότητας που διορίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, του παρέχει
το αναγκαίο προσωπικό και πόρους για την εκτέλεση της αποστολής του.
7.
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων δεν είναι δυνατό να λαµβάνει εντολές κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του.
8.
Κάθε όργανο ή οργανισµός της Κοινότητας θεσπίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα, συµπληρωµατικές διατάξεις εφαρµογής. Αυτές οι συµπληρωµατικές διατάξεις αφορούν, ειδικότερα, τα
καθήκοντα, τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων.
Άρθρο 25
Κοινοποίηση στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων
1.
Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ενηµερώνει σχετικά τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, πριν από τη
διενέργεια οιασδήποτε επεξεργασίας ή σειράς επεξεργασιών, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή συναφείς
σκοπούς.
2.

Τα παρεχόµενα πληροφοριακά στοιχεία περιλαµβάνουν:

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του υπευθύνου της επεξεργασίας καθώς και µνεία των υπηρεσιών ενός οργάνου ή
οργανισµού που είναι επιφορτισµένο µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν συγκεκριµένο σκοπό,
β) τον σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας,
γ) περιγραφή της κατηγορίας ή των κατηγοριών των υποκειµένων των δεδοµένων και των δεδοµένων ή
κατηγοριών δεδοµένων στα οποία αναφέρονται,
δ) τη νοµική βάση της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα δεδοµένα,
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν τα δεδοµένα,
στ) µια γενική ένδειξη των καταληκτικών ηµεροµηνιών για το κλείδωµα και τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών δεδοµένων,
ζ) τις προτεινόµενες διαβιβάσεις δεδοµένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς,
η) γενική περιγραφή που να επιτρέπει την προκαταρκτική αξιολόγηση σχετικά µε την καταλληλότητα των µέτρων
που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 22 µε σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
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3.
Οποιαδήποτε µεταβολή η οποία επηρεάζει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 πληροφοριακά στοιχεία,
γνωστοποιείται ταχέως στον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων.
Άρθρο 26
Μητρώο
Κάθε υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων τηρεί µητρώο των επεξεργασιών που του κοινοποιούνται δυνάµει του
άρθρου 25.
Τα µητρώα περιέχουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 σηµεία α) έως
ζ). Οποιοσδήποτε µπορεί να συµβουλεύεται τα µητρώα µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, µέσω του ευρωπαίου επόπτη
προστασίας δεδοµένων.
ΤΜΗΜΑ 9
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27
Προκαταρκτικοί έλεγχοι
1.
Οι επεξεργασίες, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων λόγω της φύσης, της εµβέλειας ή των σκοπών τους, υποβάλλονται σε
προκαταρκτικό έλεγχο εκ µέρους του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων.
2.

Οι επεξεργασίες που ενδέχεται να παρουσιάσουν τέτοιους κινδύνους είναι οι ακόλουθες:

α) οι επεξεργασίες δεδοµένων σχετικά µε την υγεία και οι επεξεργασίες δεδοµένων σχετικά µε υποψία τέλεσης
αδικήµατος, αδίκηµα, ποινική καταδίκη ή µέτρα ασφαλείας,
β) οι επεξεργασίες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της προσωπικότητας των υποκειµένων των δεδοµένων, όπως
οι ικανότητές τους, η απόδοσή τους ή η συµπεριφορά τους,
γ) οι επεξεργασίες που επιτρέπουν διασυνδέσεις µεταξύ δεδοµένων που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας για
διαφορετικούς σκοπούς και οι οποίες δεν προβλέπονται από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο,
δ) οι επεξεργασίες που έχουν ως σκοπό τον αποκλεισµό ενός ατόµου από κάποιο δικαίωµα, παροχή ή σύµβαση.
3.
Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων µετά τη λήψη
της κοινοποίησης από τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, ο οποίος, σε περίπτωση αµφιβολίας όσον αφορά την
ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου, συµβουλεύεται τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων.
4.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων γνωµοδοτεί εντός δύο µηνών από τη λήψη της κοινοποίησης.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να αναστέλλεται έως ότου λάβει τις ζητηθείσες συµπληρωµατικές πληροφορίες ο
ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων. Εφ’ όσον το απαιτεί η πολυπλοκότητα του φακέλου, η προθεσµία αυτή
µπορεί επίσης να παραταθεί για νέα περίοδο δύο µηνών κατόπιν απόφασης του ευρωπαίου επόπτη προστασίας των
δεδοµένων. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από τη λήξη της αρχικής
περιόδου των δύο µηνών.
Εάν, στο πέρας της δίµηνης προθεσµίας, η οποία ενδεχοµένως παρατείνεται, δεν υπάρχει γνωµοδότηση, τότε η
γνώµη τεκµαίρεται θετική.
Εάν ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων γνωµοδοτήσει ότι, η κοινοποιηθείσα επεξεργασία ενδέχεται να
συνιστά παράβαση κάποιας διάταξης του παρόντος κανονισµού, τότε ο ευρωπαίος επόπτης υποβάλλει, ανάλογα µε
την περίπτωση, προτάσεις για να αποφευχθεί µια τέτοια παράβαση. Εάν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν
µεταβάλει αναλόγως την επεξεργασία, τότε ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων µπορεί να ασκήσει τις
εξουσίες που του απονέµονται από το άρθρο 47 παράγραφος 1.
5.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων τηρεί µητρώο µε όλες τις επεξεργασίες που του κοινοποιούνται δυνάµει της παραγράφου 2. Το µητρώο περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 25.
Οποιοσδήποτε µπορεί να συµβουλευθεί το µητρώο.
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Άρθρο 28
∆ιαβούλευση

