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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε το καθεστώς που ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό των κρατών µελών που αποσπάται στη
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προκειµένου να συσταθεί το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
(2001/496/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

∆ιάρκεια της απόσπασης

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28
παράγραφος 1,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 207 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Άρθρο 2

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 22 Ιανουαρίου 2001 την απόφαση 2001/79/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση της στρατιωτικής
επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1).
Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 22 Ιανουαρίου 2001 την απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση του Στρατιωτικού
Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης
2001/80/ΚΕΠΠΑ, τα µέλη του Στρατιωτικού Επιτελείου
υπόκεινται στους κανόνες που θα θεσπισθούν µε απόφαση
του Συµβουλίου.

(4)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες αυτοί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.
Οι αποσπασµένοι στρατιωτικοί µπορούν να αποσπώνται επί
τριετές το πολύ διάστηµα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανάλογα
µε τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται, η απόσπαση
µπορεί να παρατείνεται επί διάστηµα το πολύ ενός έτους.
Οι υπηρεσίες τους παρέχονται µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους.
2.
Η πιθανή διάρκεια της απόσπασης καθορίζεται κατά την
τοποθέτηση στη Γενική Γραµµατεία, κατά την ανταλλαγή επιστολών
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
3.
Κατά γενικό κανόνα, η απόσπαση ενός και του αυτού στρατιωτικού στην Γενική Γραµµατεία γίνεται µία και µόνη φορά. Εντούτοις, αποσπασµένος στρατιωτικός ο οποίος έχει ήδη αποσπασθεί
µία φορά, είναι δυνατό να αποσπασθεί εκ νέου µετά την πάροδο,
εκτός εξαιρετικής περιπτώσεως, χρονικού διαστήµατος τριών τουλάχιστον ετών µεταξύ του τέλους της προηγούµενης απόσπασης
και της νέας απόσπασης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν κάτι τέτοιο
και σε συµφωνία µε τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.
Άρθρο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Καθήκοντα

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ορισµός

1.
Ενεργώντας υπό την εποπτεία του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου, οι αποσπασµένοι στρατιωτικοί εκτελούν την αποστολή, ασκούν τα καθήκοντα και επιτελούν τις λειτουργίες που
τους ανατίθενται σύµφωνα µε το παράρτηµα της απόφασης 2001/
80/ΚΕΠΠΑ.

1.
Το παρόν καθεστώς καλύπτει το αποσπασµένο στρατιωτικό
προσωπικό των κρατών µελών (εφεξής «αποσπασµένοι στρατιωτικοί») στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου (εφεξής «Γενική Γραµµατεία»), σύµφωνα µε την απόφαση 2001/80/ΚΕΠΠΑ.

2.
Εκτός ειδικής εντολής χορηγούµενης υπό την εποπτεία του
Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου, οι αποσπασµένοι στρατιωτικοί δεν µπορούν να δεσµεύουν την Γενική Γραµµατεία έναντι
τρίτων.

Άρθρο 1

2.
Οι εµπίπτοντες στο παρόν καθεστώς πρέπει, κατά τη διάρκεια
της απόσπασής τους, να έχουν έµµισθη απασχόληση σε ένοπλη
δύναµη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Οι αποσπασµένοι στρατιωτικοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 4.
(2) ΕΕ L 27 της 30.1.2001, σ. 7.

Άρθρο 4
Επίπεδο, επαγγελµατική πείρα, γλωσσικές γνώσεις
1.
Μπορεί να αποσπασθεί στη Γενική Γραµµατεία ο στρατιωτικός
που εκτελεί καθήκοντα σχεδιασµού ή µελέτης, ο οποίος επιδεικνύει
υψηλό βαθµό ικανότητας για τα προς εκτέλεση καθήκοντα.
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2.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός πρέπει να έχει πλήρη γνώση
µιας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική
γνώση µιας άλλης από αυτές τις γλώσσες στο µέτρο που είναι
αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται.
3.
Το ενδεικνυόµενο επίπεδο χαρακτηρισµού ασφαλείας του
αποσπασµένου στρατιωτικού, το οποίο δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το SECRET, πρέπει να ορίζεται στην ανταλλαγή επιστολών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
4.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός πρέπει να διαθέτει καλή
γνώση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας.
Άρθρο 5
Κοινωνική ασφάλιση
1.
Πριν από την απόσπαση, η δηµόσια διοίκηση από την οποία
εξαρτάται ο προς απόσπαση στρατιωτικός πρέπει να διαβιβάσει στη
Γενική Γραµµατεία βεβαίωση ότι, κατά τη διάρκεια της απόσπασής
του, ο ενδιαφερόµενος εξακολουθεί να υπάγεται στη νοµοθεσία για
την κοινωνική ασφάλιση η οποία ισχύει για τη δηµόσια διοίκηση
που τον απασχολεί και η οποία καλύπτει τα έξοδα στα οποία αυτός
υποβάλλεται στην αλλοδαπή.
2.
Από την ηµέρα που αναλαµβάνει τα καθήκοντά του, ο αποσπασµένος στρατιωτικός καλύπτεται προσωπικά κατά των κινδύνων
ατυχήµατος, υπό τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία
για το προσωπικό που δεν εµπίπτει στον κανονισµό υπηρεσιακής
κατάστασης.
Άρθρο 6
∆ιακοπή ή λήξη της απόσπασης
1.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος µπορεί να εγκρίνει τη διακοπή της απόσπασης και καθορίζει τους σχετικούς όρους.
Οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 δεν
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διακοπής αυτής. Οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 καταβάλλονται µόνον
αν η διακοπή ζητηθεί από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.
2.
Η απόσπαση µπορεί να λήξει, αν το απαιτεί το συµφέρον της
Γενικής Γραµµατείας ή της εθνικής διοίκησης στην οποία υπάγεται
ο αποσπασµένος στρατιωτικός, ή για οποιαδήποτε άλλη δικαιολογηµένη αιτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7
1.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά
του και να ενεργεί λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη τα συµφέροντα του Συµβουλίου.
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συµφέρον που θέτει εν αµφιβόλω την ανεξαρτησία του, οφείλει να
ενηµερώνει σχετικά τον προϊστάµενο της υπηρεσίας.
4.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός τηρεί τη µεγαλύτερη δυνατή
διακριτικότητα σε ό,τι αφορά τα γεγονότα και τις πληροφορίες που
περιέρχονται στην αντίληψή του κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία
της άσκησης των καθηκόντων του. ∆εν ανακοινώνει, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε µη εξουσιοδοτηµένο να λάβει γνώση άτοµο,
έγγραφα ή πληροφορίες που δεν δίδονται νοµίµως στη δηµοσιότητα. Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υπόκειται στην υποχρέωση
αυτή και µετά τη λήξη των καθηκόντων του.
5.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός δεν δηµοσιεύει ούτε δίνει
προς δηµοσίευση, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους, κείµενα
σχετιζόµενα µε τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
δεν έχει λάβει σχετική άδεια υπό τις προϋποθέσεις και σύµφωνα µε
τους κανόνες που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
6.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες
ασφαλείας που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
7.
Όλα τα δικαιώµατα τα οποία αφορούν εργασίες που εκτελούνται από τον αποσπασµένο στρατιωτικό κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, περιέρχονται στη Γενική Γραµµατεία.
8.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υποχρεούται να διαµένει στον
τόπο διορισµού του ή σε απόσταση µη παρεµποδίζουσα την
άσκηση των καθηκόντων του.
9.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υποχρεούται να επικουρεί και
να συµβουλεύει τους ιεραρχικά ανωτέρους του εκεί όπου έχει
αποσπασθεί. Είναι υπεύθυνος έναντι αυτών κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που του ανατίθενται.
10.
Μια απόσπαση µπορεί να τερµατισθεί χωρίς προειδοποίηση
σε περίπτωση σοβαρής, εκούσιας ή εξ αµελείας, παράλειψης των
υποχρεώσεων τις οποίες πρέπει να τηρεί ο αποσπασµένος στρατιωτικός. Η απόφαση λαµβάνεται από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο
Εκπρόσωπο, αφού προηγουµένως δοθεί στον ενδιαφερόµενο η
δυνατότητα να προβεί στην υπεράσπισή του. Πριν να λάβει απόφαση, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος ενηµερώνει σχετικά τον Μόνιµο Αντιπρόσωπο του κράτους µέλους του οποίου
είναι υπήκοος ο αποσπασµένος στρατιωτικός. Αφού ληφθεί αυτή η
απόφαση, δεν καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται
από τα άρθρα 14 και 15.
Πριν από την απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο
Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος µπορεί να παύσει τον
αποσπασµένο στρατιωτικό σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες
ότι έχει διαπράξει σοβαρή παράλειψη, υπό την προϋπόθεση ότι ο
ενδιαφερόµενος έχει µπορέσει να προβεί στην υπεράσπισή του. Οι
αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 δεν
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω παύσης άσκησης των
καθηκόντων, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

2.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός αποφεύγει κάθε πράξη και,
ειδικότερα, κάθε δηµόσια διατύπωση γνώµης που δύναται να θίξει
το κύρος του λειτουργήµατός του.

Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος µπορεί να επισηµαίνει
στις εθνικές αρχές κάθε παραβίαση, από µέρους του αποσπασµένου
στρατιωτικού του καθορισµένου καθεστώτος ή των κανόνων που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

3.
Κάθε αποσπασµένος στρατιωτικός, ο οποίος, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, αναγκάζεται να εκφέρει γνώµη για
θέµα στο χειρισµό ή στην επίλυση του οποίου έχει προσωπικό

Ο αποσπασµένος στρατιωτικός εξακολουθεί να υπόκειται στους
εθνικούς του πειθαρχικούς κανόνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8
∆ιάρκεια εργασίας — Ωράρια
1.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες που
ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία ως προς τη διάρκεια της εργασίας
και το ωράριο.
2.
Εντούτοις, στον αποσπασµένο στρατιωτικό δεν µπορεί να
επιτραπεί εργασία µε µειωµένο ωράριο.
Άρθρο 9
Άδειες — Αργίες
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός υπόκειται στους κανόνες που
ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία ως προς την ετήσια και ειδική άδεια
καθώς και τις αργίες.

L 181/3

3.
Η αποζηµίωση µειώνεται κατά 75 % αν ο τόπος πρόσληψης
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων από τον
τόπο διορισµού.
4.
Στον αποσπασµένο στρατιωτικό χορηγείται, κατά την
ανάληψη των καθηκόντων του, προκαταβολή που αντιστοιχεί στις
αποζηµιώσεις που δικαιούται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για
την περίοδο µεταξύ της ηµέρας ανάληψης των καθηκόντων του και
της τελευταίας ηµέρας του δεύτερου µήνα µετά το µήνα της
ανάληψης των καθηκόντων του.
Η καταβολή αυτή συνεπάγεται οριστική απόσβεση κάθε δικαιώµατος νέων αποζηµιώσεων για την περίοδο που καλύπτει.
Σε περίπτωση οριστικής λήξης των καθηκόντων του ενδιαφεροµένου στη Γενική Γραµµατεία, διαρκούσης της περιόδου που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της προκαταβολής, επιστρέφεται
κλάσµα της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον αποσπασµένο
στρατιωτικό, αναλόγως του διαστήµατος που δεν συµπληρώθηκε.
5.
Η αποζηµίωση διαµονής του αποσπασµένου στρατιωτικού
µπορεί να αναθεωρείται λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιµών
καταναλωτή στις Βρυξέλλες.

Άρθρο 10
Υπολογισµός — Έλεγχος

Άρθρο 13

Ο υπολογισµός και ο έλεγχος των αδειών και των ωραρίων ανατίθενται στη διοίκηση της Γενικής Γραµµατείας.

Συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Α. Α π ο δ ο χ έ ς
Άρθρο 11
Γνωστοποίηση του ύψους του µισθού που καταβάλλει ο αρχικός εργοδότης
1.
Η Μόνιµη Αντιπροσωπεία του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους πρέπει να γνωστοποιεί στη Γενική Γραµµατεία, για κάθε
αποσπασµένο στρατιωτικό, το ύψος του ετήσιου µεικτού µισθού
του.
2.
Η πληροφορία αυτή πρέπει να περιέχεται στην ανταλλαγή
επιστολών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
Β. Α π ο ζ η µ ι ώ σ ε ι ς
Άρθρο 12
Αποζηµιώσεις διαµονής
1.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός δικαιούται, για την περίοδο
που διαρκεί η απόσπασή του, ηµερησίας αποζηµιώσεως διαµονής
104,03 ευρώ. Η εν λόγω αποζηµίωση καταβάλλεται µηνιαίως.
Εντούτοις, κατά την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορεί να ορισθεί ότι η εν λόγω αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται.
2.
Η αποζηµίωση οφείλεται επίσης σε περίπτωση αποστολής,
ετήσιας άδειας, ειδικής άδειας καθώς και κατά τη διάρκεια των
αργιών που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.

Εκτός από την περίπτωση που ο τόπος πρόσληψης του αποσπασµένου στρατιωτικού βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων από τον τόπο διορισµού, του καταβάλλεται, ενδεχοµένως,
συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση, η οποία αντιστοιχεί
στη διαφορά µεταξύ, αφενός, των µεικτών ετήσιων αποδοχών που
λαµβάνει από τον αρχικό εργοδότη του (πλην των οικογενειακών
επιδοµάτων) προσαυξηµένων κατά την αποζηµίωση διαµονής που
του καταβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία και, αφετέρου, του
βασικού µισθού του βαθµού Α 8 κλιµάκιο 1 ή Β 5 κλιµάκιο 1,
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θεωρείται ότι αντιστοιχούν
τα καθήκοντα που ασκεί. Εντούτοις, κατά την ανταλλαγή επιστολών
που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορεί να ορισθεί
ότι η εν λόγω αποζηµίωση δεν θα καταβάλλεται.
Γ. Ε π ι σ τ ρ ο φ ή ε ξ ό δ ω ν
Άρθρο 14
Έξοδα ταξιδίου
1.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός που δεν έχει µεταφέρει την
οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισµού,
δικαιούται για τον ίδιο µηνιαία καταβολή ποσού που αντιστοιχεί
στο κόστος ενός ταξιδίου µε επιστροφή από τον τόπο διορισµού
στον τόπο πρόσληψης. Η πληρωµή πραγµατοποιείται στο τέλος
κάθε µήνα ή την τελευταία ηµέρα της παροχής υπηρεσιών εφόσον η
παροχή δεν καλύπτει όλο το µήνα. Το ποσό καθορίζεται κατ’
αποκοπήν µε βάση το κόστος του σιδηροδροµικού εισιτηρίου
πρώτης θέσης, όταν το ταξίδι απλής µετάβασης δεν υπερβαίνει την
απόσταση των 500 χιλιοµέτρων. Αν η απόσταση είναι µεγαλύτερη
από 500 χιλιόµετρα ή αν η συνήθης διαδροµή περιλαµβάνει και
θαλάσσιο τµήµα, το ποσό καθορίζεται µε βάση το κόστος του
αεροπορικού εισιτηρίου οικονοµικής θέσης µε µειωµένη τιµή (τη
χαµηλότερη τιµή που εφαρµόζουν οι αεροπορικές εταιρείες που
συνδέουν τον τόπο πρόσληψης και τον τόπο διορισµού).
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2.
Η τιµή που λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνη που ισχύει στο
γραφείο ταξιδίων της Γενικής Γραµµατείας την 1η Ιανουαρίου του
τρέχοντος έτους. Η τιµή αυτή αναθεωρείται την 1η Ιουλίου για
τους προορισµούς για τους οποίους το κόστος έχει αυξηθεί κατά
ποσοστό άνω του 5 % από την 1η Ιανουαρίου. Αν η παροχή
υπηρεσιών παύει πριν τη λήξη του µηνός, το ποσό υπολογίζεται
κατ’ αναλογίαν του αριθµού «δεδουλευµένων» ηµερών.
3.
Αν ο αποσπασµένος στρατιωτικός έχει µεταφέρει την οικοσκευή του από τον τόπο πρόσληψης στον τόπο διορισµού, δικαιούται κατ’ έτος, για τον ίδιο, το (τη) σύζυγό του καθώς και τα
συντηρούµενα τέκνα του, κατ’ αποκοπήν καταβολή των εξόδων
ταξιδίου µε επιστροφή από τον τόπο διορισµού στον τόπο
πρόσληψης, σύµφωνα µε τους κανόνες και υπό τους όρους που
ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
4.
Σύµφωνα µε τους κανόνες και υπό τους όρους που ισχύουν
στη Γενική Γραµµατεία, ο αποσπασµένος στρατιωτικός δικαιούται
επιστροφής εξόδων ταξιδίου:
α) για τον ίδιο:
— επ’ ευκαιρία της απόσπασής του, από τον τόπο πρόσληψης
στον τόπο διορισµού,
— επ’ ευκαιρία της λήξης της απόσπασής του, από τον τόπο
διορισµού στον τόπο πρόσληψης.
β) για το (τη) σύζυγο και τα συντηρούµενα τέκνα:
— επ’ ευκαιρία της µετακόµισης από τον τόπο πρόσληψης
στον τόπο διορισµού,
— επ’ ευκαιρία της λήξης της απόσπασης, από τον τόπο διορισµού στον τόπο πρόσληψης.
5.
Θεωρείται ως τόπος πρόσληψης, για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης, ο τόπος στον οποίο ο αποσπασµένος στρατιωτικός ασκούσε τα καθήκοντά του για τον αρχικό του εργοδότη
πριν από την απόσπασή του. Τόπος διορισµού είναι ο τόπος όπου
βρίσκεται η υπηρεσία στην οποία έχει αποσπασθεί. Οι τόποι αυτοί
επισηµαίνονται κατά την ανταλλαγή επιστολών η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.
6.
Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2 µπορεί να ορίζει ότι η Γενική Γραµµατεία δεν
αναλαµβάνει τα έξοδα ταξιδίου.

Άρθρο 15
Έξοδα µετακόµισης
1.
Η µεταφορά της οικοσκευής µπορεί να γίνει από τον αποσπασµένο στρατιωτικό, που υποχρεούται να µεταφέρει την κατοικία
του στον τόπο διορισµού, εντός έξι µηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από
την έναρξη των καθηκόντων του, εφόσον η προβλεπόµενη διάρκεια
της απόσπασης είναι τουλάχιστον ενός έτους και ο τόπος
πρόσληψης βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιοµέτρων
από τον τόπο διορισµού.
2.
Οι δαπάνες για τη µεταφορά της οικοσκευής επιστρέφονται
στον αποσπασµένο στρατιωτικό σύµφωνα µε τους κανόνες και τους
όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία.
3.
Κατά τη λήξη της απόσπασης, η µετακόµιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός τριών µηνών από το τέλος της απόσπασης.
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4.
Η ανταλλαγή επιστολών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18
παράγραφος 2 µπορεί να ορίζει ότι η Γενική Γραµµατεία δεν
αναλαµβάνει τα έξοδα µετακόµισης.
Άρθρο 16
Αποστολές — Έξοδα αποστολής
1.
Ο αποσπασµένος στρατιωτικός µπορεί να λάβει µέρος σε
αποστολή, τηρουµένου του άρθρου 3.
2.
Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες
και τους όρους που ισχύουν στη Γενική Γραµµατεία για την επιστροφή των εξόδων αποστολής των υπαλλήλων.
Άρθρο 17
Προσαρµογή του καθεστώτος χρηµατικών απολαβών
1.
Το καθεστώς χρηµατικών απολαβών που προβλέπεται στο
παρόν κεφάλαιο στο οποίο υπόκειται ο αποσπασµένος στρατιωτικός, δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης.
2.
Εντούτοις, η συµπληρωµατική κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση
που αναφέρεται στο άρθρο 13 προσαρµόζεται, µία φορά κατ’ έτος
και χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε την εξέλιξη των
βασικών µισθών των κοινοτικών υπαλλήλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Κονδύλια και συµβάσεις
1.
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση αποσπασµένων στρατιωτικών καταλογίζονται στον προϋπολογισµό του
Συµβουλίου.
2.
Η απόσπαση πραγµατοποιείται µέσω ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου Εκπροσώπου και του Μόνιµου Αντιπροσώπου του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους. Στην
ανταλλαγή επιστολών αναφέρονται τα ονόµατα των προσώπων που
είναι εξουσιοδοτηµένα να καθορίσουν τις πρακτικές λεπτοµέρειες
της απόσπασης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, καθώς και
την καταβολή των αποζηµιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12,
13, 14 και 15. Η επιστολή µε την οποία παρατείνεται, διακόπτεται
ή λήγει η απόσπαση, αποστέλλεται επίσης από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο. Ο αποσπασµένος στρατιωτικός παρουσιάζεται την πρώτη ηµέρα της απόσπασής του στην αρµόδια υπηρεσία
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Εθιµοτυπίας για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων εισόδου στην υπηρεσία. Η
ανάληψη των καθηκόντων γίνεται την πρώτη ηµέρα του µηνός.
Άρθρο 19
Εκκαθάριση των δαπανών
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την αρµόδια υπηρεσία της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Εθιµοτυπίας, σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασµό ανοικτό σε τραπεζικό ίδρυµα στο Βέλγιο.

4.7.2001

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 20
∆απάνες υποδοµής
Οι δαπάνες που προορίζονται για τη δηµιουργία των συνθηκών
εργασίας (χώροι, έπιπλα, µηχανήµατα κ.λπ.) των αποσπασµένων
στρατιωτικών καταλογίζονται στις πιστώσεις λειτουργίας του Συµβουλίου.
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Άρθρο 22

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2001.

Άρθρο 21

Για το Συµβούλιο

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα την ηµέρα της
υιοθέτησής της.

Ο Πρόεδρος
A. LINDH
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία αφορούν την
Κοινότητα στα πλαίσια των ευθυνών της έναντι του ενιαίου
νοµίσµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική έννοµη
προστασία του ευρώ από τα επιµέρους κράτη µέλη λόγω
του γεγονότος ότι, τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα
ευρώ θα κυκλοφορούν πέρα από το έδαφος των συµµετεχόντων κρατών µελών. Απαιτείται, εποµένως, η θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας η οποία θα καθορίζει τα αναγκαία µέτρα
για την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ, υπό συνθήκες ικανές να εξασφαλίσουν τη
συνολική, αποτελεσµατική και οµοιογενή προστασία του
ευρώ από δραστηριότητες που θα µπορούσαν να θίξουν την
αξιοπιστία του, καθώς και η λήψη των κατάλληλων µέτρων
ούτως ώστε όλα να είναι έτοιµα εγκαίρως πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2002.

(5)

Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να προσδιοριστούν ή να υιοθετηθούν οι
υφιστάµενοι ορισµοί για ορισµένες έννοιες, όπως, ιδίως, οι
δραστηριότητες παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, τα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα και οι εθνικές αρχές οι
οποίες είναι αρµόδιες για την έρευνα µε στόχο τη συλλογή
και την ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν τις δραστηριότητες παραχάραξης και κιβδηλείας, συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο
άρθρο 12 της Σύµβασης της Γενεύης.

(6)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα τεχνικά και στατιστικά
δεδοµένα που συλλέγουν οι εθνικές αρµόδιες αρχές σχετικά
µε τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και τα κίβδηλα κέρµατα
ευρώ και, στο µέτρο του δυνατού, τα µη εγκεκριµένα τραπεζογραµµάτια, θα ανακοινώνονται στην ΕΚΤ, και ότι οι εθνικές αρµόδιες αρχές, καθώς και η Επιτροπή στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της, θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά. Προβλέπεται επίσης ότι πρόσβαση στα εν λόγω δεδοµένα θα έχει και η Ευρωπόλ, βάσει συµφωνίας της µε την
ΕΚΤ.

