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

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2001
για την ίδρυση του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα Ασφάλειας
(2001/554/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 10 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο συµφώνησε κατ’
αρχήν για την ίδρυση Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για Θέµατα Ασφαλείας, στο οποίο θα ενσωµατώνονται τα σχετικά χαρακτηριστικά των υφιστάµενων δοµών της
∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ).

(2)

Με την ίδρυση του Ινστιτούτου Μελετών για Θέµατα Ασφάλειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επικουρείται
η εφαρµογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), και κυρίως της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ).

(3)

(4)

Ο εσωτερικός κανονισµός και η διάρθρωση του Ινστιτούτου
θα πρέπει να του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της και
να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σε στενή συνεργασία µε
υφιστάµενα κοινοτικά, εθνικά και διεθνή όργανα.
Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέµατα
Ασφάλειας θα πρέπει να έχει νοµική προσωπικότητα και να
λειτουργεί µε πλήρη πνευµατική ανεξαρτησία, διατηρώντας
παράλληλα στενούς δεσµούς µε το Συµβούλιο και λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της γενικής πολιτικής ευθύνης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ίδρυση
1.
Ιδρύεται Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Θέµατα Ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ), εφεξής καλούµενο «Ινστιτούτο», το
οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Ινστιτούτο συµβάλλει στην ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΠΑΑ, διεξάγοντας επιστηµονικές έρευνες και αναλύσεις στους οικείους τοµείς. Προς τούτο, µεταξύ άλλων, εκπονεί
και, σε ad hoc βάση, αναθέτει την εκπόνηση ερευνητικών µελετών,
διοργανώνει σεµινάρια, εµπλουτίζει το διατλαντικό διάλογο διοργανώνοντας δραστηριότητες ανάλογες προς εκείνες του ∆ιατλαντικού Φόρουµ της ∆ΕΕ και διατηρεί δίκτυο ανταλλαγών µε άλλα
ερευνητικά ινστιτούτα και οµάδες προβληµατισµού τόσο εντός όσο
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες του Ινστιτούτου
συµβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο δίκτυο αυτό. Τα
πορίσµατα του Ινστιτούτου διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα,
πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών, για τις οποίες ισχύει ο
Κανονισµός ασφαλείας του Συµβουλίου όπως εκτίθεται στην απόφαση 2001/264/ΕΚ (1).
Άρθρο 3
Πολιτική εποπτεία
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της για την ΚΕΠΠΑ και ιδίως την ΕΠΑΑ, ασκεί πολιτική
εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, χωρίς να παρεµβαίνει στην πνευµατική ανεξαρτησία του Ινστιτούτου κατά τη διεξαγωγή έρευνας και τη διοργάνωση σεµιναρίων.
Άρθρο 4
Νοµική προσωπικότητα
Το Ινστιτούτο διαθέτει τη νοµική προσωπικότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την επίτευξη των στόχων
του. Εφόσον απαιτείται, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει µέτρα για να
του παράσχει την νοµική προσωπικότητα που παρέχεται στα νοµικά
πρόσωπα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του. Συγκεκριµένα, το Ινστιτούτο µπορεί να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία
και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Το Ινστιτούτο είναι οργανισµός χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό.
Άρθρο 5
∆ιοικητικό Συµβούλιο

2.

Το Ινστιτούτο θα έχει την έδρα του στο Παρίσι.

1.
Το Ινστιτούτο έχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εγκρίνει το
ετήσιο και το µακροχρόνιο πρόγραµµα εργασιών του και τον ανάλογο προϋπολογισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το χώρο
όπου συζητούνται θέµατα σχετιζόµενα µε τη λειτουργία και το
προσωπικό του Ινστιτούτου.

3.

Η αρχική υποδοµή του Ινστιτούτου θα διατεθεί από τη ∆ΕΕ.