1.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας ενηµερώνουν τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων
οσάκις εκπονούν διοικητικά µέτρα που σχετίζονται µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην
οποία µετέχει όργανο ή οργανισµός της Κοινότητας, είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού µε άλλους.
2.
Η Επιτροπή, οσάκις εγκρίνει νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων και των
ελευθεριών των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµβουλεύεται τον
ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων.
Άρθρο 29
Υποχρέωση ενηµέρωσης
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας γνωστοποιούν στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων τα
µέτρα που λαµβάνουν κατόπιν αποφάσεως ή αδείας του τελευταίου που προβλέπεται στο άρθρο 46 σηµείο η).
Άρθρο 30
Υποχρέωση συνεργασίας
Κατόπιν αιτήσεώς του, οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας επικουρούν τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως παρέχοντάς του τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47
παράγραφος 2 σηµείο α) και δίδοντάς του την πρόσβαση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2
σηµείο β).
Άρθρο 31
Υποχρέωση απάντησης σε καταγγελίες παραβάσεων
Σε απάντηση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων δυνάµει του άρθρου
47 παράγραφος 1 σηµείο β), ο υπεύθυνος της συγκεκριµένης επεξεργασίας τον ενηµερώνει για την άποψή του,
εντός ευλόγου προθεσµίας την οποία τάσσει ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων. Η γνώµη αυτή
περιλαµβάνει επίσης περιγραφή των µέτρων που έχουν ενδεχοµένως ληφθεί, σε απάντηση των παρατηρήσεων του
ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 32
Προσφυγή
1.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιo για την εκδίκαση κάθε διαφοράς που σχετίζεται
µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσεων αποζηµίωσης.
2.
Με την επιφύλαξη δικαστικής προσφυγής, κάθε υποκείµενο δεδοµένων µπορεί να καταθέτει ένσταση στον
ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώµατα που του παρέχει το άρθρο 286 της
συνθήκης παραβιάστηκαν εξαιτίας της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκ
µέρους ενός οργάνου ή οργανισµού της Κοινότητας.
Η έλλειψη απάντησης του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων εντός προθεσµίας έξι µηνών, ισοδυναµεί µε
απόφαση απόρριψης της ένστασης.
3.
Οι αποφάσεις του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων, δύνανται να προσβάλλονται ενώπιον του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.
Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί ζηµία λόγω παράνοµης επεξεργασίας ή λόγω οιασδήποτε ενέργειας
ασυµβίβαστης µε τον παρόντα κανονισµό, έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την επανόρθωση της ζηµίας που υπέστη
σύµφωνα µε το άρθρο 288 της συνθήκης.
Άρθρο 33
Ενστάσεις του προσωπικού των Κοινοτήτων
Κάθε πρόσωπο το οποίο απασχολείται από όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας δύναται να υποβάλλει ένσταση
στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων επικαλούµενο παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
που διέπει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς να ακολουθηθεί η επίσηµη οδός. Κανείς δεν
επιτρέπεται να υποστεί ζηµία διότι έχει υποβάλλει ένσταση προς τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων, µε
την οποία επικαλείται παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 34
Πεδίο εφαρµογής
Υπό την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το παρόν κεφάλαιο διέπει την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία σχετίζεται µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τερµατικών
εξοπλισµών που λειτουργούν υπό τον έλεγχο οργάνου ή οργανισµού της Κοινότητας.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «χρήστης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ένα
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή έναν τερµατικό εξοπλισµό που λειτουργούν υπό τον έλεγχο οργάνου ή οργανισµού της
Κοινότητας.
Άρθρο 35
Ασφάλεια
1.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε
σκοπό την κατοχύρωση της ασφαλούς χρήσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του τερµατικού εξοπλισµού,
ενδεχοµένως σε συνεννόηση µε τους φορείς παροχής κοινόχρηστων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή τους φορείς
παροχής δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα εν λόγω µέτρα είναι ικανά να κατοχυρώνουν ένα βαθµό
ασφάλειας ανάλογο µε το µέγεθος του κινδύνου, λαµβανοµένης υπόψη της πλέον πρόσφατης επιστηµονικής
προόδου και του κόστους της εφαρµογής των εν λόγω µέτρων.
2.
Όταν συντρέχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και του τερµατικού εξοπλισµού,
το οικείο όργανο ή οργανισµός της Κοινότητας ενηµερώνει τους χρήστες του δικτύου για τον κίνδυνο αυτό,
καθώς και για τα µέτρα που είναι δυνατόν να άρουν τον κίνδυνο και τα εναλλακτικά µέσα επικοινωνίας που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Άρθρο 36
Εµπιστευτικός χαρακτήρας των επικοινωνιών
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών µέσω
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τερµατικού εξοπλισµού, τηρουµένων των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.
Άρθρο 37
∆εδοµένα κίνησης και χρέωσης
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4, τα αναφερόµενα στους χρήστες δεδοµένα κινήσεως τα οποία
υποβάλλονται σε επεξεργασία και εισάγονται στη µνήµη µε σκοπό την καταγραφή των κλήσεων ή των λοιπών
συνδέσεων µέσω του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυµα κατά το πέρας
της συγκεκριµένης κλήσης ή άλλης σύνδεσης.
2.
Εάν απαιτείται, για τους σκοπούς της διαχείρισης του προϋπολογισµού των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και
της διαχείρισης της κίνησης, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της επιτρεπόµενης χρήσης του τηλεπικοινωνιακού
συστήµατος, επιτρέπεται η επεξεργασία των σχετικών µε την κίνηση δεδοµένων, όπως ορίζονται σε κατάλογο ο
οποίος εγκρίνεται από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων. Αυτά τα δεδοµένα διαγράφονται ή καθίστανται ανώνυµα το συντοµότερο δυνατό, το αργότερο σε έξι µήνες µετά τη συλλογή τους, εκτός εάν η µεταγενέστερη διατήρησή τους είναι απαραίτητη για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώµατος στο
πλαίσιο αγωγής υπό εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου.
3.
Η επεξεργασία των δεδοµένων κίνησης και χρέωσης γίνεται µόνον από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη
διαχείριση της χρέωσης, της κίνησης ή του προϋπολογισµού.
4.
Οι χρήστες τηλεπικοινωνιακών δικτύων έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν τιµολόγια ή µη αναλυτικούς
λογαριασµούς των κλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν.
Άρθρο 38
Κατάλογοι χρηστών
1.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους
χρηστών και η πρόσβαση στους καταλόγους αυτούς, περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για τους
ειδικούς σκοπούς του καταλόγου.
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2.
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους καταλόγους, να µην χρησιµοποιούνται για άµεση προώθηση
προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν τα δεδοµένα αυτά είναι ή όχι προσιτά στο κοινό.
Άρθρο 39
Ένδειξη και περιορισµός της αναγνώρισης καλούσας και καλούµενης γραµµής
1.
Όταν παρέχεται ένδειξη της αναγνώρισης της καλούσας γραµµής, ο καλών χρήστης πρέπει να έχει τη
δυνατότητα, µε απλά µέσα και ατελώς, να απαλείφει την ένδειξη της αναγνώρισης της καλούσας γραµµής.
2.
Όταν παρέχεται ένδειξη της αναγνώρισης της καλούσας γραµµής, ο καλούµενος χρήστης πρέπει να έχει τη
δυνατότητα, µε απλά µέσα και ατελώς, να εµποδίζει την ένδειξη της αναγνώρισης της καλούσας γραµµής για τις
εισερχόµενες κλήσεις.
3.
Όταν παρέχεται ένδειξη της αναγνώρισης της καλουµένης γραµµής, ο καλούµενος χρήστης πρέπει να έχει τη
δυνατότητα, µε απλά µέσα και ατελώς, να απαλείφει την ένδειξη της αναγνώρισης της καλουµένης γραµµής στον
καλούντα χρήστη.
4.
Όταν παρέχεται ένδειξη της αναγνώρισης της καλούσας ή καλουµένης γραµµής, τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας ενηµερώνουν τους χρήστες για το γεγονός αυτό, καθώς και για τις δυνατότητες που
προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Άρθρο 40
Παρεκκλίσεις
Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες οι οποίες διέπουν
τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αντιτάσσονται στην απάλειψη της ένδειξης της αναγνώρισης της καλούσας
γραµµής, ως εξής:
α) προσωρινώς, κατόπιν αιτήσεως του χρήστη που ζητά τον εντοπισµό των κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων,
β) για κάθε γραµµή χωριστά, προκειµένου για τους οργανισµούς που ασχολούνται µε τις κλήσεις άµεσης
επέµβασης, ώστε να δίδεται απάντηση σε τέτοιου είδους κλήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 41
Ευρωπαίος επόπτης προστασίας των δεδοµένων
1.

Συνιστάται ανεξάρτητη εποπτική αρχή, καλούµενη στο εξής «ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων».

2.
Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων είναι επιφορτισµένος να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας σέβονται τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως την ιδιωτική τους ζωή.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων είναι επιφορτισµένος µε την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης στον τοµέα της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται από ένα όργανο ή έναν οργανισµό της Κοινότητας, και για την
παροχή συµβουλών προς τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και προς τα υποκείµενα των δεδοµένων
για κάθε θέµα που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Προς το σκοπό αυτό, ο ευρωπαίος
επόπτης προστασίας δεδοµένων εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 46 και ασκεί τις αρµοδιότητες
που του παρέχονται από το άρθρο 47.
Άρθρο 42
∆ιορισµός
1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διορίζουν, µε κοινή συµφωνία, τον ευρωπαίο επόπτη
προστασίας δεδοµένων για πέντε έτη, βάσει καταλόγου που συντάσσει η Επιτροπή κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης
για υποβολή υποψηφιοτήτων.
∆ιορίζεται αναπληρωτής επόπτης σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία και για την ίδια χρονική διάρκεια. Επικουρεί τον
επόπτη στο σύνολο των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
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2.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων επιλέγεται µεταξύ προσώπων τα οποία παρέχουν εχέγγυα
ανεξαρτησίας και διαθέτουν αξιόλογη εµπειρία και ικανότητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ευρωπαίου
επόπτη προστασίας δεδοµένων, πχ. διότι συµµετέχουν ή είχαν συµµετάσχει στις αρχές ελέγχου που αναφέρονται
στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
3.

Η θητεία του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων δύναται να ανανεωθεί.

4.
Εκτός από την κανονική ανανέωση και τον θάνατο, η θητεία του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων
λήγει σε περίπτωση παραίτησης ή υποχρεωτικής συνταξιοδότησης σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
5.
Το ∆ικαστήριο δύναται να απαλλάξει τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων από τα καθήκοντά του ή
να τον κηρύξει έκπτωτο από το δικαίωµα παροχής συντάξεως ή άλλων ευεργετηµάτων που εξοµοιούνται µε
σύνταξη, κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου ή της Επιτροπής, εάν παύσει να
πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα.
6.
Στις περιπτώσεις κανονικής ανανέωσης και εκούσιας παραίτησης, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων παραµένει ωστόσο εν υπηρεσία µέχρι την αντικατάστασή του.
7.
Τα άρθρα 12 έως και 15 και 18 του πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ισχύουν και για τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων.
8.

Οι παράγραφοι 2 έως 7 ισχύουν και για τον αναπληρωτή επόπτη.
Άρθρο 43

Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων,
ανθρώπινο δυναµικό και οικονοµικοί πόροι
1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή καθορίζουν, µε κοινή συµφωνία, το καθεστώς και
τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων, και ιδίως το µισθό,
τα επιδόµατα και οποιαδήποτε άλλη παροχή εξοµοιουµένη µε αποδοχές.
2.
Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή φροντίζει ώστε ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων να
διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό και τους οικονοµικούς πόρους που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
3.
Ο προϋπολογισµός του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων περιλαµβάνεται σε ειδική γραµµή του
τµήµατος VIII του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων επικουρείται από γραµµατεία. Οι υπάλληλοι και τα µέλη του
λοιπού προσωπικού της γραµµατείας διορίζονται από τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδοµένων, των οποίων
είναι ο ιεραρχικά προϊστάµενος και στον οποίο υπάγονται αποκλειστικά. Ο αριθµός τους καθορίζεται κάθε χρόνο
στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισµού.
5.
Οι υπάλληλοι και τα µέλη του λοιπού προσωπικού της γραµµατείας του ευρωπαίου επόπτη προστασίας
δεδοµένων, υπόκεινται στους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6.
Για τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό του, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων εξοµοιούται µε
τα όργανα κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 44
Ανεξαρτησία
1.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του.
2.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων δεν ζητά ούτε δέχεται
εντολές από οιονδήποτε.
3.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων απέχει από οποιαδήποτε πράξη η οποία δεν συµβιβάζεται µε
τα καθήκοντά του και δεν ασκεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, καµία άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα,
αµειβόµενη ή µη.
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4.
Μετά τη λήξη της θητείας του, ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων υποχρεούται να συµπεριφέρεται
µε ακεραιότητα και διακριτικότητα σε σχέση µε την αποδοχή ορισµένων θέσεων και ευεργετηµάτων.