(7)

Το κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ)
που δηµιουργήθηκε και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΚΤ,
σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της ΕΚΤ (8),
συγκεντρώνει την ταξινόµηση και την ανάλυση των τεχνικών
δεδοµένων για τα πλαστά τραπεζογραµµάτια.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 123 παράγραφος 4, τρίτη φάση,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (4), προβλέπει ότι,
από την 1η Ιανουαρίου 2002, θα τεθούν σε κυκλοφορία
τραπεζογραµµάτια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθΚΤ) των
συµµετεχόντων κρατών µελών και θα εκδοθούν κέρµατα
ευρώ από τα µετέχοντα κράτη µέλη. Είναι, συνεπώς, αναγκαία η ταχεία θέσπιση ενός συστήµατος προστασίας του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, ώστε αυτό να
καταστεί λειτουργικό πριν από τη θέση σε κυκλοφορία των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ.
Οι διατάξεις που θεσπίστηκαν µε την πράξη του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1995, για την κατάρτιση της σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας
(σύµβαση Ευρωπόλ) (5) και µε την απόφαση του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, µε την οποία επεκτείνεται η
εντολή στην Ευρωπόλ να ασχοληθεί µε την παραχάραξη και
τη νοθεία µέσων πληρωµής (6), εξυπηρετούν την καταπολέµηση της παραχάραξης και κιβδηλείας εν γένει.
Στην απόφαση-πλαίσιο, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη εν όψει της
εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων
κυρώσεων (7), το Συµβούλιο θέσπισε διατάξεις προκειµένου
να εξασφαλίσει ότι το ευρώ θα προστατεύεται δεόντως µε
αποτελεσµατικά ποινικά µέτρα.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 264.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 3 Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 19 της 20.1.2001, σ. 18.
4
( ) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της
29.11.2000, σ. 2).
5
( ) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 1.
6
( ) ΕΕ C 149 της 28.5.1999, σ. 18 και διορθωτικό ΕΕ C 229 της
12.8.1999, σ. 14.
(7) ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1.

(8) Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης
Αυγούστου 1998, σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα
τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999
(EE L 258 της 5.10.1999, σ. 32).
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Το τεχνικό πλαίσιο για τη µεταχείριση των κίβδηλων κερµάτων ευρώ, το οποίο το Συµβούλιο αποδέχθηκε στις 28
Φεβρουαρίου 2000, αναφέρεται στη συστηµατική συλλογή
τεχνικών πληροφοριών σχετικά µε την παραχάραξη και την
κιβδηλεία του ευρώ από την ΕΚΤ, τη δηµιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου (ΕΤΕΚ) για την τεχνική ανάλυση και την ταξινόµηση των κίβδηλων κερµάτων ευρώ και, σε εθνικό επίπεδο, των εθνικών κέντρων ανάλυσης κερµάτων (EΚΑΚ).

(9)

Το ΕΤΕΚ έχει προβλεφθεί, προσωρινά, να δηµιουργηθεί ως
χωριστή και ανεξάρτητη διοικητική οντότητα στο πλαίσιο
του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων, βάσει της ανταλλαγής
επιστολών µεταξύ του Προέδρου του Συµβουλίου και του
Γάλλου Υπουργού Οικονοµικών στις 28 Φεβρουαρίου και 9
Ιουνίου 2000· τα καθήκοντά του πρέπει να καθορισθούν
στον παρόντα κανονισµό. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει, σε
εύθετο χρόνο, για το µελλοντικό καθεστώς και τη µόνιµη
έδρα του ΕΤΕΚ.

(10)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα πλαστά τραπεζογραµµάτια ευρώ θα παραδίδονται για αναγνώριση στα
εθνικά κέντρα ανάλυσης — EΚΑ· τα κίβδηλα κέρµατα πρέπει να παραδίδονται στα ΕΚΑΚ.

(11)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα, το οποίο συµµετέχει
στην ταξινόµηση και διανοµή στο κοινό τραπεζογραµµατίων
και κερµάτων, κατ’ επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων των
ιδρυµάτων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, όπως είναι τα
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, υποχρεούνται να αποσύρουν από την κυκλοφορία και να παραδίδουν στις αρµόδιες
εθνικές αρχές τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ,
για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να
πιστεύουν ότι είναι παραχαραγµένα ή κίβδηλα. Επιπλέον,
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν
διατάξεις για την επιβολή των κυρώσεων τις οποίες κρίνουν
ενδεδειγµένες σε περίπτωση που τα προαναφερόµενα ιδρύµατα δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

(12)

(13)

Θα πρέπει να οργανωθεί στενή και τακτική συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών, της Επιτροπής και της
ΕΚΤ προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική και
οµοιογενής προστασία του ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις
ανταλλαγές πληροφοριών, εκτός των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τη συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των κοινοτικών και εθνικών αρχών, την επιστηµονική
υποστήριξη και την επαγγελµατική κατάρτιση. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη του ρόλου της ΕΚΤ σε
θέµατα προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία, θα συνεχίσει, στα πλαίσια κατάλληλης συµβουλευτικής επιτροπής, από κοινού µε τους βασικούς παράγοντες της καταπολέµησης της παραχάραξης και της κιβδηλείας του ευρώ (ιδίως την ΕΚΤ, το ΕΤΕΚ, την Ευρωπόλ και
την Ιντερπόλ) την τακτική διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τη
βελτίωση των όρων της συνολικής προστασίας του ευρώ,
βάσει νοµοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
πρόληψης και της καταπολέµησης της παραχάραξης και της
κιβδηλείας.
Για να εξασφαλισθεί η ανταλλαγή επίκαιρων, ολοκληρωµένων και συγκρίσιµων δεδοµένων, θα πρέπει να προβλεφθεί
η συγκέντρωση, σε εθνικό επίπεδο, των στρατηγικών και
επιχειρησιακών πληροφοριών καθώς και των υποχρεώσεων
ανακοίνωσης δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα
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µέτρα προκειµένου να επιτρέψουν στις κεντρικές υπηρεσίες
να εκτελούν την αποστολή τους σύµφωνα µε τη Σύµβαση
της Γενεύης, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των εθνικών µονάδων
της Ευρωπόλ.
(14)

Ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας των αποστολών των διάφορων κοινοτικών εταίρων, µε τη συνδροµή την οποία είναι
σε θέση να προσφέρει η Ευρωπόλ, σύµφωνα µε την απόφαση
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, πρέπει να επιτρέψει τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων µέσων για την
προφύλαξη του ευρώ από τις επιζήµιες επιπτώσεις των
παράνοµων δραστηριοτήτων παραχάραξης και κιβδηλείας. Η
Ευρωπόλ εκτελεί την αποστολή της, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εναπόκειται στην
Ευρωπόλ και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τηρουµένων
αυστηρώς των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να καθορίσουν τις µορφές συνεργασίας που τους επιτρέπουν να
ασκούν τα καθήκοντά τους, αντιστοίχως, κατά τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο για τον σκοπό αυτό, πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην οργάνωση στενής και τακτικής
συνεργασίας, βάσει κατάλληλων συµφωνιών που θα πρέπει
να συναφθούν µεταξύ της Ευρωπόλ και της ΕΚΤ, αφενός,
και της Ευρωπόλ και της Επιτροπής, αφετέρου, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης Ευρωπόλ.

(15)

∆εδοµένης της χρησιµοποίησης του ευρώ ως νοµίσµατος
διεθνών συναλλαγών στις τρίτες χώρες, πρέπει να προβλεφθεί διαρθρωµένη συνεργασία όλων των αρµόδιων φορέων
για τις περιπτώσεις παραχάραξης και κιβδηλείας στις τρίτες
χώρες.

(16)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό δεν
θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή του εθνικού ποινικού δικαίου για την προστασία του
ευρώ κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1.
Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός
των αναγκαίων µέτρων για την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ, υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν
την προστασία τους από δραστηριότητες παραχάραξης και κιβδηλείας.
2.
Προς το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ως
«παραχάραξη και κιβδηλεία» νοούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
α) όλες οι δόλιες πράξεις κατασκευής ή αλλοίωσης τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων ευρώ, οποιοδήποτε και αν είναι το µέσο που
χρησιµοποιείται για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος,
β) η δόλια θέση σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων ή
κίβδηλων κερµάτων σε ευρώ,
γ) η εισαγωγή, εξαγωγή, µεταφορά, αποδοχή ή απόκτηση πλαστών
τραπεζογραµµατίων ή κίβδηλων κερµάτων σε ευρώ µε σκοπό τη
διάθεσή τους στην κυκλοφορία εν γνώσει του ότι είναι πλαστά ή
κίβδηλα,
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δ) η δόλια πράξη κατασκευής, αποδοχής, απόκτησης ή κατοχής:
— των εργαλείων, αντικειµένων, προγραµµάτων υπολογιστών
και οιωνδήποτε άλλων µεθόδων που προορίζονται ως εκ της
φύσεώς τους για την κατασκευή πλαστών τραπεζογραµµατίων ή κίβδηλων κερµάτων ευρώ ή για την αλλοίωση των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ
ή
— των ολογραφηµάτων ή άλλων στοιχείων που χρησιµεύουν
για την προστασία των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ από παραποιήσεις.
3.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, χωρίς να θίγεται η εφαρµογή του εθνικού ποινικού δικαίου για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «πλαστά τραπεζογραµµάτια» και «κίβδηλα κέρµατα»: τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, ή αυτά που έχουν τη
µορφή τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων ευρώ, τα οποία είναι
αποτέλεσµα δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης·
β) «αρµόδιες εθνικές αρχές»: οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη
µέλη µε σκοπό:
— την αναγνώριση των πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων,

4.7.2001

στ) «Σύµβαση Ευρωπόλ»: η Σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για
την ίδρυση της Ευρωπόλ (3).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Άρθρο 3
Συλλογή και πρόσβαση
1.
Τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα σχετικά τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και τα κίβδηλα κέρµατα που ανακαλύπτονται στα
κράτη µέλη, συλλέγονται και καταχωρίζονται από τις αρµόδιες
εθνικές αρχές. Τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για αποθήκευση και επεξεργασία.
2.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεντρώνει και αποθηκεύει
τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα για τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και τα κίβδηλα κέρµατα που ανακαλύπτονται σε τρίτες χώρες.
3.
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές καθώς και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, έχουν πρόσβαση στα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπόλ
έχει πρόσβαση δυνάµει συµφωνίας µεταξύ αυτής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
Σύµβασης Ευρωπόλ και των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει
αυτής.
Άρθρο 4

— τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών και στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε τα πλαστά τραπεζογραµµάτια, ιδίως
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλοι εξουσιοδοτηµένοι
οργανισµοί,

Υποχρέωση παράδοσης των πλαστών τραπεζογραµµατίων για
αναγνώριση

— τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών και στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε τα κίβδηλα κέρµατα, ιδίως τα εθνικά
νοµισµατοκοπεία, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλοι
εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί,

1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ή ιδρύουν, σε συµφωνία µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα Kέντρο Eθνικής Aνάλυσης (ΚΕΑ)
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική.

— τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την παραχάραξη και την
κιβδηλεία του ευρώ και την ανάλυσή τους, ιδίως οι εθνικές
κεντρικές υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 12 της Σύµβασης της Γενεύης·

2.
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν στο ΚΕΑ να εξετάζει
τραπεζογραµµάτια, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά, και υποβάλλουν αµελλητί για ανάλυση και αναγνώριση τα
απαραίτητα δείγµατα που ζήτησε το ΚΕΑ από κάθε τύπο τραπεζογραµµατίου ύποπτου ως πλαστού, καθώς και τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα που διαθέτουν. Το ΚΕΑ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα κάθε νέο τύπο τραπεζογραµµατίου ύποπτου ως
πλαστού, το οποίο ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα οποία έχει
θεσπίσει η ΕΚΤ.