(1) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.
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2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προεδρεύεται από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο (ΓΓ/ΥΕ) ή, απουσία του, από τον
εκπρόσωπό του. Ο ΓΓ/ΥΕ υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση για τις
εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο
διοριζόµενο από κάθε κράτος µέλος και έναν εκπρόσωπο διοριζόµενο από την Επιτροπή. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορεί να εκπροσωπείται ή να συνοδεύεται από αναπληρωτή. Οι
επιστολές διορισµού, δεόντως επικυρωµένες από το κράτος µέλος ή
την Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, διαβιβάζονται στο ΓΓ/ΥΕ.
4.
Ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ή ο εκπρόσωπός του παρίστανται, κατά κανόνα στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου και ο Πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής, ή οι εκπρόσωποί του, παρίστανται επίσης στις συνεδριάσεις αυτές.
5.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των κρατών µελών µε ειδική
πλειοψηφία· οι ψήφοι σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 23
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της συνθήκης, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 12 παράγραφος 2 της παρούσας κοινής δράσης. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
6.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει τη σύσταση
ειδικών οµάδων ή µόνιµων επιτροπών µε την ίδια σύνθεση όπως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι οποίες ασχολούνται µε συγκεκριµένα
θέµατα ή αντικείµενα στο πλαίσιο της γενικής του αρµοδιότητας
και ενεργούν υπό την εποπτεία του. Στην απόφαση για τη σύσταση
των οµάδων ή επιτροπών αυτών καθορίζονται η εντολή τους, η
σύνθεσή τους και η διάρκειά τους.
7.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και αιτήσει του ενός τρίτου τουλάχιστον των µελών του.

Άρθρο 6
∆ιευθυντής
1.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει το ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου ο οποίος οφείλει να είναι πολίτης κράτους µέλους. Τα κράτη
µέλη υποβάλλουν τις σχετικές υποψηφιότητες στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο ο οποίος τις διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται για τρία έτη, µε δυνατότητα
παράτασης της θητείας του για δύο επιπλέον έτη.
2.
Ο ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος για την πρόσληψη όλου του
προσωπικού του Ινστιτούτου. Όσον αφορά το διορισµό των
ερευνητών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενηµερώνονται εκ
των προτέρων.
3.
Ο ∆ιευθυντής εξασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του
Ινστιτούτου σύµφωνα µε το άρθρο 2. Επιπλέον, ο ∆ιευθυντής
µεριµνά ώστε να διατηρείται υψηλός βαθµός εµπειρογνωµοσύνης
και επαγγελµατισµού στο Ινστιτούτο, καθώς και αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ο ∆ιευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για:
— την εκπόνηση του ετήσιου προγράµµατος εργασιών του Ινστιτούτου, καθώς και για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης
πεπραγµένων του Ινστιτούτου,
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— την προετοιµασία των εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ιδίως δε την εκπόνηση του σχεδίου ετήσιου προγράµµατος
εργασιών του Ινστιτούτου,
— την τρέχουσα διοίκηση του Ινστιτούτου,
— όλα τα θέµατα προσωπικού,
— την εκπόνηση της κατάστασης εσόδων και δαπανών και την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου,
— την ενηµέρωση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας σχετικά
µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών,
— την εξασφάλιση επαφών και στενής συνεργασίας µε υφιστάµενα
κοινοτικά, εθνικά και διεθνή όργανα στους συναφείς τοµείς.
4.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών και του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου, ο ∆ιευθυντής εξουσιοδοτείται να συνάπτει
συµβάσεις, να προσλαµβάνει προσωπικό που έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο του προϋπολογισµού και να αναλαµβάνει δαπάνες που
απαιτούνται για τη λειτουργία του Ινστιτούτου.
5.
Ο ∆ιευθυντής καταρτίζει ετήσια έκθεση πεπραγµένων του
Ινστιτούτου µέχρι τις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους. Η έκθεση
υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο Συµβούλιο, το
οποίο την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη µέλη.
6.

Ο ∆ιευθυντής λογοδοτεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

7.

Ο ∆ιευθυντής είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ινστιτούτου.

Άρθρο 7
Προσωπικό
1.
Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από ερευνητές
και διοικητικό προσωπικό, διέπεται από το καθεστώς των συµβασιούχων υπαλλήλων, και προσλαµβάνεται µεταξύ των πολιτών των
κρατών µελών. Το αρχικό προσωπικό θα προσληφθεί, ανάλογα µε
τις ανάγκες, από το προσωπικό του Ινστιτούτου Μελετών Θεµάτων
Ασφαλείας της ∆ΕΕ.
2.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου προσλαµβάνονται βάσει των
προσόντων και της ακαδηµαϊκής τους πείρας σχετικά µε την
ΚΕΠΠΑ και ιδίως την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
και µέσω δίκαιων και διαφανών διαδικασιών διαγωνισµού.

Άρθρο 8
∆ιατάξεις για το προσωπικό
Οι διατάξεις για το προσωπικό του Ινστιτούτου θεσπίζονται από το
Συµβούλιο βάσει συστάσεως του ∆ιευθυντή.