Άρθρο 45
Επαγγελµατικό απόρρητο
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων και το προσωπικό του υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της
θητείας τους όσο και µετά τη λήξη της, να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο όσον αφορά οιεσδήποτε
εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 46
Καθήκοντα
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων:
α) ακούει και εξετάζει τις ενστάσεις και ενηµερώνει το υποκείµενο των δεδοµένων για τα αποτελέσµατα της
έρευνάς του εντός ευλόγου προθεσµίας,
β) διενεργεί έρευνες είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε βάσει ένστασης, και ενηµερώνει τα υποκείµενα των
δεδοµένων για τα αποτελέσµατα της έρευνάς του εντός εύλογου προθεσµίας,
γ) ελέγχει και διασφαλίζει την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και κάθε άλλης κοινοτικής πράξης που
αφορά την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από
όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια
της άσκησης των δικαιοδοτικών του καθηκόντων,
δ) συµβουλεύει το σύνολο των οργάνων και οργανισµών της Κοινότητας, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
αφού ζητηθεί η γνώµη του επί όλων των θεµάτων που άπτονται της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, ιδίως πριν από τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά µε την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα εν λόγω
όργανα και οργανισµούς,
ε) παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, στο µέτρο που έχουν επιπτώσεις για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τις εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας και των
επικοινωνιών,
στ) i) συνεργάζεται µε τις εθνικές εποπτεύουσες αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
των χωρών στις οποίες εφαρµόζεται η εν λόγω οδηγία, στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των αντιστοίχων καθηκόντων τους, ιδίως ανταλλάσσοντας κάθε χρήσιµη πληροφορία, καλώντας
τις αρχές ή τους φορείς αυτούς να ασκήσουν τις εξουσίες τους ή ανταποκρινόµενος σε αιτήµατα των
αρχών ή φορέων αυτών,
ii) συνεργάζεται επίσης µε τους εποπτικούς φορείς προστασίας δεδοµένων που συνιστώνται δυνάµει του
τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως προκειµένου να βελτιωθεί η συνοχή στην
εφαρµογή των κανόνων και διαδικασιών των οποίων την τήρηση έχουν αντιστοίχως αναλάβει να εξασφαλίζουν.
ζ) συµµετέχει στις εργασίες της οµάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
η) καθορίζει, αιτιολογεί και δηµοσιοποιεί τις εξαιρέσεις, τις εγγυήσεις, τις άδειες και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφοι 4, 5 και 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 2,
στο άρθρο 19 και στο άρθρο 37 παράγραφος 2,
θ) τηρεί µητρώο µε τις επεξεργασίες οι οποίες του κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 27 παράγραφος 2 και οι
οποίες καταγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5, και παρέχει τα µέσα πρόσβασης στα µητρώα
που τηρούν οι υπεύθυνοι προστασίας δεδοµένων κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 26,
ι)

διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο επί των επεξεργασιών που του κοινοποιούνται,

ια) θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
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Άρθρο 47
Αρµοδιότητες

1.

Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων µπορεί:

α) να παρέχει συµβουλές στα υποκείµενα των δεδοµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους,
β) να εντέλλεται τον υπεύθυνο της επεξεργασίας δεδοµένων να επιληφθεί σε περίπτωση προβαλλόµενης παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, ενδεχοµένως, να
διατυπώνει προτάσεις για την επανόρθωση αυτής της παραβίασης και τη βελτίωση της προστασίας των
υποκειµένων των δεδοµένων,
γ) να εντέλλεται την ικανοποίηση των αιτηµάτων για την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων όσον αφορά τα
δεδοµένα εάν τα εν λόγω αιτήµατα έχουν απορριφθεί κατά παράβαση των άρθρων 13 έως 19,
δ) να προειδοποιεί ή να επιπλήττει τον εκάστοτε υπεύθυνο της επεξεργασίας,
ε) να εντέλλεται τη διόρθωση, το κλείδωµα, τη διαγραφή ή την καταστροφή οιουδήποτε δεδοµένου που έχει
τύχει επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα καθώς και την κοινοποίηση των µέτρων αυτών στους τρίτους στους οποίους έχουν κοινολογηθεί
τα δεδοµένα,
στ) να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της επεξεργασίας,
ζ) να προσφεύγει στο οικείο όργανο ή οργανισµό και, εάν παρίσταται αναγκαίο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή,
η) να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη,
θ) να παρεµβαίνει στις υποθέσεις που φέρονται ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.

Ο επόπτης της προστασίας δεδοµένων είναι εξουσιοδοτηµένος:

α) να απαιτεί από έναν υπεύθυνο της επεξεργασίας ή από ένα όργανο ή οργανισµό της Κοινότητας, πρόσβαση σε
όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις έρευνές του,
β) να απαιτεί πρόσβαση σε όλους τους χώρους στους οποίους ασκεί τις δραστηριότητές του ένας υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ένα όργανο ή οργανισµός της Κοινότητας, εφόσον ευλόγως εικάζεται ότι ασκείται δραστηριότητα διεπόµενη από τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 48
Έκθεση πεπραγµένων
1.
Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδοµένων υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και ταυτόχρονα τη δηµοσιεύει.
2.
Ο ευρωπαίος επόπτης διαβιβάζει την έκθεση πεπραγµένων στα άλλα όργανα και τους οργανισµούς της
Κοινότητας, τα οποία µπορούν να υποβάλλουν σχόλια ενόψει της ενδεχόµενης εξέτασης της έκθεσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως σε σχέση µε την περιγραφή των µέτρων που λαµβάνονται σε απάντηση των
παρατηρήσεων του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 31.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Κυρώσεις
Κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει υπάλληλος ή άλλο µέλος του προσωπικού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η οποία διαπράττεται εκ προθέσεως ή εξ αµελείας, επισύρει
πειθαρχική κύρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.
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Άρθρο 50
Μεταβατική περίοδος

Τα όργανα και οι οργανισµοί της Κοινότητας λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου όλες οι εργασίες
επεξεργασίας που έχουν ήδη αρχίσει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, να
συµµορφούνται µε τις διατάξεις του, εντός προθεσµίας ενός έτους από την εν λόγω ηµεροµηνία.
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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, 18 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

D. VOYNET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων δύναται να διατυπώνει συστάσεις, για τη βελτίωση της προστασίας δεδοµένων από
πρακτική άποψη, προς το όργανο ή τον οργανισµό της Κοινότητας που τον διόρισε και να τα συµβουλεύει, καθώς και τον
υπεύθυνο της εκάστοτε επεξεργασίας, σχετικά µε θέµατα που άπτονται της εφαρµογής των διατάξεων περί της προστασίας
δεδοµένων. Πέραν αυτού, µπορεί να προβαίνει, είτε µε δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του οργάνου ή του
οργανισµού της Κοινότητας που τον διόρισε, του υπευθύνου της επεξεργασίας, της οικείας επιτροπής προσωπικού ή κάθε
φυσικού προσώπου, στη διερεύνηση ζητηµάτων και περιστατικών που σχετίζονται ευθέως µε τα καθήκοντά του και που
υποπίπτουν στην αντίληψή του και να αναφέρει στο πρόσωπο το οποίο ζήτησε την έρευνα ή στον υπεύθυνο της επεξεργασίας.
2. Είναι δυνατόν να ζητείται άµεσα η γνώµη του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων, χωρίς να ακολουθηθεί η επίσηµη οδός,
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα άπτεται της ερµηνείας ή της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, από το όργανο ή τον
οργανισµό της Κοινότητας που τον διόρισε, τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή την οικεία επιτροπή προσωπικού ή ακόµα από
κάθε φυσικό πρόσωπο.
3. Ουδείς επιτρέπεται να υποστεί ζηµία διότι φέρει εις γνώσιν του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων που είναι αρµόδιος,
γεγονός το οποίο ισχυρίζεται ότι συνιστά παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
4. Κάθε αφορώµενος υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να επικουρεί τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων στην εκπλήρωση
των καθηκόντων του και να του παρέχει τις πληροφορίες που ζητάει. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος
προστασίας δεδοµένων έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγµή, στα δεδοµένα που αποτελούν αντικείµενο των εργασιών επεξεργασίας, σε όλους τους χώρους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων και υποθέµατα πληροφοριών.
5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων απαλλάσσεται από άλλα καθήκοντα στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο. Ο υπεύθυνος
προστασίας δεδοµένων και το προσωπικό του, στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 287 της συνθήκης, υποχρεούνται να µην
κοινολογούν πληροφορίες ή έγγραφα τα οποία περιέρχονται εις γνώσιν ή στην κατοχή τους στο πλαίσιο της άσκησης των
καθηκόντων τους.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 46/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
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 (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) 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 κατά

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 (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) EE L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) EE L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2001, 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
624
999
052
628
999
220
999
052
204
999
052
204
220
999
052
204
624
999

95,8
39,5
73,1
69,5
124,9
150,8
137,9
162,6
162,6
92,3
58,5
75,4
54,0
50,5
42,9
49,1
67,5
75,7
63,6
68,9

052
204
624
999
052
220
600
999
060
400
404
720
728
999
052
400
999

79,6
79,1
79,9
79,5
58,8
60,1
65,1
61,3
37,4
77,5
90,5
107,5
73,8
77,3
184,2
90,4
137,3

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 47/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη διεθνή
αγορά, προσαρµοσµένης, κατά περίπτωση, για να ληφθούν
υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην τελευταία
αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν
η τιµή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των διεθνών
τιµών, η διαφορά µεταξύ των τιµών αυτών δύναται να καλύπτεται µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου προς
τις τρίτες χώρες.