γ) «πιστωτικά ιδρύµατα»: τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1),
δ) «τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα»: τα δεδοµένα που επιτρέπουν την αναγνώριση πλαστών τραπεζογραµµατίων ή κίβδηλων
κερµάτων (τεχνική περιγραφή του τύπου της παραχάραξης ή
κιβδηλείας) καθώς και τα δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό των
πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων, ανάλογα
µε την προέλευσή τους, ιδίως τη γεωγραφική·
ε) «Σύµβαση της Γενεύης»: η ∆ιεθνής Σύµβαση προς καταστολή
της παραχάραξης και κιβδηλείας που υπεγράφη στη Γενεύη
στις 20 Απριλίου 1929 (2)·
(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).
(2) Κοινωνία των Εθνών, σειρά Συνθηκών αριθ. 2623 (1931), σ. 372.

3.
Η διάταξη της παραγράφου 2 θα εφαρµόζεται κατά τρόπο
ώστε να µην εµποδίζει τη χρήση και τη διατήρηση των ύποπτων ως
πλαστών τραπεζογραµµατίων, ως αποδεικτικών στοιχείων, στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών.
4.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το σχετικό
τελικό αποτέλεσµα της ανάλυσης και της ταξινόµησης κάθε νέου
τύπου πλαστού τραπεζογραµµατίου στις αρµόδιες εθνικές αρχές
και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το αποτέλεσµα αυτό στην
Ευρωπόλ, δυνάµει της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 3,
παράγραφος 3.
(3) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2.
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Άρθρο 5
Υποχρέωση

παράδοσης

των κίβδηλων
αναγνώριση

κερµάτων

προς

1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ή ιδρύουν ένα Eθνικό Kέντρο Aνάλυσης Κερµάτων (ΕΚΑΚ) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και
πρακτική.
2.
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν στο ΕΚΑΚ να εξετάζει
τα ύποπτα ως κίβδηλα κέρµατα και υποβάλλουν αµελλητί προς
ανάλυση και αναγνώριση τα αναγκαία δείγµατα που ζήτησε το
ΕΚΑΚ από κάθε τύπο κέρµατος ύποπτου ως κίβδηλου, καθώς και
τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα τα οποία διαθέτουν. Το ΕΚΑΚ
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ),
κάθε νέο τύπο κέρµατος ύποπτου ως κίβδηλου που ανταποκρίνεται
στα κριτήρια που έχει αυτό θεσπίσει· προς το σκοπό αυτό, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει στη διάθεση των ΕΚΑΚ τα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα που διαθέτει σχετικά µε τα
κίβδηλα κέρµατα ευρώ.
3.
Η διάταξη της παραγράφου 2 θα εφαρµόζεται κατά τρόπο
ώστε να µην εµποδίζει τη χρήση και τη διατήρηση των ύποπτων ως
κίβδηλων κερµάτων, ως αποδεικτικών στοιχείων, στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών.
4.
Το ΕΤΕΚ αναλύει και ταξινοµεί κάθε νέο τύπο κίβδηλων
κερµάτων ευρώ. Προς το σκοπό αυτό, το ΕΤΕΚ έχει πρόσβαση στα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα τα οποία είναι αποθηκευµένα στην
ΕΚΤ όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα σε ευρώ. Το ΕΤΕΚ ανακοινώνει το σχετικό τελικό αποτέλεσµα της ανάλυσής του στις αρµόδιες
εθνικές αρχές, καθώς και στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές
τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το αποτέλεσµα
αυτό στην Ευρωπόλ, δυνάµει της συµφωνίας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων
1.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα
µετέχει κατ’ επάγγελµα στην ταξινόµηση και στη διανοµή στο κοινό
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυµάτων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλλαγή τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων διαφορετικών νοµισµάτων, όπως είναι τα
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, υποχρεούνται να αποσύρουν από
την κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ τα
οποία έχουν λάβει και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς
λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά και κίδβηλα και τα παραδίδουν αµελλητί στις αρµόδιες εθνικές αρχές.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 ιδρύµατα, τα
οποία δεν εκπληρώνουν τις αναφερόµενες στην εν λόγω παράγραφο
υποχρεώσεις, υπόκεινται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.
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3.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου
2002, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τις ανακοινώνουν αµέσως
στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Άρθρο 7
Συνεργασία για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη
και την κιβδηλεία
1.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική προστασία
του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, τα κράτη µέλη, η
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται, αφενός, µεταξύ τους και, αφετέρου, µε την Ευρωπόλ, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση Ευρωπόλ και µε τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει
αυτής. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα διαπραγµατευθούν µε την Ευρωπόλ, µε σκοπό να
συναφθεί, εν ευθέτω χρόνω, συµφωνία.
2.
Ειδικότερα, οι εθνικές αρµόδιες αρχές, η Επιτροπή και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των αντίστοιχων
καθηκόντων τους, συνεργάζονται:
— µε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την πρόληψη της παραχάραξης και της κιβδηλείας και για την καταπολέµηση της
θέσης σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων,
— µε την τακτική ενηµέρωσή τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της
παραχάραξης και της κιβδηλείας για τους σκοπούς στρατηγικής
ανάλυσης,
— µε την αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα της πρόληψης της
παραχάραξης και της κιβδηλείας και της καταπολέµησης της
θέσης σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων, η οποία περιλαµβάνει ιδίως επιστηµονική
υποστήριξη και κατάρτιση µε την υλικοτεχνική στήριξη των
κρατών µελών.
3.
Στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής, οι εθνικές κεντρικές
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 της Σύµβασης της
Γενεύης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται,
η Επιτροπή, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και
µε την επιφύλαξη του ρόλου της Ευρωπόλ, προβλέπουν σύστηµα
διαβίβασης µηνυµάτων σχετικά µε τα τεχνικά δεδοµένα (σύστηµα
έγκαιρης ειδοποίησης).
Άρθρο 8
Συγκέντρωση των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σε εθνικό
επίπεδο σχετικά µε τις περιπτώσεις παραχάραξης και κιβδηλείας,
από την πρώτη ήδη διαπίστωσή τους, ανακοινώνονται στην εθνική
κεντρική υπηρεσία προκειµένου να διαβιβασθούν στην Ευρωπόλ
µέσω της εθνικής µονάδας της Ευρωπόλ.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειµένου να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της
εθνικής κεντρικής υπηρεσίας και της εθνικής µονάδας της Ευρωπόλ.
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Άρθρο 9
Εξωτερικές σχέσεις
1.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τις τρίτες
χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, σε στενή συνεννόηση µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν την πρόληψη των παράνοµων δραστηριοτήτων και οι οποίες περιέχονται στις συµφωνίες
συνεργασίας και συνδέσεως καθώς και στις προενταξιακές συµφωνίες, την αναγκαία συνδροµή για την πρόληψη και την καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας του ευρώ.
2.
Το Συµβούλιο µεριµνά ώστε στις συµφωνίες συνεργασίας και
συνδέσεως, καθώς και στις προενταξιακές συµφωνίες µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών, να περιλαµβάνονται
διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

4.7.2001

2.
Οι κατάλογοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Μη εγκεκριµένα τραπεζογραµµάτια
Εφόσον είναι δυνατόν, οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7, 8 και 9
εφαρµόζονται στα εκφρασµένα σε ευρώ τραπεζογραµµάτια, τα
οποία έχουν παραχθεί µε τη χρήση νόµιµων εγκαταστάσεων ή
νόµιµων υλικών κατά παράβαση των διατάξεων δυνάµει των οποίων
οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εκδίδουν το νόµισµα, ή έχουν τεθεί
σε κυκλοφορία κατά παράβαση των όρων βάσει των οποίων οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία το νόµισµα και
χωρίς τη συµφωνία των αρχών αυτών.
Άρθρο 12
Εφαρµογή
Τα άρθρα 1 έως 11 επιφέρουν τα αποτελέσµατά τους σε εκείνα τα
κράτη µέλη τα οποία υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Αρµόδιες εθνικές αρχές

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων εθνικών αρχών
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, εφαρµόζεται
από τη δηµοσίευσή του για τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα
που δεν έχουν εκδοθεί ακόµη, αλλά προορίζονται προς έκδοση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Λουξεµβούργο, 28 Ιουνίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. ROSENGREN
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2001
για την επέκταση των αποτελεσµάτων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά µε τον καθορισµό
των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα
κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Εκδίδοντας τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 (3), το
Συµβούλιο προέβλεψε ότι τα άρθρα του 1 έως 11 θα
επιφέρουν τα αποτελέσµατά τους σε όσα κράτη µέλη έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Ωστόσο, το ευρώ πρέπει να απολαύει του ιδίου επιπέδου
προστασίας και σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν το

έχουν υιοθετήσει και θα πρέπει να θεσπισθούν οι αναγκαίες
προς τούτο διατάξεις,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1338/2001 επεκτείνεται στα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, ισχύει από τη
δηµοσίευσή του για τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα που δεν
έχουν εκδοθεί ακόµη, αλλά προορίζονται προς έκδοση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 28 Ιουνίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. ROSENGREN

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 264.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 3 Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Βλέπε σελίδα 6 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1340/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 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 4 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 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
091
092
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
508
512
524
528
720
804
999
388
512
528
800
804
999
052
999
052
064
066
068
400
616
999
052
624
999

72,0
39,6
39,6
50,4
81,2
81,2
81,7
81,7
69,3
66,9
68,1
93,1
104,9
101,5
90,1
61,7
69,6
146,9
99,7
95,9
101,4
80,9
71,1
74,3
111,7
87,9
191,5
191,5
342,5
209,5
151,9
143,5
308,4
289,0
240,8
102,0
238,5
170,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

(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. 1341/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 169/2001 και για την αύξηση σε 70 000 τόνους της
προκήρυξης δηµοπρασίας για τη µεταπώληση στην εσωτερική αγορά ρυζιού που βρίσκεται στην κατοχή
του ιταλικού οργανισµού παρέµβασης
nica και 10 000 τόνους ρυζιού paddy του τύπου Indica,
σε συνδυασµό µε παράταση της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών για την τελευταία µερική δηµοπρασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1667/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο β) τελευταία
περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής (3), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της διάθεσης προς
πώληση ρυζιού paddy που βρίσκεται στην κατοχή των
οργανισµών παρέµβασης.

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 169/2001 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 573/
2001 (5), προκηρύχθηκε δηµοπρασία για τη µεταπώληση
στην εσωτερική αγορά 50 000 τόνων ρυζιού που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης.

(2)

Με την υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιµο να
γίνει αύξηση της ποσότητας που διατίθεται προς πώληση
στην εσωτερική αγορά κατά 20 000 τόνους περίπου ρυζιού
paddy από τον ιταλικό οργανισµό παρέµβασης, που αποτελούνται από 10 000 τόνους ρυζιού paddy του τύπου Japo-

(3)

(4)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διετύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 169/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 του κανονισµού, οι όροι «50 000 τόνων ρυζιού
paddy, εκ των οποίων 40 000 τόνοι του τύπου Japonica και
10 000 τόνοι του τύπου Indica» αντικαθίστανται από «70 000
τόνων ρυζιού paddy, εκ των οποίων 50 000 τόνοι του τύπου
Japonica και 20 000 τόνοι του τύπου Indica».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η ηµεροµηνία «27 Ιουνίου
2001» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 Ιουλίου 2001».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L
L
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329 της 30.12.1995, σ. 18.
193 της 29.7.2000, σ. 23.
9 της 12.1.1991, σ. 15.
26 της 27.1.2001, σ. 17.
85 της 24.3.2001, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1342/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 795/2001, που προβλέπει ειδικά µέτρα παρέκκλισης από
τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 174/1999, (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 40,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 795/2001 της Επιτροπής (3) προβλέπει ειδικά µέτρα για τη ρύθµιση των εξαγωγών οι οποίες
δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν εξαιτίας των διευρυµένων
διαδικασιών έκδοσης των υγειονοµικών πιστοποιητικών που
εφαρµόστηκαν από ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε τα
µέτρα προστασίας που εγκρίθηκαν µε τις σχετικές αποφάσεις και ορισµένα µέτρα που ελήφθησαν από ορισµένες
τρίτες χώρες, τα οποία οδήγησαν σε περιορισµούς κατά την
εξαγωγή.