Άρθρο 9
Πνευµατική ανεξαρτησία
Κατά τη διενέργεια των ερευνών του Ινστιτούτου και τη διεξαγωγή
σεµιναρίων, ο ∆ιευθυντής και οι ερευνητές απολαύουν πνευµατικής
ανεξαρτησίας.
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Άρθρο 10

του προηγούµενου οικονοµικού έτους, καθώς και την έκθεση των
πεπραγµένων του Ινστιτούτου.

Πρόγραµµα εργασιών

3.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαλλάσσει το ∆ιευθυντή όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου κάθε χρόνου, και βάσει σχεδίου
που υποβάλλει ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών του Ινστιτούτου
για το επόµενο έτος. Τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν δυνάµει
του ετήσιου προγράµµατος συνοδεύονται από εκτίµηση των απαιτούµενων δαπανών.

Άρθρο 14
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες

Άρθρο 11

Με τη συγκατάθεση του Συµβουλίου και προτάσει του ∆ιευθυντή,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει λεπτοµερείς δηµοσιονοµικούς
κανόνες στους οποίους ορίζεται ιδίως η διαδικασία που πρέπει να
εφαρµόζεται για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου.

Προϋπολογισµός

Άρθρο 15

1.
Για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του Ινστιτούτου γίνονται
προβλέψεις για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει µε το
ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Ινστιτούτου, ο οποίος περιλαµβάνει πίνακα προσωπικού.

Προνόµια και ασυλίες

2.
Ο προϋπολογισµός του Ινστιτούτου είναι ισοσκελισµένος ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του Ινστιτούτου συνίστανται στις συνεισφορές των
κρατών µελών βάσει της κλείδας του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Εφόσον συµφωνεί ο ∆ιευθυντής, είναι δυνατόν να γίνονται
δεκτές πρόσθετες συνεισφορές από άλλες πηγές για συγκεκριµένες
δραστηριότητες.

Άρθρο 12
∆ιαδικασία προϋπολογισµού
1.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο ∆ιευθυντής καταρτίζει
σχέδιο προϋπολογισµού του Ινστιτούτου το οποίο καλύπτει τις
διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες λειτουργίας και τα αναµενόµενα
έσοδα του επόµενου οικονοµικού έτους, και το υποβάλλει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο προϋπολογισµού στο Συµβούλιο προς ενηµέρωση.
2.
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Κέντρου µε οµοφωνία των
εκπροσώπων των κρατών µελών, προσαρµόζοντάς τον στις διάφορες συνεισφορές που χορηγούνται στο Ινστιτούτο και στους ιδίους
πόρους του.

Άρθρο 13
Έλεγχος του προϋπολογισµού
1.
Ο έλεγχος των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωµών
όλων των δαπανών και η καταγραφή και η είσπραξη όλων των
εσόδων διενεργούνται από ανεξάρτητο δηµοσιονοµικό ελεγκτή που
διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2.
Το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνου, ο
∆ιευθυντής υποβάλλει στο Συµβούλιο και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τους λεπτοµερείς λογαριασµούς όλων των εσόδων και δαπανών