(2)

Οι τρόποι σχετικά µε τον καθορισµό και τη χορήγηση της
επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπίσθηκαν
από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2962/77 (4).
Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ.
136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη
την Κοινότητα.

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµού
αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να
καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις
προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιµές
του ελαιόλαδου και τις διαθεσιµότητες, καθώς και τις τιµές
του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει
να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιµές του ελαιόλαδου, µπορεί να ληφθεί υπόψη η τιµή των κυριότερων ανταγωνιστικών
φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά που διαπιστώνεται στις τιµές κατά τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου µεταξύ της τιµής αυτής και εκείνης του
ελαιόλαδου. Το ποσό της επιστροφής δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της τιµής

(4)

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, µπορεί να αποφασισθεί να
καθορισθεί η επιστροφή µε διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός
αφορά το ποσό της επιστροφής και µπορεί να περιοριστεί σε
ορισµένες χώρες προορισµού, ορισµένες ποσότητες, ποιότητες και παρουσιάσεις.

(6)

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισµένων αγορών το καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα µε τον προορισµό.

(7)

Οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
Σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδιαµέσως.

(8)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα του ελαιόλαδου, και ιδίως
στην τιµή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και στην
αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης λιπαρών ουσιών δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού αριθ.
136/66/ΕΟΚ καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
L 328 της 23.12.2000, σ. 2.
L 78 της 31.3.1972, σ. 1.
L 348 της 30.12.1977, σ. 53.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή
ελαιόλαδου
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Ποσό επιστροφής

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 48/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2019/
2000 (6), προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό
της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς όλες
τις τρίτες χώρες, εξαιρουµένων ορισµένων κρατών ΑΚΕ.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2000 από
τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου καθορίζεται σε 6,50 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

181
193
147
313
195
241

της
της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
1.8.2000, σ. 18.
26.9.2000, σ. 37.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 49/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/
95, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς ορισµένες
χώρες ΑΚΕ.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 5
έως τις 11 Ιανουαρίου 2001 στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου που αναφέρεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2014/2000.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
241

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
26.9.2000, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 50/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000 της Επιτροπής (5)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις τρίτες
χώρες µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
τον Καναδά.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2317/2000 από
τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 0,00 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
267

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
20.10.2000, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 51/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000
σίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή,
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), και
ιδίως το άρθρο 7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000 της Επιτροπής (5),
προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής ή/και του φόρου κατά την εξαγωγή σίκαλης προς
όλες τις τρίτες χώρες.

(2)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, προβλέπει
ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφα-

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1740/2000 από
τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή σίκαλης καθορίζεται σε 39,95 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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193
147
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της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
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5.8.2000, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 52/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000
στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να
αποφασίσει να καθορίσει µια µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισµός κατακυρώνεται σ’ εκείνον ή
σ’ εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι µικρότερη ή ίση από τη µέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000 της Επιτροπής, της 3ης
Οκτωβρίου 2000, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία (5), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες.

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2097/2000 από
τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, η µέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή βρώµης καθορίζεται σε 36,95 EUR/t.

(2)

Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2097/2000, προβλέπει ότι, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

181
193
147
313
249

της
της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.
4.10.2000, σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/2000
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την
εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Ισπανία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/2000 της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει κυρίως
να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2831/2000 από
την 5η έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, η µέγιστη µείωση του δασµού
κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 36,85 EUR/t για
µέγιστη συνολική ποσότητα 169 000 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
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της
της
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 54/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό της µέγιστης µείωσης των δασµών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του
διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2830/2000
συµµετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται
στο επίπεδο της µέγιστης µείωσης του δασµού κατά την
εισαγωγή ή είναι µικρότερες αυτού του επιπέδου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2830/2000 της Επιτροπής (3).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει τον καθορισµό µιας µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει κυρίως
να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο
διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφεροµένους που

(3)

Η εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη
σηµερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού,
οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης µείωσης του δασµού
κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2830/2000 από
την 5η έως τις 11 Ιανουαρίου 2001, η µέγιστη µείωση του δασµού
κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 33,83 EUR/t για
µέγιστη συνολική ποσότητα 215 000 t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ΕΕ
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ΕΕ
ΕΕ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 55/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4), επέτρεψε τον καθορισµό ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 8,

(3)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(4)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 8 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρµόζεται για τις
εξαγωγές των σιτηρών την ηµέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρµοσµένη σύµφωνα
µε την τιµή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το µήνα
εξαγωγής, εφαρµόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε µια εξαγωγή
που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρµόζεται στην επιστροφή.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7.
(4) ΕΕ L 313 της 21.11.1998, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2001, για καθορισµό του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρµόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1

1η
προθεσµία
2

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

6η
προθεσµία
7

7η
προθεσµία
8

8η
προθεσµία
9

9η
προθεσµία
10

10η
προθεσµία
11

11η
προθεσµία
12

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
–10,16
0
–10,16
–11,92

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

Τρέχων

2η
προθεσµία
3

3η
προθεσµία
4

4η
προθεσµία
5

5η
προθεσµία
6

(EUR/t)

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
28.9.2000 σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 56/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιανουαρίου 2001
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των
πλιγουριών και των σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, η διαφορά µεταξύ των τιµών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και των
τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2513/98 (4).
Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιµιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά
πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία
ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόµενων

(3)

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι δύναται να
τροποποιείται ενδιαµέσως.

(6)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών, και ιδίως στις
τιµές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτηµα.

(7)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

181
193
147
313

της
της
της
της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
21.11.1998, σ. 16.

12.1.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 8/37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2001, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
9,00
8,25
7,75
7,00
6,75
—
—
54,75
43,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 28.9.2000, σ. 14).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2000
για την έγκριση ειδικών χρηµατοδοτικών µέτρων, που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια ορισµένων
δραστηριοτήτων του 8ου ΕΤΑ πριν από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ
(2001/30/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

(3)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση ορισµένων δραστηριοτήτων,
ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τα κοινά θεσµικά όργανα
ΑΚΕ-ΕΚ, είναι σκόπιµο να διατεθούν συµπληρωµατικοί
πόροι στην περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των κρατών
ΑΚΕ.

(4)

Για να εξασφαλισθεί η συνέχιση της παροχής κοινοτικής
στήριξης προς ευάλωτους πρόσφυγες στις αναπτυσσόµενες
χώρες, είναι σκόπιµο να διατεθούν συµπληρωµατικοί πόροι
για δράσεις βοήθειας προς τους πρόσφυγες.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των δραστηριοτήτων του
Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (ΚΓΑ), είναι σκόπιµο να διατεθούν τα κεφάλαια που είναι αναγκαία για να καλύψουν τις
οικονοµικές ανάγκες αυτών των κέντρων για το οικονοµικό
έτος 2001,

Έχοντας υπόψη του:
την τέταρτη σύµβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τη
συµφωνία που υπογράφηκε στο Μαυρίκιο την 4η Νοεµβρίου
1995, και ιδίως το άρθρο 282 παράγραφος 5,
τη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπογράφηκε στο Κοτονού την 23η Ιουνίου 2000,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το Συµβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ της 27ης Ιουλίου
2000 µε την απόφασή του αριθ. 1/2000 καθόρισε µεταβατικά µέτρα για την περίοδο από 2 Αυγούστου 2000 έως
την επικύρωση της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ,
προβλέποντας την κατ’ επίσπευση εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της συµφωνίας εταιρικής σχέσης καθώς και τη συνέχιση της εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της τέταρτης σύµβασης του Λοµέ, όπως αναθεωρήθηκε από τη συµφωνία που
υπογράφηκε στον Μαυρίκιο, την 4η Νοεµβρίου 1995. Το
άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης προβλέπει ότι εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της τέταρτης σύµβασης του Λοµέ που αφορούν την εξουσία λήψης απόφασης του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά µε
τη χρησιµοποίηση των µη διατεθέντων πόρων του 6ου, 7ου
και 8ου Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Ύστερα από την ενδιάµεση εξέταση των εθνικών ενδεικτικών
προγραµµάτων, που διεξήχθη σύµφωνα µε το άρθρο 282
της σύµβασης του Λοµέ είναι σκόπιµο να διατεθούν
συµπληρωµατικοί πόροι στα ενδεικτικά προγράµµατα ορισµένων χωρών και περιφερειών που είχαν καλές επιδόσεις
όσον αφορά την απορρόφηση των πιστώσεων και την
ποιότητα της εφαρµογής των σχεδίων και χρησιµοποίησαν
πλήρως, ή σχεδόν πλήρως, την αρχική επιχορήγησή τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
ΚΑΕ/ΚΓΑ
1.
Ως προκαταβολή από το 9ο ΕΤΑ, λαµβάνεται από τους
πόρους του 8ου ΕΤΑ που δεν διατέθηκαν, το ανώτατο ποσό των:
— 22 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρηµατοδοτηθεί ο προϋπολογισµός του ΚΑΕ το 2001,
— 12 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρηµατοδοτηθεί ο προϋπολογισµός του ΚΓΑ το 2001.
2.
Τα ενδεχόµενα υπόλοιπα των πιστώσεων που προορίζονται
για τη χρηµατοδότηση του ΚΑΕ και του ΚΓΑ, τα οποία δεν θα
χρησιµοποιηθούν για το οικονοµικό έτος 2001, θα µεταφερθούν
αυτοµάτως στο οικονοµικό έτος 2002.
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Άρθρο 2
Συµπληρωµατικές χορηγήσεις στα ενδεικτικά προγράµµατα
Λαµβάνεται, από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ, ποσό
125,6 εκατοµµυρίων ευρώ, πέρα από τις αρχικές επιχορηγήσεις
των ενδεικτικών προγραµµάτων του 8ου ΕΤΑ για έναν ορισµένο
αριθµό χωρών και περιφερειών που είχαν καλές αποδόσεις και
χρησιµοποίησαν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τις αρχικές επιχορηγήσεις τους. Τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτών των πόρων θα είναι:
1. Χορήγηση ίση µε το 100 % της δεύτερης δόσης όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 282 της αναθεωρηµένης τέταρτης σύµβασης του Λοµέ.
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ειδική επιχορήγηση 100 εκατοµµυρίων ευρώ θα διατεθεί για την
ανάπτυξη του εµπορίου.
Άρθρο 4
Βοήθεια στους πρόσφυγες
Λαµβάνεται από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ ποσό
100 εκατοµµυρίων ευρώ για δράσεις βοήθειας στους πρόσφυγες
σύµφωνα µε την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 72
και την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου της συµφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.
Άρθρο 5