(2)

Τα µέτρα υγειονοµικής προστασίας που ελήφθησαν από
ορισµένες τρίτες χώρες σε σχέση µε τις εξαγωγές της Κοινότητας εξακολουθούν να ισχύουν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις δυνατότητες εξαγωγής ορισµένων προϊόντων.

(3)

Θα πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειες που αυτά συνεπάγονται για τους εξαγωγείς της Κοινότητας µε την παράταση
της ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής καθώς και µε την
άµεση παράταση ορισµένων προθεσµιών. Θα πρέπει επίσης
να τροποποιηθούν οι ανακοινώσεις εκ µέρους των κρατών
µελών σχετικά µε τα εν λόγω πιστοποιητικά.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

«2.
Κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
174/1999, η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής
που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού και
ζητήθηκαν έως τις 22 Μαρτίου 2001 το αργότερο παρατείνεται
µετά από αίτηση του δικαιούχου κατά:
— 5 µήνες για τα πιστοποιητικά που λήγουν στις 31 Μαρτίου
2001,
— 4 µήνες για τα πιστοποιητικά που λήγουν στις 30 Απριλίου
2001,
— 3 µήνες για τα πιστοποιητικά που λήγουν στις 31 Μαΐου
2001,
— 2 µήνες για τα πιστοποιητικά που λήγουν στις 30 Ιουνίου
2001,
— 1 µήνα για τα πιστοποιητικά που λήγουν στις 31 Ιουλίου
2001.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή µε φαξ [στον
αριθµό (32-2) 295 33 10]:
— µέχρι τις 10 Ιουλίου του 2001 το αργότερο για την
περίοδο από 27 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2001 και
— τη δεύτερη ηµέρα κάθε µήνα το αργότερο για τον προηγούµενο µήνα αρχίζοντας από το µήνα Ιούλιο,
για τα προϊόντα που αφορά κάθε µέτρο που προβλέπεται από
τον παρόντα κανονισµό τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης
του πιστοποιητικού, των κωδικό της ονοµατολογίας των χωρών
και των εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου
της Κοινότητας που αναφέρεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού,
την ποσότητα των προϊόντων, την αρχική περίοδο ισχύος και
την παρατεταµένη περίοδο ισχύος.»

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 795/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα της
δηµοσίευσής 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, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 10.
(3) ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1343/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 449/2001 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα των
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2699/
2000 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 449/2001 της Επιτροπής (3) προέβλεψε ότι οι όροι
πληρωµής της πρώτης ύλης, από το µεταποιητή στην
οργάνωση παραγωγών, καθορίζονταν στη σύµβαση και,
κυρίως, ότι η προθεσµία πληρωµής δεν µπορούσε να υπερβεί 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία παράδοσης κάθε παρτίδας.
Προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία ευελιξία και να διευκολυνθεί η διοικητική διαχείριση του καθεστώτος, πρέπει να
µεταφερθεί η µέγιστη αυτή προθεσµία κατά το τέλος του
δεύτερου µήνα που έπεται του µήνα παράδοσης. Η διάταξη
αυτή πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις συµβάσεις που έχουν
συναφθεί µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«ε) την καταβλητέα για την πρώτη ύλη τιµή, ενδεχοµένως διαφοροποιούµενη ανά ποικιλία ή/και ποιότητα ή/και περίοδο
παράδοσης.
Για τις τοµάτες, τα ροδάκινα και τα αχλάδια, η σύµβαση
αναφέρει επίσης το στάδιο παράδοσης κατά το οποίο εφαρµόζεται η εν λόγω τιµή, καθώς και τους όρους πληρωµής.
Ενδεχόµενη καθυστέρηση πληρωµής δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει τους δύο µήνες από το τέλος του µήνα της
παράδοσης κάθε παρτίδας.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29.
(2) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 9.
(3) ΕΕ L 64 της 6.3.2001, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1344/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
περί προσδιορισµού των όρων για την αποδοχή των αιτήσεων για δικαιώµατα εισαγωγής που έχουν
υποβληθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 στον τοµέα του βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 της Επιτροπής, της 1ης
Ιουνίου 2001, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης δασµολογικής ποσόστωσης για το κατεψυγµένο βόειο κρέας που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 0202 και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ
0206 29 91 (από την 1η Ιουλίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου
2002) (1), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 προβλέπει ιδίως ότι οι
ποσότητες που προορίζονται για τους παραδοσιακούς εισαγωγείς
κατανέµονται ανάλογα µε τις εισαγωγές που πραγµατοποιήθηκαν
για την περίοδο από 1η Ιουλίου 1997 έως 30 Ιουνίου 2000 στα
πλαίσια των κανονισµών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1042/97 (2),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 260/98 (3),
(ΕΚ) αριθ. 1142/98 (4) και (ΕΚ) αριθ. 995/1999 (5). Στις άλλες
περιπτώσεις, οι ζητούµενες ποσότητες υπερβαίνουν τις διαθέσιµες
ποσότητες βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισµού. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να µειωθούν ανάλογα οι

ποσότητες που έχουν ζητηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση για δικαιώµατα εισαγωγής που υποβάλλεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2001 ικανοποιείται µέχρι συµπληρώσεως των ακόλουθων ποσοτήτων:
α) 240,1355 χιλιόγραµµα ανά τόνο που έχει εισαχθεί για την
περίοδο από 1η Ιουλίου 1997 έως 30 Ιουνίου 2000 στα
πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1042/97, (ΕΚ) αριθ. 1142/
98 και (ΕΚ) αριθ. 995/1999, για τους εισαγωγείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2001·
β) 472,9320 χιλιόγραµµα ανά τόνο όσον αφορά τους επιχειρηµατίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2001.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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149 της 2.6.2001, σ. 11.
152 της 11.6.1997, σ. 2.
25 της 31.1.1998, σ. 42.
159 της 3.6.1998, σ. 11.
122 της 12.5.1999, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1345/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό σε ποιο βαθµό µπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις για δικαίωµα εισαγωγής που
υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2001 για τα νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/2001 της Επιτροπής, της 5ης
Ιουνίου 2001, για το άνοιγµα και διαχείριση δασµολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή νεαρών αρρένων βοοειδών που
προορίζονται για πάχυνση (1η Ιουλίου 2001 έως 30 Ιουνίου
2002) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1095/2001, στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
έχει καθορίσει την ποσότητα των νεαρών αρρένων βοοειδών που
µπορούν να εισαχθούν υπό ειδικές συνθήκες για την περίοδο από
1ης Ιουλίου 2001 έως 30 Ιουνίου 2002. Στις άλλες περιπτώσεις,
οι ζητούµενες ποσότητες υπερβαίνουν τις διαθέσιµες ποσότητες
βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ιδίου κανονι-

σµού. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να µειωθούν ανάλογα οι
ποσότητες που έχουν ζητηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθου
4 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1095/2001,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κάθε αίτηση για δικαίωµα εισαγωγής που κατατίθεται στα άλλα
κράτη µέλη εκτός της Ιταλίας και της Ελλάδας, στα πλαίσια του
άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1095/2001
ικανοποιείται µέχρι 2,532 % της ποσότητας που ζητήθηκε.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 25.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιουνίου 2001
σχετικά µε τις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
προς τρίτες χώρες δυνάµει του άρθρου 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1539]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/497/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 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 (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη µέλη να προβλέπουν ότι η διαβίβαση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα επιτρέπεται µόνον εάν η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων και οι νόµοι των κρατών µελών που συνάδουν µε τις
λοιπές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έχουν τηρηθεί πριν από τη διαβίβαση.

(2)

Ωστόσο, το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν, τηρουµένων ορισµένων εγγυήσεων, µία ή πλείονες διαβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα προς τρίτη χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, Οι εν λόγω
εγγυήσεις µπορούν ιδίως να απορρέουν από κατάλληλες συµβατικές ρήτρες.

(3)

Σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, το επίπεδο προστασίας των δεδοµένων πρέπει να σταθµίζεται και να
αξιολογείται λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων που επηρεάζουν µια διαβίβαση ή κατηγορία
διαβιβάσεων δεδοµένων. Η οµάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει της εν λόγω οδηγίας (2), έχει εκδώσει
κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να διευκολύνει την αξιολόγιση αυτή (3).

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) Η διεύθυνση της οµάδας εργασίας στο διαδίκτυο είναι η εξής: http://www.europa.eu.int/comm/internal market/en/media/
dataprot/wpdocs/indez.htm.
(3) WP 4 (5020/97) «Αρχικοί προσανατολισµοί για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες —
∆υνατοί τρόποι εκτίµησης της επάρκειας της προστασίας», έγγραφο συζήτησης που εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις
26 Ιουνίου 1997.
WP 7 (5057/97) Έγγραφο εργασίας: «Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των πράξεων αυτορρύθµισης του τοµέα: πότε
συµβάλλουν ουσιαστικά στο επίπεδο προστασίας δεδοµένων µιας τρίτης χώρας», εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 14
Ιανουαρίου 1998.
WP 9 (3005/98) Έγγραφο εργασίας: «Προκαταρκτικές απόψεις για τη χρήση συµβατικών διατάξεων κατά τη διαβίβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες», εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 22 Απριλίου 1998.
WP 12: «∆ιαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: εφαρµογή των άρθρων 25 και 26 της οδηγίας της
ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων», εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 24 Ιουλίου 1998 και διατίθεται στον
ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «europa.eu.int/comm/internal—markt/en/media.dataprot/wpdocs/wp12/en».
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(4)

Το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, το οποίο προσφέρει ευελιξία σε ένα φορέα που
επιθυµεί να διαβιβάσει δεδοµένα σε τρίτες χώρες, και το άρθρο 26 παράγραφος 4 που προβλέπει τις
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες, έχουν ουσιώδη σηµασία για τη διατήρηση της αναγκαίας ροής δεδοµένου προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, χωρίς να επιβαρύνονται
αδικαιολόγητα οι οικονοµικοί φορείς. Τα άρθρα αυτά είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά ενόψει του γεγονότος ότι
η Επιτροπή είναι απίθανο να προβεί βραχυπρόθεσµα ή ακόµη και µεσοπρόθεσµα σε διαπιστώσεις για
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δυνάµει του άρθρου 25 παράγραφος 6, παρά µόνο για περιορισµένο
αριθµό χωρών.

(5)

Οι εν λόγω τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες είναι µόνο µία από τις διάφορες δυνατότητες που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ για τη νόµιµη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα,
µαζί µε τα άρθρα 25 και 26 παράγραφοι 1 και 2, και θα καταστήσουν πολύ ευκολότερη για τους
διάφορους φορείς τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες µέσω της ενσωµάτωσης
των τυποποιηµένων συµβατικών ρητρών σε µια σύµβαση. Οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες αφορούν
µόνο την προστασία των δεδοµένων. Ο εξαγωγέας των δεδοµένων και ο εισαγωγέας των δεδοµένων είναι
ελεύθεροι να συµπεριλάβουν οποιεσδήποτε άλλες ρήτρες για επιχειρηµατικά ζητήµατα τις οποίες θεωρούν
κατάλληλες για τη σύµβαση, όπως ρήτρες για αµοιβαία συνδροµή σε περίπτωση διαφορών µε πρόσωπο στο
οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή µε αρχή ελέγχου, εφόσον οι ρήτρες αυτές δεν αντιφάσκουν µε τις
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες.