Τα προνόµια και οι ασυλίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του Ινστιτούτου, του ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου και
του προσωπικού του καθορίζονται µε συµφωνία µεταξύ των κρατών
µελών.
Άρθρο 16
Νοµική ευθύνη
1.
Η συµβατική ευθύνη του Ινστιτούτου διέπεται από το δίκαιο
που εφαρµόζεται στην εκάστοτε σύµβαση.
2.
Η προσωπική ευθύνη του προσωπικού έναντι του Ινστιτούτου
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο προσωπικό του Ινστιτούτου.
Άρθρο 17
Επισκέπτες ερευνητές
Κατόπιν συµφωνίας του ∆ιευθυντή, επισκέπτες ερευνητές των
κρατών µελών και τρίτων κρατών δύνανται να αποσπώνται στο
Ινστιτούτο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να
συµµετάσχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, σύµφωνα µε
το άρθρο 2.
Άρθρο 18
Πρόσβαση στα έγγραφα
Ύστερα από σχετική πρόταση του ∆ιευθυντή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2002, κανόνες για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ινστιτούτου, λαµβάνοντας
υπόψη τις αρχές και τα όρια που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής (1).
Άρθρο 19
Αναθεώρηση
Το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
κοινής δράσης, ο ΓΓ/ΥΕ υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή της, ενόψει ενδεχόµενης αναθεώρησής της.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Έως τις 31 Ιουλίου 2001 θα διοριστεί το πρώτο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και θα οριστεί ∆ιευθυντής. Στο ∆ιευθυντή ανατίθεται η
διαχείριση της µετάβασης από το επικουρικό όργανο της ∆ΕΕ στο
νέο φορέα.
2.
Ο ορισθείς ∆ιευθυντής θα υποβάλει σχέδιο προϋπολογισµού
για το έτος 2002 έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2001. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα εγκρίνει τον προϋπολογισµό έως τις 15 Νοεµβρίου
2001.
3.
Το Ινστιτούτο αντικαθιστά τη ∆ΕΕ ως εργοδότης του υπηρετούντος προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Ο νέος εργοδότης
τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις για το προσωπικό, όπως καθορίζονται στις εφαρµοστέες πράξεις.
4.
Το Ινστιτούτο αναλαµβάνει επίσης τις µη σχετικές µε το
προσωπικό συµβάσεις που έχουν υπογραφεί από τη ∆ΕΕ εξ ονόµατος του Ινστιτούτου Μελετών Θεµάτων Ασφαλείας της ∆ΕΕ.
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5.
Ο προϋπολογισµός δαπανών που βαρύνει τα κράτη µέλη
ανέρχεται σε 3,2 εκατοµµύρια ευρώ για το οικονοµικό έτος 2002.
Άρθρο 21
Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έγκρισής
της.
Άρθρο 22
Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. VANDE LANOTTE
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ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουλίου 2001
για την ίδρυση ∆ορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2001/555/ΚΕΠΠΑ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 14,

2.
Το Κέντρο έχει την έδρα του στο Torrejón de Ardoz, στην
Ισπανία.
3.

Η αρχική υποδοµή του Κέντρου παρέχεται από τη ∆ΕΕ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στις 10 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο συµφώνησε κατ’
αρχήν για την ίδρυση ∆ορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ενσωµατώνονται τα σχετικά
χαρακτηριστικά των υφιστάµενων δοµών της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ).
Η ίδρυση ∆ορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει ουσιαστική σηµασία για την ενίσχυση των λειτουργιών
έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης κρίσεων στη
συνάρτηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), ιδίως της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ).
Το καταστατικό και η διάρθρωση του Κέντρου θα πρέπει να
του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της και να εκπληρώνει
τα καθήκοντά του σε στενή συνεργασία µε την Κοινότητα,
ιδίως το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, εθνικά και
διεθνή όργανα. Το Κέντρο θα πρέπει να έχει λογική συνέπεια
µε την Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική Στρατηγική, την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο στις 16 Νοεµβρίου 2000.

(4)

Το ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
να έχει νοµική προσωπικότητα, διατηρώντας, παράλληλα,
στενούς δεσµούς µε το Συµβούλιο και λαµβανοµένης
δεόντως υπόψη της γενικής πολιτικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου για τη θέση της
∆ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην εκπόνηση
και την εφαρµογή των αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άµυνα. Ωστόσο, η
διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη συµµετοχή της ∆ανίας στις
µη στρατιωτικές δραστηριότητες του Κέντρου, βάσει της
δεδηλωµένης βούλησης της ∆ανίας να συµβάλει στην
κάλυψη των δαπανών του Κέντρου που δεν έχουν συνέπειες
στην άµυνα,

Άρθρο 2
Αποστολή
1.
Το Κέντρο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης στη
συνάρτηση της ΚΕΠΠΑ, ιδίως της ΕΠΑΑ, παρέχοντας υλικό προερχόµενο από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και συναφών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων αεροφωτογραφιών, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4.
2.
Ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή µπορούν να απευθύνουν
αιτήµατα στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο ο οποίος, εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του Κέντρου, δίνει σχετικές
εντολές στο Κέντρο, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
3.
Τα τρίτα κράτη που έχουν αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες
παρατίθενται στο παράρτηµα, για τη σύνδεση µε τις δραστηριότητες του Κέντρου, µπορούν επίσης να απευθύνουν αιτήµατα στο
Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο ο οποίος, εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του Κέντρου, δίνει σχετικές εντολές στο
Κέντρο, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
4.
∆ιεθνείς οργανισµοί, όπως τα Ηνωµένα Έθνη (ΗΕ), ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
και ο Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ), µπορούν
επίσης να απευθύνουν αιτήµατα στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο
Εκπρόσωπο ο οποίος, εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του
Κέντρου, δίνει σχετικές εντολές στο Κέντρο, σύµφωνα µε το άρθρο
4.
Άρθρο 3
Πολιτική εποπτεία
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ), σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητές της για την ΚΕΠΠΑ, και ιδίως της ΕΠΑΑ, ασκεί
πολιτική εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου και δίνει
κατευθύνσεις προς τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο όσον
αφορά τις προτεραιότητες του Κέντρου.