2. Η ύπαρξη έργων για τα οποία έχουν ήδη γίνει µελέτες σκοπιµότητας και που ενδέχεται να υποβληθούν ταχέως για χρηµατοδότηση.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή
της παρούσας απόφασης.

Με βάση αυτά τα κριτήρια η Επιτροπή αποφασίζει για την ακριβή
χορήγηση ανά χώρα/περιφέρεια.

Άρθρο 6

Άρθρο 3
Μεταξύ των χωρών ΑΚΕ
Λαµβάνεται από τους µη διατεθέντες πόρους του 8ου ΕΤΑ ποσό
265 εκατοµµυρίων ευρώ για να χρησιµοποιηθεί για την περιφερειακή συνεργασία µεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Από το ποσό αυτό,

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έγκρισής της.
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
Ο Πρόεδρος
D. GILLOT
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2000
για την τροποποίηση της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά µε την προσωρινή έγκριση των σχεδίων
καταλοίπων των τρίτων χωρών σύµφωνα µε την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3992]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/31/ΕΚ)
σύµφωνα µε την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου (5) αναφέρονται οι τρίτες χώρες που έχουν υποβάλει σχέδιο, καθορίζοντας τις εγγυήσεις που παρέχονται από το εν λόγω
σχέδιο όσον αφορά τον έλεγχο των οµάδων καταλοίπων και
ουσιών που αναφέρονται στο παράρτηµα 96/23/ΕΚ. Κατά
συνέπεια, στις περιπτώσεις που δεν παρέχονται οι εν λόγω
εγγυήσεις, οι κατάλογοι που έχουν καταρτισθεί µε την απόφαση 95/408/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιούνται σύµφωνα µε
τις τροποποιήσεις του παραρτήµατος της απόφασης 2000/
159/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996,
περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης
των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 29,
την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
1972, περί των υγειονοµικών προβληµάτων και των υγειονοµικών
µέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους
και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/EK (3) και ιδίως το άρθρο
3,

(5)

Ορισµένες τρίτες χώρες έχουν υποβάλει στην Επιτροπή σχέδια ελέγχου των καταλοίπων, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών αποτελεσµάτων, και απαιτούνται αξιολόγηση,
συµπληρωµατικά στοιχεία και περαιτέρω διευκρινίσεις. Εν
αναµονή των περαιτέρω εκτιµήσεων, οι εν λόγω τρίτες χώρες
δύνανται να συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά µε την προσωρινή έγκριση των
σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών σύµφωνα µε την
οδηγία 96/23/ΕΚ.

(6)

Ορισµένες τρίτες χώρες δεν έχουν υποβάλει στην Επιτροπή
σχέδια ελέγχου των καταλοίπων ή αποτελέσµατά τους, ή
έχουν παράσχει απόλυτα ανεπαρκείς εγγυήσεις. Σύµφωνα µε
το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ, οι εν λόγω τρίτες
χώρες πρέπει να διαγραφούν προσωρινά απο το παράρτηµα
της απόφασης 2000/159/ΕΚ.

(7)

Αρκετές τρίτες χώρες δεν έχουν υποβάλει σχέδια ελέγχου
των καταλοίπων ή σχετικά αποτελέσµατα διότι εξάγουν
µόνο τρόφιµα από πρώτες ύλες που προέρχονται από άλλες
τρίτες χώρες, οι οποίες θεωρείται ότι πληρούν προσωρινά
τις διατάξεις της οδηγίας 96/23/ΕΚ. Κατά συνέπεια, εφόσον
οι αρµόδιες αρχές δύνανται να πιστοποιήσουν την προέλευση των πρώτων υλών, οι εν λόγω τρίτες χώρες δεν θα
πρέπει να διαγραφούν από το παράρτηµα της απόφασης
2000/159/ΕΚ και οι σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να
διατηρηθούν στους προσωρινούς καταλόγους που έχουν
καταρτισθεί δυνάµει της απόφασης 95/408/ΕΚ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η παρουσία καταλοίπων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης
αποτελεί ζήτηµα δηµόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια
για τα κατάλοιπα στα εν λόγω προϊόντα πρέπει να εγκρίνονται και να ενηµερώνονται τακτικά.

(2)

Η 31η Μαρτίου κάθε έτους είναι η τελευταία ηµεροµηνία,
που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας
96/23/ΕΚ, για να διαβιβάζουν οι τρίτες χώρες στην Επιτροπή τα σχέδια παρακολούθησης για το τρέχον έτος και
για να ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα του προηγουµένου
έτους.

(3)

Η απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων
χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (4) θεσπίζει
επίσης τους όρους για την τροποποίηση των καταλόγων
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες.
Στο παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων χωρών

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

125 της 25.5.1996, σ. 10.
302 της 31.12.1972, σ. 28.
24 της 30.1.1998, σ. 31.
243 της 11.10.1995, σ. 17.

(5) ΕΕ L 51 της 24.2.2000, σ. 30.

12.1.2001
(8)

(9)

(10)

(11)

EL
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Όπως διευκρινίζεται στην οδηγία 96/23/ΕΚ, οι τρίτες χώρες
που επιθυµούν να εξάγουν προϊόντα ζωικής προέλευσης για
ανθρώπινη κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύνανται, οποιαδήποτε στιγµή, να υποβάλλουν προς έγκριση
στην Επιτροπή σχέδια ελέγχου των καταλοίπων. Στην
περίπτωση έγκρισης των εν λόγω σχεδίων ελέγχου των καταλοίπων, η τρίτη χώρα πρέπει να προστίθεται στο παράρτηµα
της απόφασης 2000/159/ΕΚ.
Τα εντόσθια ζώων ενδέχεται να περιέχουν κατάλοιπα που
αναφέρονται στην οδηγία 96/23/ΕΚ. Εποµένως, απαιτείται
επιστηµονική γνωµοδότηση για θέµατα ασφάλειας που αφορούν τα κατάλοιπα σε εντόσθια ζώων. Εν αναµονή της εν
λόγω γνώµης, έχουν ζητηθεί ειδικές εγγυήσεις από τις τρίτες χώρες που εξάγουν µόνο εντόσθια προς την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Στο µεταξύ, οι εν λόγω τρίτες χώρες θα διατηρηθούν προσωρινά στο παράρτηµα της απόφασης 2000/
159/ΕΚ.
Μετά από την πλήρη αξιολόγηση των υποβληθέντων στην
Επιτροπή σχεδίων για τον έλεγχο των καταλοίπων, θα
καταρτισθεί οριστικός κατάλογος των χωρών που κρίνεται
ότι πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 96/23/ΕΚ.
Με βάση τα προαναφερθέντα, ενδείκνυται να ενηµερωθεί το
παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ σχετικά µε την
προσωρινή έγκριση των σχεδίων καταλοίπων των τρίτων
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χωρών σύµφωνα µε την οδηγία 96/23/ΕΚ. Εποµένως, η
απόφαση 2000/159/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
(12)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 2000/159/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τις ακόλουθες τρίτες χώρες, εγκρίνονται προσωρινά, µε βάση την οδηγία 96/23/ΕΚ, τα σχέδια ελέγχου καταλοίπων, για τα ζώα ή τα βασικά ζωικά προϊόντα που εµφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα µε την ένδειξη «X»

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

X

X

Χοιροειδή

AD

Ανδόρα (1)

AF

Αφγανιστάν

AG

Αντίγκουα και Μπαρµπούντα

AL

Αλβανία

AM

Αρµενία

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

AO

Αγκόλα

AR

Αργεντινή

X

X

AU

Αυστραλία

X

X

AZ

Αζερµπαϊτζάν

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BD

Μπαγκλαντές

X (2)

BG

Βουλγαρία

X

BH

Μπαχρέιν

X()