(6)

Η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να θίγει τις εθνικές άδειες που δύνανται να χορηγούν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε εθνικές διατάξεις εφαρµογής του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Οι
περιστάσεις ειδικών διαβιβάσεων ενδέχεται να απαιτούν από τους υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδοµένων
να παρέχουν διάφορες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2. Εν πάση περιπτώσει, µόνη
συνέπεια της παρούσας απόφασης είναι ότι απαιτεί από τα κράτη µέλη να µην αρνούνται να αναγνωρίζουν
ότι οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που περιγράφονται σ’ αυτήν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και,
εποµένως, δεν έχει καµία συνέπεια σε τυχόν άλλες συµβατικές ρήτρες.

(7)

Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης περιορίζεται στη διαπίστωση ότι οι ρήτρες του παραρτήµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι εγκατεστηµένος στην
Κοινότητα προκειµένου να υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 2
της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες είναι µια πράξη
επεξεργασίας που πραγµατοποιείται σε κράτος µέλος, η νοµιµότητα της οποίας υπόκειται στο εθνικό
δίκαιο. Οι αρχές ελέγχου των κρατών µελών που είναι αρµόδιες για την προστασία των δεδοµένων, κατά
την άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών τους βάσει του άρθρου 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, πρέπει να
παραµένουν αρµόδιες να αξιολογούν το κατά πόσον ο εξαγωγέας των δεδοµένων συµµορφώθηκε µε την
εθνική νοµοθεσία εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και, ιδίως, µε κάθε ειδικό κανόνα που
αφορά την υποχρέωση παροχής πληροφοριών δυνάµει της εν λόγω οδηγίας.

(8)

Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνους
επεξεργασίας εγκατεστηµένους στην Κοινότητα σε αποδέκτες εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους της
Κοινότητας οι οποίοι ενεργούν απλώς ως εκτελούντες επεξεργασία. Αυτές οι διαβιβάσεις δεν απαιτούν τις
ίδιες εγγυήσεις, διότι ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασµό του υπεύθυνου
επεξεργασίας. Η Επιτροπή προτίθεται να ασχοληθεί µε τις διαβιβάσεις αυτού του είδους σε άλλη απόφαση.

(9)

Πρέπει να θεσπιστούν τα ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία πρέπει να διευκρινίζουν τα συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση διαβίβασης. Τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να εξειδικεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Η λειτουργία της παρούσας απόφασης θα επανεξεταστεί υπό το φως της πείρας που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή της.

(10)

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης στο µέλλον αν και κατά πόσον τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που
υποβάλλονται από επιχειρηµατικές οργανώσεις ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις,
σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ.

(11)

Τα µέρη πρέπει να είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθερα να συµφωνούν επί των ουσιαστικών κανόνων για την
προστασία των δεδοµένων προς τους οποίους πρέπει να συµµορφώνεται ο εισαγωγέας των δεδοµένων, σε
κάθε περίπτωση, όµως, πρέπει να εφαρµόζονται ορισµένες αρχές προστασίας των δεδοµένων.

(12)

Τα δεδοµένα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας και ακολούθως να χρησιµοποιούνται µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς και δεν πρέπει να διατηρούνται µεγαλύτερο διάστηµα από ότι είναι αναγκαίο.

(13)

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει
να έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα δεδοµένα που το αφορούν και όπου χρειάζεται, διόρθωσης,
διαγραφής ή κλειδώµατος ορισµένων δεδοµένων.
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(14)

Περαιτέρω διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε άλλον υπεύθυνο της επεξεργασίας εγκατεστηµένο σε τρίτη
χώρα πρέπει να επιτρέπεται µόνον αν τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, ιδίως για να εξασφαλίζεται ότι τα
πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδοµένα έχουν ενηµερωθεί κατάλληλα και τους δόθηκε η ευκαιρία να
προβάλλουν αντιρρήσεις, ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επιφυλαχτούν ως προς τη συγκατάθεσή τους.

(15)

Πέραν της αξιολόγησης του κατά πόσον οι διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες συνάδουν µε το εθνικό δίκαιο, οι
αρχές ελέγχου πρέπει να διαδραµατίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτού του συµβατικού
µηχανισµού διασφαλίζοντας ότι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται επαρκώς µετά τη
διαβίβαση. Σε ειδικές περιστάσεις οι αρχές ελέγχου των κρατών µελών πρέπει να διατηρούν το δικαίωµα να
απαγορεύουν ή να αναστέλλουν µια διαβίβαση ή µια κατηγορία διαβιβάσεων δεδοµένων που βασίζεται σε
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες στις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται ότι µια διαβίβαση
που πραγµατοποιείται σε συµβατική βάση ενδέχεται να έχει σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις
που παρέχουν ικανοποιητική προστασία στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα.

(16)

Την εκτέλεση των τυποποιηµένων συµβατικών ρητρών πρέπει να µπορούν να επικαλούνται όχι µόνο οι
φορείς που είναι συµβαλλόµενα µέρη, αλλά και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ιδίως
όταν τα πρόσωπα αυτά υφίστανται ζηµία συνεπεία παραβίασης της σύµβασης.

(17)

Το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση πρέπει να είναι το δίκαιο κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος
ο εξαγωγέας των δεδοµένων που επιτρέπει σε δικαιούχο τρίτο να επιβάλλει την εκτέλεση της σύµβασης. Τα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα µπορούν να εκπροσωπούνται από ενώσεις ή άλλους φορείς
αν το επιθυµούν και εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.

(18)

Για να µειωθούν οι δυσχέρειες πρακτικού χαρακτήρα τις οποίες ενδέχεται να αντιµετωπίσουν τα πρόσωπα
στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα όταν προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους βάσει αυτών
των τυποποιηµένων συµβατικών ρητρών, ο εξαγωγέας των δεδοµένων και ο εισαγωγέας των δεδοµένων
πρέπει να είναι απεριορίστως και εις ολόκληρου υπεύθυνοι για τις ζηµίες που προκύπτουν από κάθε
παραβίαση των διατάξεων που υπόκεινται στη ρήτρα δικαιούχου τρίτου.

(19)

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα δικαιούται να προσφύγει κατά του εξαγωγέα των
δεδοµένων, κατά του εισαγωγέα των δεδοµένων ή και κατά των δύο και να ζητήσει από αυτούς αποζηµίωση
για κάθε ζηµία που προκύπτει από κάθε ενέργεια που δεν συµβιβάζεται µε τις υποχρεώσεις οι οποίες
περιλαµβάνονται στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες. Και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να
απαλλαγούν από την εν λόγω ευθύνη εάν αποδείξουν ότι κανένα από αυτά δεν φέρει ευθύνη.

(20)

Η απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη δεν επεκτείνεται στις διατάξεις που δεν καλύπτονται από τη
ρήτρα δικαιούχου τρίτου και δεν χρειάζεται να καθιστά το ένα µέρος υπεύθυνο για τις ζηµίες που
προκύπτουν από την αθέµιτη επεξεργασία στην οποία προέβη το άλλο µέρος. Αν και η αµοιβαία
αποζηµίωση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επάρκεια της
προστασίας των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και, κατά συνέπεια, µπορεί να διαγραφεί,
ωστόσο περιλαµβάνεται στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες για λόγους σαφήνειας και για να αποφευχθεί η ανάγκη να διαπραγµατεύονται τα συµβαλλόµενα µέρη ρήτρες αποζηµίωσης χωριστά.

(21)

Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα
δεδοµένα, η οποία δεν επιλύεται µε φιλικό διακανονισµό και στο πλαίσιο της οποίας το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδοµένα επικαλείται τη ρήτρα δικαιούχου τρίτου, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να
παράσχουν στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα επιλογή µεταξύ της διαµεσολάβησης, της
διαιτησίας και της αντιδικίας. Το κατά πόσον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα θα έχει
πραγµατική επιλογή εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων και αναγνωρισµένων συστηµάτων διαµεσολάβησης και διαιτησίας. Η διαµεσολάβηση των αρχών ελέγχου των κρατών µελών πρέπει να συνιστά µία
από τις επιλογές, όπου παρέχεται αυτή η υπηρεσία.

(22)

Η οµάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε γνώµη σχετικά µε το
επίπεδο προστασίας που παρέχουν οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που επισυνάπτονται στην παρούσα
απόφαση, η οποία ελήφθη υπόψη κατά την εκπόνηση της παρούσας απόφασης (1).

(23)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που
συστάθηκε βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

(1) Γνωµοδότηση αριθ. 1/2001, που εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας στις 26 Ιανουαρίου 2001 (Γ∆ MARKT 5102/WP 38)·
διατίθεται στον ιστοχώρο «Europa» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες που παρατίθενται στο παράρτηµα θεωρείται ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων καθώς και
την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων, όπως επιβάλλει το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αφορά µόνο το ικανοποιητικό επίπεδο της προστασίας που παρέχουν οι τυποποιηµένες
συµβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται στο παράρτηµα. ∆εν
επηρεάζει την εφαρµογή άλλων εθνικών διατάξεων εφαρµογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη µέλη.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο
επεξεργασίας που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα προς αποδέκτες εγκατεστηµένους εκτός της επικράτειας
της Κοινότητας ο οποίοι ενεργούν απλώς ως εκτελούντες επεξεργασία.
Άρθρο 3
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) εφαρµόζονται οι ορισµοί της οδηγίας 95/46/ΕΚ·
β) ως «ειδικές κατηγορίες δεδοµένων» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας
95/46/ΕΚ·
γ) ως «αρχή ελέγχου» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ·
δ) ως «εξαγωγέας των δεδοµένων» νοείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος διαβιβάζει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα·
ε) ως «εισαγωγέας των δεδοµένων» νοείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος συµφωνεί να παραλάβει από τον
εξαγωγέα των δεδοµένων δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω επεξεργασία σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
1.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών τους να αναλαµβάνουν δράση προκειµένου να εξασφαλίζουν την τήρηση
των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε τα κεφάλαια II, III, V, και VI της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δύνανται να ασκούν τις υφιστάµενες εξουσίες τους για να απαγορεύουν ή να
αναστέλλουν τη ροή δεδοµένων προς τρίτες χώρες προκειµένου να προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) είναι αποδεδειγµένο ότι η νοµοθεσία στην οποία υπόκειται ο εισαγωγέας των δεδοµένων του επιβάλλει
υποχρεώσεις παρέκκλισης από τους σχετικούς κανόνες προστασίας των δεδοµένων οι οπίες υπερβαίνουν το
αναγκαίο σε µια δηµοκρατική κοινωνία µέτρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όταν οι
υποχρεώσεις ατυτές ενδέχεται να έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις που παρέχονται από τιε
τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες· ή
β) κάποια αρµόδια αρχή απέδειξε ότι ο εισαγωγέας των δεδοµένων δεν τήρησε τις συµβατικές ρήτρες· ή
γ) υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ότι οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες του παραρτήµατος δεν τηρούνται ή δεν
θα τηρηθούν και ότι η συνέχιση της διαβίβασης δηµιουργεί άµεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζηµίας στα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα.
2.
Η απαγόρευση ή η αναστολή βάσει της παραγράφου 1 αίρονται αµέσως µόλις παύσουν να υπάρχουν οι
λόγοι της αναστολής ή της απαγόρευσης.
3.
Τα κράτη µέλη όταν λαµβάνουν µέτρα σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, ενηµερώνουν χωρίς
καθυστέρηση την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στα υπόλοιπα κράτη µέλη.
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Άρθρο 5