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

Άρθρο 4
Άρθρο 1
Ίδρυση
1.
Ιδρύεται ∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(∆ΚΕΕ), (εφεξής αποκαλούµενο «Κέντρο»), το οποίο αρχίζει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Επιχειρησιακές εντολές
1.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος δίνει επιχειρησιακές εντολές στο Κέντρο, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθυντή του Κέντρου, αντιστοίχως, όπως εκτίθενται στην παρούσα κοινή δράση.
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2.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά εκτίθενται στο παρόν άρθρο, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος
υποβάλλει έκθεση, ανάλογα µε την περίπτωση, και τουλάχιστον ανά
εξάµηνο, στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.
Άρθρο 5
Προϊόντα του Κέντρου
1.
Τα προϊόντα που παράγει το Κέντρο ανταποκρινόµενο στα
αιτήµατα που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφοι
1, 3 και 4, διατίθενται µέσω της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου στα κράτη µέλη, την Επιτροπή και το αιτούν µέρος, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας. ∆ιατίθενται στα τρίτα
κράτη που έχουν αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες παρατίθενται
στο παράρτηµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.
2.
Για λόγους διαφάνειας, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος
Εκπρόσωπος διαθέτει όλα τα αιτήµατα έργων που υποβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο 2, στα κράτη µέλη και την Επιτροπή, και στα
τρίτα κράτη που έχουν αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα, σύµφωνα µε τους λεπτοµερείς κανόνες που
ορίζονται στις διατάξεις αυτές.
3.
Τα προϊόντα του Κέντρου που προκύπτουν από τα αιτήµατα
που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, διατίθενται στα κράτη µέλη, την Επιτροπή ή/και τα τρίτα κράτη που
έχουν αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες παρατίθενται στο
παράρτηµα, κατόπιν αποφάσεως του αιτούντος µέρους.
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την Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, διαβιβάζονται στο Γενικό
Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.
4.
Ο ∆ιευθυντής του Κέντρου, ή ο εκπρόσωπός του, παρίστανται, κατά κανόνα, στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν επίσης να
παρίστανται ο Γενικός ∆ιευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου και
ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, ή οι εκπρόσωποί τους.
5.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
ψηφοφορία από τους εκπροσώπους των κρατών µελών µε ειδική
πλειοψηφία· οι ψήφοι σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 23
παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 της
παρούσας κοινής δράσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει τον
εσωτερικό του κανονισµό.
6.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και κατόπιν αιτήµατος, του ενός
τρίτου τουλάχιστον των µελών του.
7.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει τη σύσταση
ειδικών οµάδων εργασίας ή µόνιµων επιτροπών µε την ίδια
σύνθεση, όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι οποίες ασχολούνται µε
συγκεκριµένα θέµατα ή αντικείµενα στο πλαίσιο της γενικής του
αρµοδιότητας και ενεργούν υπό την εποπτεία του. Στην απόφαση
για τη σύσταση των οµάδων ή επιτροπών αυτών, καθορίζονται η
εντολή τους, η σύνθεσή τους και η διάρκειά τους.
Άρθρο 8

Άρθρο 6

∆ιευθυντής

Νοµική προσωπικότητα

1.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει το ∆ιευθυντή του Κέντρου,
µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τις υποψηφιότητες στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο,
ο οποίος τις διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής
διορίζεται για τρία έτη, µε δυνατότητα παράτασης της θητείας του
για δύο επιπλέον έτη.