BJ

Μπενίν

BR

Βραζιλία

BS

Μπαχάµες

BW

Μποτσουάνα

BY

Λευκορωσία

BZ

Μπελίζ

CA

Καναδάς

X

X

X

CH

Ελβετία

X

X

X

CI

Ακτή Ελεφαντοστού

CL

Χιλή

X (2)

X

X

CM

Καµερούν

Ιπποειδή

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

Γάλα

Αυγά

X

X

X

X

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

Μέλι

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X (3)
X
X

X()

X

X

X

X

3

X

2

X

X (2)

X

X
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Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

X (2)

Χοιροειδή

Ιπποειδή

X (2)

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

X

X

Γάλα

Αυγά

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

CN

Κίνα

CO

Κολοµβία

CR

Κόστα Ρίκα

CU

Κούβα

CV

Πράσινο Ακρωτήριο

CY

Κύπρος

CZ

Τσεχική ∆ηµοκρατία

DZ

Αλγερία

EC

Ισηµερινός

EE

Εσθονία

EG

Αίγυπτος

ER

Ερυθραία

ET

Αιθιοπία

FJ

Φίτζι

FK

Νήσοι Φάλκλαντ

FO

Νήσοι Φερόες

GA

Γκαµπόν

GD

Γρενάδα

GH

Γκάνα

GL

Γροιλανδία

GM

Γκάµπια

GN

Γουινέα

GT

Γουατεµάλα

HK

Χονγκ Κονγκ ( )

HN

Ονδούρα

HR

Κροατία

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

HU

Ουγγαρία

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Ινδονησία

X

X

X

X

2
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X()

X

Μέλι

X

X (2)
X

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X()

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
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X
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X
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X
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X

X

X (3)
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X

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοιροειδή

Ισραήλ

IN

Ινδία

IR

Ιράν

IS

Ισλανδία

JM

Τζαµάικα

JP

Ιαπωνία

KE

Κένυα

KR

Νότια Κορέα

KW

Κουβέιτ

X (2)

LB

Λίβανος

X (2)

LK

Σρι Λάνκα

LT

Λιθουανία

X

X (2)

X

LV

Λετονία

X

X

X

MA

Μαρόκο

MD

Μολδαβία

MG

Μαδαγασκάρη

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας ( )

MM

Μυανµάρ

MN

Μογγολία

MR

Μαυριτανία

MT

Μάλτα

MU

Μαυρίκιος

MV

Μαλδίβες

MX

Μεξικό

MY

Μαλαισία

MZ

Μοζαµβίκη

NA

Ναµίµπια

NC

Νέα Καληδονία

X (2)

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

Γάλα

Αυγά

X

X

X

X

X (2)

X

X()

X

2

X

X

X

X

X

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

Μέλι

X
X
EL

IL

Ιπποειδή
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Κωδικός
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X

X
X (2)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X()

X
X

X

X

X

X

X

X

2

X
5

X

X

X()
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X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (2)
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X

X
X()
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X
X

X
X
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X

X

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοιροειδή

Ιπποειδή

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

NI

Νικαράγουα

X

NZ

Νέα Ζηλανδία

X

X

OM

Οµάν

PA

Παναµάς

X (2)

X (2)

X

PE

Περού

X (2)

X

PF

Γαλλική Πολυνησία

PG

Παπούα-Νέα Γουινέα

PH

Φιλιππίνες

PK

Πακιστάν

PL

Πολωνία

PM

Σαιν Πιέρ και Μικελόν

PY

Παραγουάη

X

RO

Ρουµανία

X

RU

Ρωσία

SB

Νήσοι Σολοµώντος

SC

Σεϋχέλλες

SG

Σιγκαπούρη ( )

SH

Αγία Ελένη

SI

Σλοβενία

X

SK

Σλοβακία

X

SM

Άγιος Μαρίνος

SN

Σενεγάλη

SR

Σουρινάµ

SV

Ελ Σαλβαδόρ

SY

Συρία

SZ

Σουαζηλάνδη

TG

Τόγκο

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

X
X

X

Μέλι

X
X

X

X

X

X
X()
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (3)

X

X (7)

X
4

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X()

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X
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Νιγερία

Αυγά

EL

NG

Γάλα
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Κωδικός
ISO-2

X

X
X
X (2)
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X

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοιροειδή

Ιπποειδή

Υδατοκαλλιέργεια

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TH

Ταϊλάνδη

TM

Τουρκµενιστάν

X (2)

TN

Τυνησία

X (2)

TR

Τουρκία

X (2)

TW

Ταϊβάν

TZ

Τανζανία

UA

Ουκρανία

UG

Ουγκάντα

US

Ηνωµένες Πολιτείες

X

X

UY

Ουρουγουάη

X

X

UZ

Ουζµπεκιστάν

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VE

Βενεζουέλα

X

VN

Βιετνάµ

X

YE

Υεµένη

YU

Πρώην ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας

X

X

X

ZA

Νότια Αφρική

X

X

X

ZW

Ζιµπάµπουε

X

Αυγά

Κουνέλια

Άγρια
θηράµατα

Εκτρεφόµενα
θηράµατα

X

X

Μέλι

X

X (3)
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X (2)

X

X (3)
X

X

X

X

X

Το αρχικό σχέδιο ελέγχου των καταλοίπων εγκρίθηκε από την κτηνιατρική επιµέρους οµάδα ΕΚ/Ανδόρα (σύµφωνα µε την απόφαση 2/1999 της κοινής επιτροπής ΕΚ/Ανδόρα, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999).
Μόνο εντόσθια.
Εισαγωγές ζώντων ίππων για σφαγή.
Τρίτη χώρα που χρησιµοποιεί µόνο πρώτες ύλες από άλλες εγκεκριµένες για την παραγωγή τροφίµων τρίτες χώρες.
Η σωστή ονοµασία είναι ακόµη υπό συζήτηση στα Ηνωµένα Έθνη.
Μόνον η χερσόνησος (δυτική) της Μαλαισίας.
Μόνο για ταράνδους από την περιοχή Mourmansk.

X

X
X
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

X (3)

Γάλα

EL

Πουλερικά
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2000
για συνεισφορά της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος καταπολέµησης οργανισµών
επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα για το έτος 2000
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3993]
(Το κείµενο στη γαλλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2001/32/ΕΚ)
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (5) του Συµβουλίου, δεν µπορούν να
είναι ίδιες µε αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραµµα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(7)

Οι ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραµµα πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη δεν µπορούν να είναι ίδιες µε αυτές που περιέχονται στο παρόν πρόγραµµα.

(8)

Τα τεχνικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Γαλλία επέτρεψαν στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή να πραγµατοποιήσει µια ακριβή και συνολική ανάλυση της κατάστασης.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 1991, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με την απόφαση 93/522/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/633/ΕΚ (4), ορίζονται τα µέτρα που είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των προγραµµάτων καταπολέµησης των
οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα και στις
νήσους Αζόρες και Μαδέρα.

(1)

(2)

Οι συγκεκριµένες συνθήκες καλλιέργειας στα υπερπόντια
γαλλικά διαµερίσµατα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα, ή να ενισχυθούν τα ήδη ληφθέντα,
στον τοµέα της φυτικής παραγωγής, και ιδίως σε ό,τι αφορά
τον φυτοϋγειονοµικό τοµέα στα εν λόγω διαµερίσµατα.

(3)

Το κόστος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν ή να ενισχυθούν στον τοµέα της φυτοϋγειονοµικής προστασίας είναι
ιδιαίτερα υψηλό.
Το πρόγραµµα των µέτρων αυτών έχει υποβληθεί στην Επιτροπή από τις αρµόδιες γαλλικές αρχές· ότι στο πρόγραµµα
αυτό διευκρινίζονται ιδίως οι προς επίτευξη στόχοι, οι προς
υλοποίηση ενέργειες, η διάρκεια καθώς και το κόστος τους,
προκειµένου η Κοινότητα να συµµετάσχει ενδεχοµένως στη
χρηµατοδότησή τους.

(4)

(5)

Η χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας µπορεί να
καλύψει µέχρι 60 % των επιλέξιµων δαπανών, χωρίς όµως η
χρηµατοδοτική αυτή συµµετοχή να καλύπτει την προστασία
της µπανάνας.

(6)

Οι ενέργειες για την προστασία των φυτών στα υπερπόντια
γαλλικά διαµερίσµατα, οι οποίες προβλέπονται στα ενιαία
έγγραφα προγραµµατισµού για την περίοδο 2000-2006
κατ’ εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

356
160
251
283

της
της
της
της

24.12.1991, σ. 1.
26.6.1999, σ. 80.
8.10.1993, σ. 35.
5.11.1996, σ. 58.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στο επίσηµο
πρόγραµµα καταπολέµησης των επιβλαβών για τα φυτά και τα
φυτικά προϊόντα οργανισµών στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα, το οποίο υποβλήθηκε από τη Γαλλία για το έτος 2000.
Άρθρο 2
Το επίσηµο πρόγραµµα περιλαµβάνει τρία υποπρογράµµατα:
1. Υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουαδελούπη και
το οποίο αφορά τις ακόλουθες πέντε ενέργειες:
— σταθµός πειραµατισµού,
— κινητή υπηρεσία παροχής φυτοϋγειονοµικών συµβουλών
(«labo vert»),
— έλεγχος των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών, ιδιαίτερα
του Acromyrmex octospinosus,
— καταπολέµηση των παθογόνων µικροοργανισµών του εδάφους µε χρήση βιολογικών λιπασµάτων σε πεπόνια,
— κατάλοιπα φυτοφαρµάκων στα οπωροκηπευτικά.
2. Υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Γουιάνα και το
οποίο αφορά τις ακόλουθες τρεις ενέργειες:
— διάγνωση και καλές γεωπονικές µέθοδοι,
— συγκέντρωση των απορριµµάτων και αποθήκευση των φυτοφαρµάκων,
— ανάπτυξη τεχνικών βιολογικού ελέγχου.
(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
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3. Υποπρόγραµµα το οποίο έχει εκπονηθεί για τη Μαρτινίκα και το
οποίο αφορά τις ακόλουθες δύο ενέργειες:

του δικαιώµατος κοινοτικής χρηµατοδότησης σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

— αξιολόγηση των µεθόδων φυτοπροστασίας και διάγνωση,
— ανάπτυξη ολοκληρωµένης καταπολέµησης των επιβλαβών
οργανισµών.