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή της παρούσας απόφασης βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών τρία έτη µετά
την κοινοποίησή της στα κράτη µέλη. Υποβάλλει έκθεση ως προς τα πορίσµατά της στην επιτροπή που συστάθηκε
βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία περιλαµβάνει οποιοδήποτε στοιχείο θα µπορούσε να
επηρεάσει την εκτίµηση που αφορά την επάρκεια των τυποποιηµένων ρητρών που παρατίθενται στο παράρτηµα και
κάθε ένδειξη για το ότι η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται κατά τρόπο που επιφέρει διακρίσεις.
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τις 3 Σεπτεµβρίου 2001.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες
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Προσάρτηµα 2
στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες
Υποχρεωτικές αρχές προστασίας δεδοµένων που αναφέρονται στη ρήτρα 5 στοιχείο β), πρώτη περίπτωση
Αυτές οι αρχές προστασίας δεδοµένων διαβάζονται και ερµηνεύονται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις (αρχές και σχετικές
εξαιρέσεις) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας που εφαρµόζεται στον εισαγωγέα
των δεδοµένων οι οποίες δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου σε µία δηµοκρατική κοινωνία σε σχέση µε ένα από τα συµφέροντα που
παρατίθενται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, της οδηγίας 95/46/ΕΚ, δηλαδή, αν συνιστούν µέτρο αναγκαίο για τη διαφύλαξη της
ασφάλειας του κράτους, της άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας, της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων
του ποινικού νόµου ή της δεοντολογίας των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων, σηµαντικού οικονοµικού ή χρηµατοοικονοµικού συµφέροντος, της προστασίας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ή των δικαιωµάτων και ελευθεριών
άλλων προσώπων.
1. Περιορισµός του σκοπού: Τα δεδοµένα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία και, στη συνέχεια, να χρησιµοποιούνται ή να
κοινοποιούνται περαιτέρω για τους συγκεκριµένους σκοπούς που προβλέπονται στο προσάρτηµα 1 των συµβατικών ρητρών.
Τα δεδοµένα δεν πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διαβίβασης.
2. Ποιότητα των δεδοµένων και αναλογικότητα: Τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν χρειάζεται, να ενηµερώνονται.
Πρέπει να είναι κατάλληλα, να έχουν άµεση σχέση µε το θέµα και να µην είναι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τους
σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.
3. ∆ιαφάνεια: Πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πληροφορίες σχετικά µε τους σκοπούς
της επεξεργασίας και την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας της τρίτης χώρας, καθώς και άλλες πληροφορίες εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση σωστής επεξεργασίας, εκτός αν πληροφορίες αυτού του είδους έχουν ήδη δοθεί
από τον εξαγωγέα των δεδοµένων.
4. Ασφάλεια και εµπιστευτικότητα: Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει µέτρα ασφαλείας, τεχνικής και οργανωτικής φύσης, κατάλληλα για τους κινδύνους (π.χ. µη επιτρεπόµενη πρόσβαση) που αντιπροσωπεύει η επεξεργασία. Κάθε
πρόσωπο που ενεργεί υπό τις εντολές του υπευθύνου της επεξεργασίας, περιλαµβανοµένου του εκτελούντος την επεξεργασία,
µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα µόνο κατόπιν οδηγιών του υπευθύνου της επεξεργασίας.
5. ∆ικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώµατος: Όπως προβλέπει το άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα υπό επεξεργασία δεδοµένα που
το αφορούν και, κατά περίπτωση, το δικαίωµα να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των δεδοµένων των
οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις αρχές που παρατίθενται στο παρόν προσάρτηµα, ιδίως λόγω ελλείψεων ή
ανακρίβειας των δεδοµένων. Πρέπει επίσης να µπορεί να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν
επικαλούµενο νόµιµους λόγους που σχετίζονται µε τη ιδιαίτερη κατάστασή του.
6. Περιορισµοί των διαδοχικών διαβιβάσεων: Η περαιτέρω διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εισαγωγέα των
δεδοµένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα που δεν παρέχει ικανοποιητική προστασία ή δεν
καλύπτεται από απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα δυνάµει του άρθρου 25 παράγραφος 6, της οδηγίας 95/46/ΕΚ (διαδοχική
διαβίβαση) µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους:
α) τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα έχουν δώσει, σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, τη συγκατάθεσή τους κατά τρόπο αναµφισβήτητο για διαδοχική διαβίβαση ή, στις άλλες περιπτώσεις τους έχει δοθεί η δυνατότητα
να αντιταχθούν σ’ αυτήν.
Οι ελάχιστες πληροφορίες πού πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να
περιλαµβάνουν, σε γλώσσα κατανοητή σ’ αυτά:
— τους σκοπούς της διαδοχικής διαβίβασης,
— τα στοιχεία του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξαγωγέα των δεδοµένων,
— τις κατηγορίες των περαιτέρω αποδεκτών των δεδοµένων και τις χώρες προορισµού και,
— διευκρίνιση ότι, µετά τη διαδοχική διαβίβαση, τα δεδοµένα µπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από υπεύθυνο
επεξεργασίας εγκατεστηµένο σε χώρα στην οποία δεν υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής
των ατόµων, ή
β) ο εξαγωγέας των δεδοµένων και ο εισαγωγέας των δεδοµένων συµφωνούν στην προσχώρηση ενός άλλου υπεύθυνου
επεξεργασίας ο οποίος µε τον τρόπο αυτό καθίσταται νέο συµβαλλόµενο µέρος των παρουσών ρητρών και αναλαµβάνει τις
ίδιες υποχρεώσεις µε τον εισαγωγέα των δεδοµένων.
7. Ειδικές κατηγορίες δεδοµένων: Στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδοµένων που παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή
εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή και δεδοµένων που αφορούν παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας,
πρέπει να υπάρχουν περισσότερες εγγυήσεις προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και ιδίως, κατάλληλα µέτρα
ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση της διαβίβασης ή η τήρηση αρχείου πρόσβασης στα ευαίσθητα δεδοµένα.
8. Άµεση προώθηση προϊόντων: Στην περίπτωση επεξεργασίας δεδοµένων µε σκοπό την άµεση προώθηση προϊόντων, το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να υφίστανται αποτελεσµατικές διαδικασίες που θα επιτρέπουν στο
πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδοµένα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγµή στη χρησιµοποίηση των δεδοµένων που το
αφορούν για το σκοπό αυτό.
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9. Αυτοµατοποιηµένες ατοµικές αποφάσεις: Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα έχουν το δικαίωµα να µην
αποτελούν αντικείµενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά και µόνο σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων, εκτός
αν λαµβάνονται άλλα µέτρα για την κατοχύρωση των εννόµων συµφερόντων του προσώπου, όπως προβλέπει το άρθρο 15
παράγραφος 2, της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Όταν σκοπός της διαβίβασης είναι η λήψη αυτοµατοποιηµένης απόφασης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα έναντι του ατόµου ή το θίγει
σηµαντικά και η οποία απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων που αποβλέπει σε
αξιολόγηση ορισµένων πτυχών της προσωπικότητάς του, όπως η απόδοσή του στην εργασία, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία, η
διαγωγή του κ.λπ. το πρόσωπο πρέπει να έχει το δικαίωµα να γνωρίζει την αιτιολογία της απόφασης.

Προσάρτηµα 3
στις τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες
Υποχρεωτικές αρχές προστασίας δεδοµένων που αναφέρονται στη ρήτρα 5 στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση
1. Περιορισµός του σκοπού: Τα δεδοµένα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία και, στη συνέχεια, να χρησιµοποιούνται ή να
κοινοποιούνται περαιτέρω για τους συγκεκριµένους σκοπούς που προβλέπονται στο προσάρτηµα 1 των συµβατικών ρητρών.
Τα δεδοµένα δεν πρέπει να διατηρούνται περισσότερο από ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διαβίβασης.
2. ∆ικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώµατος: Όπως προβλέπει το άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα υπό επεξεργασία δεδοµένα που
το αφορούν και, κατά περίπτωση, το δικαίωµα να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των δεδοµένων των
οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις αρχές που παρατίθενται στο παρόν προσάρτηµα, ιδίως λόγω ελλείψεων ή
ανακρίβειας των δεδοµένων. Πρέπει επίσης να µπορεί να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδοµένων που το αφορούν
επικαλούµενο νόµιµους λόγους που σχετίζονται µε τη ιδιαίτερη κατάστασή του.
3. Περιορισµοί των διαδοχικών διαβιβάσεων: Η περαιτέρω διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εισαγωγέα των
δεδοµένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα που δεν παρέχει ικανοποιητική προστασία ή δεν
καλύπτεται από απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα δυνάµει του άρθρου 25 παράγραφος 6, της οδηγίας 95/46/ΕΚ (διαδοχική
διαβίβαση) µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους:
α) τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα έχουν δώσει, σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, τη συγκατάθεσή τους κατά τρόπο αναµφισβήτητο για διαδοχική διαβίβαση ή, στις άλλες περιπτώσεις τους έχει δοθεί η δυνατότητα
να αντιταχθούν σ’ αυτήν.
Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να
περιλαµβάνουν, σε γλώσσα κατανοητή σ’ αυτά:
— τους σκοπούς της διαδοχικής διαβίβασης,
— τα στοιχεία του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξαγωγέα των δεδοµένων,
— τις κατηγορίες των περαιτέρω αποδεκτών των δεδοµένων και τις χώρες προορισµού και,
— διευκρίνιση ότι, µετά τη διαδοχική διαβίβαση, τα δεδοµένα µπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από υπεύθυνο
επεξεργασίας εγκατεστηµένο σε χώρα στην οποία δεν υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής
των ατόµων, ή
β) ο εξαγωγέας των δεδοµένων και ο εισαγωγέας των δεδοµένων συµφωνούν στην προσχώρηση ενός άλλου υπεύθυνου
επεξεργασίας ο οποίος µε τον τρόπο αυτό καθίσταται νέο συµβαλλόµενο µέρος των παρουσών ρητρών και αναλαµβάνει τις
ίδιες υποχρεώσεις µε τον εισαγωγέα των δεδοµένων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Ιουνίου 2001
για την τροποποίηση, για όγδοη φορά, της απόφασης 95/124/ΕΚ για τον καθορισµό του καταλόγου των
εγκεκριµένων ιχθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη Γερµανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1627]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/498/ΕΚ)
υπόψη ιχθυοτροφεία. Τα ιχθυοτροφεία ευθρίσκονται στην
Έσση και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
1991, σχετικά µε τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν
τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/45/ΕΚ (2), και
ιδίως το άρθρο 6,

(5)

Από την εξέταση αυτή προκύπτει ότι τα ιχθυοτροφεία αυτά
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 6 της
οδηγίας 91/67/ΕΟΚ.

(6)

Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω ιχθυοτροφεία ανταποκρίνονται
στα κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς της εγκεκριµένης
εκµετάλλευσης που ευρίσκεται σε µη εγκεκριµένη ζώνη και
θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των εγκεκριµένων
εκµεταλλεύσεων.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκτήσουν, για τις ιχθυοτροφικές εκµεταλλεύσεις που ευρίσκονται σε µη εγκεκριµένη ζώνη
όσον αφορά τη λοιµώδη αιµατοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) και
την ιογενή αιµορραγική σηψαιµία (ΙΑΣ), καθεστώς εγκεκριµένης εκµετάλλευσης απαλλαγµένης από ορισµένες νόσους
ιχθύων.

(1)

(2)

Ο κατάλογος των εγκεκριµένων εκµεταλλεύσεων στη Γερµανία καθορίστηκε µε την απόφαση 95/124/ΕΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/311/ΕΚ (4).