Στην περίπτωση κατά την οποία θα εθεωρείτο αναγκαία παράταση
της προθεσµίας πληρωµής, η αρµόδια αρχή θα πρέπει να υποβάλει
το αίτηµα αυτό πριν από τον καθορισµό της ηµεροµηνίας λήξης,
παρουσιάζοντας τα σχετικά αναγκαία δικαιολογητικά.

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Η κοινοτική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
που υπέβαλε η Γαλλία για το 2000 ανέρχεται σε 60 % για τις
δαπάνες που αφορούν επιλέξιµα µέτρα, όπως ορίζονται στην απόφαση 93/522/ΕΟΚ, µε ανώτατο όριο 437 772 ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Οι διατάξεις για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος, οι διατάξεις σχετικά µε την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τη Γαλλία στην Επιτροπή
παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ.

Ο προγραµµατισµός και το σχέδιο χρηµατοδότησης των δαπανών
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της εν λόγω απόφασης.

Άρθρο 7

Άρθρο 4

Οι ενδεχόµενες δηµόσιες συµβάσεις για τις επενδύσεις που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης, υπόκεινται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Στη Γαλλία καταβάλλεται προκαταβολή 200 000 ευρώ.

Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.

Άρθρο 5
Η κοινοτική ενίσχνση αφορά τις δαπάνες επιλέξιµων µέτρων που
συνδέονται µε τις ενέργειες που καλύπτονται από το παρόν πρόγραµµα, για το οποίο θα προβλεφθούν, στη Γαλλία, διατάξεις για
τις οποίες τα αναγκαία χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να έχουν
δεσµευθεί µεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2000. Η
προθεσµία για το κλείσιµο των πληρωµών σχετικά µε τις εν λόγω
ενέργειες λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2001 µε κίνδυνο απώλειας

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000
(σε ευρώ)
Επιλέξιµες δαπάνες για το 2000
ΕΚ

Εθνικές

Σύνολο

Γουαδελούπη

123 392

82 261

205 653

Γουιάνα

106 927

71 285

178 212

Μαρτινίκα

207 453

138 302

345 755

437 772

291 848

729 620

Σύνολο

12.1.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
I. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Η Επιτροπή προτίθεται είναι συνεργαστεί ουσιαστικά µε τις αρµόδιες αρχές για την εκτέλεση του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, οι εν λόγω αρχές είναι εκείνες που αναφέρονται κατωτέρω.
Ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωµές
2. Η Γαλλία εγγυάται ότι, για τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος, τηρούν κατάλληλα λογιστικά στοιχεία για
όλες τις σχετικές πράξεις, γεγονός που θα διευκολύνει την επαλήθευση των δαπανών εκ µέρους της Κοινότητας και των
αρµόδιων ελεγκτικών εθνικών αρχών.
3. Η αρχική δηµοσιονοµική ανάληψη υποχρεώσεων βασίζεται σε ένα ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και καλύπτει ένα
έτος.
4. Η ανάληψη υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα όταν η απόφαση περί εγκρίσεως της χρηµατοδοτικής συνδροµής εγκριθεί από
την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου (1).
5. Μετά την ανάληψη υποχρεώσεων, καταβάλλεται αρχική προκαταβολή 200 000 ευρώ.
6. Το υπόλοιπο της ανάληψης υποχρεώσεων καταβάλλεται σε δύο ισόποσεςς δόσεις των 118 886 ευρώ η κάθε µία. Το
πρώτο µέρος του υπολοίπου καταβάλλεται αφού υποβληθεί στην Επιτροπή, και εγκριθεί από αυτήν, προσωρινή έκθεση
δραστηριοτήτων. Το δεύτερο και τελευταίο µέρος του υπολοίπου καταβάλλεται αφού υποβληθεί στην Επιτροπή, και φού
εγκριθεί από αυτήν, τελική έκθεση δραστηριοτήτων καθώς αναλυτική καταγραφή των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν.
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή του προγράµµατος:
— Για την κεντρική διοίκηση:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous-Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
— Για τις τοπικές αρχές:
— Γουαδελούπη:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Jardin Botanique
F-97109 Basse-Terre Cedex
— Μαρτινίκα:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Jardin Desclieux
BP 642
F-97262 Fort-de-France Cedex
— Γουιάνα:
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Direction de l’Agriculture et de la Forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
BP 746
F-97305 Cayenne Cedex
7. Οι πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, υποβάλλονται στην Επιτροπή κατανεµηµένες ανά τύπο ενέργειας ή
υποπρόγραµµα, έτσι ώστε να φαίνεται η σχέση ανάµεσα στο ενδεικτικό χρηµατοδοτικό σχέδιο και τις όντως πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Αν η Γαλλία διαθέτει κατάλληλο µηχανογραφηµένο λογιστικό σύστηµα, αυτό γίνεται δεκτό.
8. Όλες οι πληρωµές της ενίσχυσης που χορηγείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης καταβάλλονται
στην υποδεικνυόµενη από την Γαλλία αρχή, η οποία και έχει την ευθύνη απόδοσης στην Κοινότητα κάθε πλεονασµατικού
ποσού.
(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
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9. Όλες οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σε ευρώ.
Τα χρηµατοδοτικά σχέδια των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και τα ποσά κοινοτικής συνδροµής εκφράζονται σε ευρώ. Τα
ποσά καταβάλλονται στο λογαριασµό:
Ministère du Budget
Direction de la Comptabilité Publique
Agence Comptable Centrale du Trésor
139 rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
No E 478 98 Divers
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος
10. Η Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχων. Η
Γαλλία και η Επιτροπή ανταλλάσσουν αµοιβαίως και χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόσφορη πληροφορία σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων.
11. Επί τρία έτη µετά την καταβολή της τελευταίας πληρωµής, η αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος αρχή θέτει
στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για την
ενέργεια.
12. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωµής, η Γαλλία θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις επίσηµες εκθέσεις που
αφορούν τον έλεγχο της συγκεκριµένης µορφής ενέργειας.
Μείωση, αναστολή και κατάργηση της συνδροµής
13. Η Γαλλία δηλώνει ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται για τους προβλεπόµενους σκοπούς. Εάν η υλοποίηση
µιας ενέργειας ή ενός µέτρου δεν φαίνεται να δικαιολογεί παρά µέρος µόνο της χρηµατοδοτικής συνδροµής που
χορηγήθηκε σε αυτά, η Επιτροπή ανακτά αµέσως το οφειλόµενο ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, η Επιτροπή προβαίνει σε
κατάλληλη εξέταση της περιπτώσεως στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσεως, ζητώντας κυρίως από τη Γαλλία ή από τις αρχές
που αυτό έχει ορίσει για την υλοποίηση της ενέργειας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός διµήνου.
14. Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να µειώσει ή να αναστείλει τη συνδροµή για τη συγκεκριµένη ενέργεια ή
µέτρο εάν κατά την εξέταση επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, κυρίως δε κάποια σηµαντική τροποποίηση η
οποία να επηρεάζει τη φύση και τους όρους υλοποίησης της ενέργειας ή του µέτρου για τα οποία δεν είχε ζητηθεί η
έγκριση της Επιτροπής.
Απαίτηση ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
15. Κάθε ποσό, το οποίο δίνει δικαίωµα απαίτησης ανάκτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, πρέπει να αποδίδεται στην
Κοινότητα από την αρµόδια αρχή η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το σηµείο 8. Τα ποσά που δεν αποδίδονται, ενδέχεται να
προσαυξάνονται µε τόκους υπερηµερίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η αρχή που ορίζεται στο σηεµίο 8 δεν αποδώσει
στην Κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα ποσά αποδίδονται στην Επιτροπή από τη Γαλλία.
Πρόληψη και εντοπισµός παρατυπιών
16. Οι εταίροι συµµορφώνονται προς έναν κώδικα συµπεριφοράς που καταρτίζεται από τη Γαλλία προκειµένου να εξασφαλιστεί ο εντοπισµός κάθε παρατυπίας. Η Γαλλία µεριµνά κυρίως:
— για την ανάληψη κατάλληλης δράσεως,
— για ενδεχόµενη ανάκτηση κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφόσον διαπιστωθεί παρατυπία,
— για την ανάληψη δράσεως ώστε να προλαµβάνονται οι παρατυπίες.
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Β.Ι. Επιτροπή παρακολούθησης
1. Συγκρότηση
Ανεξάρτητα από τη χρηµατοδότηση της παρούσας ενέργειας, συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος από τη Γαλλία και την Επιτροπή. Έργο της εν λόγω επιτροπής παρακολούθησης είναι να συντάσσει τακτικό
απολογισµό σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος και να προτείνει ενδεχοµένως τη λήψη αποφάσεων για τις
αναγκαίες προσαρµογές.
2. Η επιτροπή παρακολούθησης καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό της το αργότερο ένα µήνα µετά την
ανακοίνωση της παρούσας απόφασης στη Γαλλία.
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3. Αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης
Η επιτροπή παρακολούθησης:
— έχει τη γενική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος ώστε να επιτυγχάνονται οι καθορισµένοι στόχοι.
Η επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της στο πλαίσιο των µέτρων του προγράµµατος και εντός των ορίων της
παρεχόµενης κοινοτικής ενίσχυσης. Η επιτροπή µεριµνά ιδιαιτέρως για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων,
καθώς και των κριτηρίων µε βάση τα οποία επιλέγονται για χρηµατοδότηση οι ενέργειες και τα έργα,
— µε βάση σχετικές πληροφορίες, εκφράζει άποψη σε ό,τι αφορά την επιλογή των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί
και πραγµατοποιηθεί, όσον αφορά την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής των καθορισµένων στο πρόγραµµα,
— προτείνει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο για την επιτάχυνση εκτέλεσης του προγράµµατος σε περίπτωση που,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τους δείκτες παρακολούθησης
και τις ενδιάµεσες αξιολογήσεις, προκύψουν καθυστερήσεις,
— µπορεί να προβαίνει, κατόπιν συµφωνίας µε τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της Επιτροπής, σε αναπροσαρµογές των σχεδίων χρηµατοδότησης µέχρι του ποσοστού 15 % της κοινοτικής συµµετοχής για ένα υποπρόγραµµα ή ένα µέτρο και για ολόκληρη την περίοδο, ή 20 % για το οικονοµικό έτος, υπό τον όρο ότι δεν
σηµειώνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο πρόγραµµα. Ταυτοχρόνως πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µην σηµειώνεται αποµάκρυνση από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος,
— γνωµοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά µε τις προτεινόµενες αναπροσαρµογές,
— εκδίδει γνώµη σχετικά µε τα έργα τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται στο πρόγραµµα,
— γνωµοδοτεί επί του σχεδίου της τελικής έκθεσης,
— υποβάλλει κατά τακτά διαστήµατα και τουλάχιστον δύο φορές κατά την υπό εξέταση περίοδο, έκθεση στη
µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή σχετικά µε την πορεία των εργασιών και των δαπανών.

Β.ΙΙ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση)
1. Ο εθνικός οργανισµός ο αρµόδιος για την υλοποίηση του προγράµµατος αναλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθηση
και αξιολόγηση αυτού.
2. Ως συνεχής παρακολούθηση νοείται ένα σύστηµα πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος. Η συνεχής παρακολούθηση αφορά τα µέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Για τη συνεχή
αυτή παρακολούθηση γίνεται χρήση των δηµοσιονοµικών και φυσικών δεικτών, οι οποίοι είναι διαρθρωµένοι έτσι
ώστε να επιτρέπουν αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο οι δαπάνες οι προοριζόµενες για κάθε µέτρο δαπάνες
αντιστοιχούν σε προκαθορισµένους φυσικούς δείκτες που δείχνουν το βαθµό υλοποίησης του µέτρου.
3. Η συνεχής αξιολόγηση ενός προγράµµατος εµπεριέχει ανάλυση των ποσοτικών αποτελεσµάτων υλοποίησης µε βάση
κριτήρια επιχειρησιακά, νοµικά και διαδικαστικά. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της συµµόρφωσης των µέτρων µε
τους στόχους του προγράµµατος.

Έκθεση εκτελέσης και εµπεριστατωµένη εξέταση του προγράµµατος
4. Το αργότερο ένα µήνα µετά την έγκριση του προγράµµατος, η Γαλλία γνωστοποιεί στην Επιτροπή το όνοµα της
αρχής που είναι αρµόδια για την εκπόνηση και υποβολή της τελικής έκθεσης εκτέλεσης.
Η τελική έκθεση περιέχει ακριβή απολογισµό για το σύνολο του συγκεκριµένου προγράµµατος (επίπεδο υλοποίησης
υλικών και ποσοτικών στόχων και επιτευχθείσα πρόοδος), το οποίο περιλαµβάνει απολογισµό και αξιολόγηση των
άµεσων οικονοµικών-φυτοϋγειονοµικών επιπτώσεων, βάσει κατάλληλων δεικτών.
Η τελική έκθεση σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υποβληθεί στην Επιτροπή από την αρµόδια αρχή το
αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου 2001 και στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή το συντοµότερο δυνατό µετά την
ανωτέρω ηµεροµηνία.
5. Από κοινού µε τη Γαλλία, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες ανεξάρτητου αξιολογητή. Ο τελευταίος
µπορεί, µε βάση τη συνεχή παρακολούθηση, να προβεί στη συνεχή αξιολόγηση που αναφέρεται στο σηµείο 3
άνωτέρω. Μπορεί κυρίως να υποβάλει προτάσεις αναπροσαρµογής των υποπρογραµµάτων ή/και των µέτρων,
προτάσεις τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής των έργων κλπ., λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Με βάση την παρακολούθηση της διαχείρισης, γνωµοδοτεί σχετικά µε τα
διοικητικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
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Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, ο φορέας που έχει ορισθεί ως αρµόδιος για την υλοποίηση αυτής της µορφής
παρέµβασης, µεριµνά ώστε να δοθεί επαρκής δηµοσιότητα σχετικά µε αυτήν.
Ο φορέας αυτός οφείλει κυρίως να αποβλέπει:
— σε ενηµέρωση των δυνάµει δικαιούχων και των επαγγελµατικών οργανώσεων ως προς τις παρεχόµενες από την ενέργεια
δυνατότητες,
— σε ενηµέρωση της κοινής γνώµης ως προς τον ρόλο της Κοινότητας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ενέργεια.
Η Γαλλία και ο αρµόδιος φορέας διαβουλεύονται µε την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες σχετικές πρωτοβουλίες,
προσφεύγοντας ενδεχοµένως στον µηχανισµό της επιτροπής παρακολούθησης. Γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα
λαµβανόµενα µέτρα ενηµέρωσης και δηµοσιότητας είτε µε τη µορφή τελικής έκθεσης είτε µέσω της επιτροπής παρακολούθησης.
Σε ό,τι αφορά το απόρρητο των πληροφοριών, τηρούνται οι ισχύουσες σχετικές εθνικές νοµικές διατάξεις.
II. ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Οι κοινοτικές πολιτικές πρέπει να τηρούνται στον εν λόγω τοµέα.
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων περί συντονισµού και τήρησης των κοινοτικών πολιτικών.
Στο θέµα αυτό, η Γαλλία πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.
1. Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
Το ερωτηµατολόγιο για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (1) πρέπει να συµπληρώνεται σε ό,τι αφορά:
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια τα οριζόµενα στις οδηγίες που αφορούν «προµήθειες» και «έργα», των
οποίων η ανάθεση γίνεται από τις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο των εν λόγω οδηγιών, εφόσον οι συµβάσεις δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις των προβλεπόµενων απαλλαγών,
— τις δηµόσιες συµβάσεις που υπολείπονται των ορίων, εφόσον αυτές αποτελούν µέρος ενός έργου ή οµοιογενών
προµηθειών αξίας που υπερβαίνει το όριο. Ως «έργο» πρέπει να νοείται ένα σύνολο οικοδοµικών ή κατασκευαστικών
εργασιών µε σκοπό την εκπλήρωση οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας.
Τα όρια είναι αυτά που ισχύουν την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης.
2. Προστασία του περιβάλλοντος
α) Γενικές πληροφορίες
— περιγραφή των κυριοτέρων προβληµάτων του περιβάλλοντος στη σχετική περιοχή, καθώς και, µεταξύ άλλων, περιγραφή των σηµαντικότερων προστατευόµενων ζωνών (ευαίσθητες ζώνες),
— συνολική περιγραφή των βασικών επιπτώσεων, θετικών και αρνητικών, που ενδέχεται να έχει το πρόγραµµα επί του
περιβάλλοντος εξαιτίας των προβλεπόµενων επενδύσεων,
— περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται προς αποφυγή, µείωση ή αντιστάθµιση ενδεχόµενων σηµαντικών αρνητικών
επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος,
— συγκέντρωση των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων των αρµόδιων για το περιβάλλον αρχών (Υπουργείο Περιβάλλοντος ή άλλος ισοδύναµος φορέας) και, εφόσον υπάρχουν, των διαβουλεύσεων µε το θιγόµενο κοινό.
β) Περιγραφή των προβλεπόµενων µέτρων
Αναφορικά µε τα µέτρα του προγράµµατος, τα οποία θα είχαν ενδεχοµένως σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις επί του
περιβάλλοντος:
— οι διαδικασίες που θα εφαρµοστούν για την αξιολόγηση µεµονωµένων έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προγράµµατος,
— οι µηχανισµοί που προβλέπονται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του προγράµµατος, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και για την αποφυγή, µείωση ή αντιστάθµιση
των αρνητικών επιπτώσεων.

(1) Ανακοίνωση C (88) 2510 της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες
συµβάσεις στην περίπτωση σχεδίων και προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία και τα χρηµατοδοτικά µέσα (ΕΕ C
22 της 28.1.1989, σ. 3).
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