(3)

Η Γερµανία υπέβαλε στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά σχετικά µε την παραχώρηση καθεστώτος εγκεκριµένης εκµετάλλευσης ευρισκόµενης εντός µη εγκεκριµένης ζώνης, όσον
αφορά τις νόσους ΛΑΝ και ΙΑΣ, σε δύο συγκεκριµένα
ιχθυοτροφεία, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που διασφαλίζουν την τήρηση των σχετικών κανόνων για τη διατήρηση
του καθεστώτος της έγκρισης.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη προέβησαν σε εξέταση των
υποβληθέντων από τη Γερµανία δικαιολογητικών για τα δύο

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

46 της 19.2.1991, σ. 1.
189 της 3.7.1998, σ. 12.
84 της 14.4.1995, σ. 6.
109 της 19.4.2001, σ. 62.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της απόφασης 95/124/ΕΚ αντικαθίσταται από το
παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ
6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(nur die Brutanlage)
D-37586 Dassel
3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. F. Feuerhake
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑ
1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt
2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt
III ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑ∆Η-ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

L 181/33

L 181/34

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach

42. Hans Fischböck
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

43. Hans Fischböck
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. Josef Dürr
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. Kurt Englerth und Sohn GBR
Anlage Berneck
D-72297 Seewald

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

46. A. J. Kisslegg
Anlage Rohrsee

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg

47. Staatliches Forstamt Wangen
Anlage Karsee

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

48. Simon Phillipson
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

49. Hans Klaiber
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

50. Josef Hönig
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

51. Werner Baur
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

52. Gerhard Weihmann
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg
IV ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

5. Wolfgang Middendorf
Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld
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V ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. Werner Ruf
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. Rogg
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen
VI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΞΟΝΙΑ
1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. H. und G. Ermisch GbR
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf
VII ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΗ
1. Hermann Rameil
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34560 Fritzlar
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/639/ΕΚ και 2000/773/ΕΚ που αφορούν την κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή στα προγράµµατα των κρατών µελών για την παρακολούθηση της ΣΕΒ το
2001
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1748]
(2001/499/ΕΚ)
αριθ. 1248/2001 (6), θεσπίζει νέο πρόγραµµα παρακολούθησης της ΣΕΒ στα βοοειδή. Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα παρακολούθησης, θα επεκταθεί η παρακολούθηση
σε ορισµένες οµάδες βοοειδών στόχου που δεν εισέρχονται
στην τροφική αλυσίδα και θα µειωθεί και το όριο ηλικίας.
Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθούνται όλα τα βοοειδή
ηλικίας άνω των 30 µηνών που σφάζονται µε σκοπό την
κατανάλωση από τον άνθρωπο, ενώ στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία παρέχεται η δυνατότητα λιγότερο
αυστηρής παρακολούθησης των ζώων αυτών. Ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου
2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/12/ΕΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 24,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η απόφαση 2000/639/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2000, για τον κατάλογο προγραµµάτων επιτήρησης
της ΣΕΒ τα οποία µπορούν να τύχουν χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Κοινότητα το έτος 2001 (3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2000/773/ΕΚ (4), καταρτίζει
κατάλογο προγραµµάτων επιτήρησης της ΣΕΒ τα οποία
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από την Κοινότητα για το
2001, καθώς επίσης και το προτεινόµενο ποσοστό και ύψος
της συνεισφοράς για κάθε πρόγραµµα. Ο συγκεκριµένος
κατάλογος περιλαµβάνει όλα τα προγράµµατα των κρατών
µελών για την παρακολούθηση της ΣΕΒ.

(1)

(2)

Με την απόφαση 2000/773/ΕΚ εγκρίθηκαν τα προγράµµατα παρακολούθησης της ΣΕΒ που υποβλήθηκαν από τα
κράτη µέλη για το 2001.

(3)

Η απόφαση 2000/773/ΕΚ ορίζει επίσης το µέγιστο ποσό
οικονοµικής συµµετοχής της Κοινότητας για κάθε πρόγραµµα. Προβλέπει ότι η οικονοµική συµµετοχή της Κοινότητας θα πρέπει να καλύπτει το 100 % της δαπάνης
(χωρίς ΦΠΑ) για την αγορά διαγνωστικών υλικών και αντιδραστηρίων µέχρι ποσού 30 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά
δοκιµασία για δοκιµασίες που διενεργούνται µεταξύ 1ης
Ιανουαρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2001 σε ορισµένες οµάδες στόχου (δηλαδή, ζώα νεκρά στο αγρόκτηµα, επειγόντως
σφαγέντα ζώα και ζώα που διαπιστώθηκε µετά την κανονική
σφαγή ότι ήταν ασθενή).
Επιπλέον, έχει προβλεφθεί αναθεώρηση µέχρι την 1η Ιουλίου 2001 για τον καθορισµό της οικονοµικής συµµετοχής
της Κοινότητας για την περίοδο από την 1η Ιουλίου µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 για δοκιµασίες που διενεργούνται
σε υγιή σφαγέντα ζώα.

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για
τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)

(5)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
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L
L
L

224 της 18.9.1990, σ. 19.
3 της 6.1.2001, σ. 27.
269 της 21.10.2000, σ. 54.
308 της 8.12.2000, σ. 35.
147 της 31.5.2001, σ. 1.

(6)

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη µέλη βάσει
του άρθρου 20 της απόφασης 2000/773/ΕΚ, η δαπάνη για
την αγορά διαγνωστικών υλικών και αντιδραστηρίων είναι
µικρότερη από το µέγιστο ποσό των 30 ευρώ ανά δοκιµασία, που ορίζεται στο άρθρο 18 της εν λόγω απόφασης.

(7)

∆εδοµένου του διευρυµένου προγράµµατος παρακολούθησης της ΣΕΒ, το οποίο θεσπίστηκε µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 999/2001, πρέπει να αναθεωρηθεί το µέγιστο
ποσό οικονοµικής συµµετοχής της Κοινότητας για κάθε
πρόγραµµα, όπως αυτό καθορίζεται στις αποφάσεις 2000/
639/ΕΚ και 2000/773/ΕΚ. Επιπλέον, και λαµβάνοντας
επίσης υπόψη το κόστος αγοράς διαγνωστικών υλικών και
αντιδραστηρίων που δήλωσαν τα κράτη µέλη, πρέπει να
αναθεωρηθούν οι προϋποθέσεις οικονοµικής συµµετοχής για
την παρακολούθηση σε όλες τις οµάδες στόχου.

(8)

Είναι προφανές ότι οι εκτιµήσεις για το µέγιστο ποσό της
κοινοτικής χρηµατοδότησης που µπορούσε να διατεθεί για
κάθε πρόγραµµα ενδέχεται να πρέπει να αναπροσαρµοστούν
κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων, ώστε να ληφθούν
υπόψη οι πραγµατικές ανάγκες κάθε κράτους µέλους. Η
αναθεώρηση πρέπει ωστόσο να πραγµατοποιηθεί χωρίς να
αυξηθεί το συνολικό ύψος της κοινοτικής συµµετοχής. Για
να διευκολυνθεί η αναθεώρηση, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να διαβιβάζει µηνιαία έκθεση για την πρόοδο του προγράµµατος και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.

(9)

Επίσης, το υπόδειγµα για τις τελικές εκθέσεις πρέπει να
εναρµονιστεί για να εξασφαλιστεί ότι, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, τα κράτη µέλη θα έχουν διαβιβάσει τα
ενδεδειγµένα και συγκρίσιµα στοιχεία.

(10)

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αποφάσεις 2000/639/ΕΚ και
2000/773/ΕΚ θα πρέπει να αναθεωρηθούν αναλόγως.

(11)

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

(6) ΕΕ L 173 της 27.6.2001, σ. 12.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2000/639/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.
Το µέγιστο ποσό της κοινοτικής οικονοµικής συµµετοχής
σε κάθε πρόγραµµα παρακολούθησης είναι δυνατόν να
αναθεωρηθεί µε βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο
20 της απόφασης 2000/773/ΕΚ. Ωστόσο, η συνολική κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει τα 65 850 000 ευρώ.»
2. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η απόφαση 2000/773/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το ποσό «197 700 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 742 000 ευρώ».
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το ποσό «171 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 748 000 ευρώ».
3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το ποσό «321 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 203 000 ευρώ».
4. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το ποσό «3 450 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «17 143 000 ευρώ».
5. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το ποσό «90 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «264 000 ευρώ».
6. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το ποσό «1 136 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «3 436 000 ευρώ».
7. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το ποσό «4 800 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «18 339 000 ευρώ».
8. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το ποσό «210 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «6 469 000 ευρώ».
9. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το ποσό «2 500 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «3 638 000 ευρώ».
10. Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το ποσό «82 500 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «204 000 ευρώ».
11. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 το ποσό «1 260 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «5 245 000 ευρώ».
12. Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το ποσό «180 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «566 000 ευρώ».
13. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το ποσό «306 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «446 000 ευρώ».
14. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το ποσό «577 800 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «609 000 ευρώ».
15. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το ποσό «270 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από το ποσό «2 798 000 ευρώ».
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2001 σε ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι
1 και 2 της απόφασης 2000/764/ΕΚ της Επιτροπής (*),
— 100 % των δαπανών (χωρίς ΦΠΑ) για την αγορά διαγνωστικών υλικών και αντιδραστηρίων µέχρι ανωτάτου ορίου
15 ευρώ ανά δοκιµασία, προκειµένου για δοκιµασίες που
έχουν διεξαχθεί µεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης ∆εκεµβρίου
2001 σε ζώα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, κεφάλαιο Α µέρος Ι, σηµεία 2.1, 3 και 4.1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2001,
— 100 % των δαπανών (χωρίς ΦΠΑ) για την αγορά διαγνωστικών υλικών και αντιδραστηρίων µέχρι ανωτάτου ορίου
15 ευρώ ανά δοκιµασία, προκειµένου για δοκιµασίες που
έχουν διεξαχθεί µεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης ∆εκεµβρίου
2001 σε ζώα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ κεφάλαιο Α µέρος Ι σηµεία 2.2, 4.2 και 4.3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2001.
(*) ΕΕ L 305 της 6.12.2000, σ. 35.»
17. Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2:
«2.
Το µέγιστο ποσό της κοινοτικής οικονοµικής συµµετοχής σε κάθε πρόγραµµα παρακολούθησης είναι δυνατόν
να αναθεωρηθεί µε βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 20. Ωστόσο, η συνολική κοινοτική συνεισφορά δεν
υπερβαίνει τα 65 850 000 ευρώ.»
18. Το άρθρο 20 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«β) το εν λόγω κράτος µέλος θα διαβιβάζει στην Επιτροπή
µηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο του προγράµµατος και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, το
αργότερο τέσσερις εβδοµάδες µετά τη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς.»
19. Το άρθρο 20 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«γ) το εν λόγω κράτος µέλος θα έχει διαβιβάσει, µέχρι την
1η Ιουνίου 2002 το αργότερο, τελική έκθεση σχετικά
µε την τεχνική εκτέλεση του προγράµµατος, συνοδευόµενη από δικαιολογητικά των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο
παράρτηµα.»
20. Προστίθεται παράρτηµα του οποίου το κείµενο παρατίθεται
στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

16. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
Η κοινοτική οικονοµική συµµετοχή στα προγράµµατα που
εγκρίνονται στα άρθρα 2 έως 16 ανέρχεται σε ποσοστό:
— 100 % των δαπανών (χωρίς ΦΠΑ) για την αγορά διαγνωστικών υλικών και αντιδραστηρίων µέχρι ανωτάτου ορίου
30 ευρώ ανά δοκιµασία, προκειµένου για δοκιµασίες που
έχουν διεξαχθεί µεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Ιουνίου

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ
Προτεινόµενο ποσοστό και ποσό κοινοτικής οικονοµικής συνεισφοράς
Ποσοστό
(αγορά διαγνωστικών
υλικών και
αντιδραστηρίων)

Μέγιστο ποσό
(σε ευρώ)

Βέλγιο

100 %

2 748 000

∆ανία

100 %

2 203 000

Γερµανία

100 %

17 143 000

Ελλάδα

100 %

264 000

Ισπανία

100 %

3 436 000

Γαλλία

100 %

18 339 000

Ιρλανδία

100 %

6 469 000

Ιταλία

100 %

3 638 000

Λουξεµβούργο

100 %

204 000

Κάτω Χώρες

100 %

5 245 000

Αυστρία

100 %

1 742 000

Πορτογαλία

100 %

566 000

Φινλανδία

100 %

446 000

Σουηδία

100 %

609 000

Ηνωµένο Βασίλειο

100 %

2 798 000

Ασθένεια

Κράτος µέλος

ΣΕΒ

Σύνολο

65 850 000»
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