Το Κέντρο διαθέτει τη νοµική προσωπικότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση των καθηκόντων του και την επίτευξη των στόχων
του. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει µέτρα για να του παράσχει τη
νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα από τη
νοµοθεσία του. Το Κέντρο µπορεί ιδίως να αποκτά ή να διαθέτει
κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Το Κέντρο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό.
Άρθρο 7
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.
Το Κέντρο έχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εγκρίνει το ετήσιο
και το µακροπρόθεσµο πρόγραµµα εργασιών του και τον ανάλογο
προϋπολογισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το χώρο όπου
συζητούνται θέµατα σχετιζόµενα µε τη λειτουργία, το προσωπικό
και τον εξοπλισµό του Κέντρου.
2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προεδρεύεται από το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο ή, απουσία του, από τον/την εκπρόσωπό
του. Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει στο
Συµβούλιο έκθεση για τις εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο
διοριζόµενο από κάθε κράτος µέλος και έναν εκπρόσωπο διοριζόµενο από την Επιτροπή. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µπορεί να εκπροσωπείται ή να συνοδεύεται από αναπληρωτή. Οι
επιστολές διορισµού, δεόντως επικυρωµένες από το κράτος µέλος ή

2.
Ο ∆ιευθυντής διορίζει τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Κέντρου για τριετή περίοδο, µε την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος για την πρόσληψη όλου του
άλλου προσωπικού του Κέντρου.
3.
Ο ∆ιευθυντής εξασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων του
Κέντρου σύµφωνα µε το άρθρο 2. Επιπλέον, ο ∆ιευθυντής µεριµνά
ώστε να διατηρείται υψηλός βαθµός εµπειρογνωµοσύνης και επαγγελµατισµού στο Κέντρο, καθώς και αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο ∆ιευθυντής
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα προς το σκοπό αυτόν µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης του προσωπικού και της εκτέλεσης
σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης προς υποστήριξη των καθηκόντων
του Κέντρου.
4.

Ο ∆ιευθυντής είναι επίσης υπεύθυνος για:

— την προετοιµασία των εργασιών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ιδίως την εκπόνηση του σχεδίου ετήσιου προγράµµατος εργασιών του Κέντρου,
— την τρέχουσα διοίκηση του Κέντρου,
— την εκπόνηση της κατάστασης εσόδων και δαπανών και την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του Κέντρου,
— τα θέµατα ασφαλείας,
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— όλα τα θέµατα προσωπικού,
— την ενηµέρωση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας, σχετικά µε το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών,
— την εξασφάλιση στενής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων
µε κοινοτικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε το διάστηµα, ιδίως
δε µε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής,
— τις επαφές µε άλλα εθνικά και διεθνή όργανα του διαστηµικού
τοµέα.
5.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών και του προϋπολογισµού του Κέντρου, ο ∆ιευθυντής εξουσιοδοτείται να συνάπτει
συµβάσεις, να προσλαµβάνει προσωπικό που έχει εγκριθεί στο
πλαίσιο του προϋπολογισµού και να αναλαµβάνει τις δαπάνες που
απαιτούνται για τη λειτουργία του Κέντρου.
6.
Ο ∆ιευθυντής καταρτίζει ετήσια έκθεση πεπραγµένων του
Κέντρου µέχρι τις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους. Η έκθεση
υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Συµβούλιο, το
οποίο διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Επιτροπή και τα κράτη µέλη.
7.
Ο ∆ιευθυντής είναι υπόλογος έναντι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8.

Ο ∆ιευθυντής είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Κέντρου.
Άρθρο 9
Προσωπικό

1.
Το προσωπικό του Κέντρου, συµπεριλαµβανοµένου του
∆ιευθυντή, αποτελείται από συµβασιούχους υπαλλήλους επιλεγόµενους, µε την ευρύτερη δυνατή βάση, µεταξύ των υπηκόων των
κρατών µελών. Το αρχικό προσωπικό προσλαµβάνεται, ανάλογα µε
τις ανάγκες, από το προσωπικό του ∆ορυφορικού Κέντρου της
∆ΕΕ.
2.
Το προσωπικό διορίζεται από το ∆ιευθυντή βάσει προσόντων
και µέσω δίκαιων και διαφανών διαδικασιών διαγωνισµού.
3.
Οι διατάξεις σχετικά µε το προσωπικό του Κέντρου, θεσπίζονται από το Συµβούλιο βάσει συστάσεως του ∆ιευθυντή.
Άρθρο 10
Ασφάλεια
1.
Το Κέντρο εφαρµόζει τους κανονισµούς ασφαλείας του Συµβουλίου, οι οποίοι εκτίθενται στην απόφαση 2001/264/ΕΚ (1).
2.
Το Κέντρο εξασφαλίζει τη δέουσα ασφάλεια και ταχύτητα
των επικοινωνιών του µε τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένου του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ.
Άρθρο 11
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γράµµατος, συνοδεύονται από εκτίµηση των απαιτούµενων
δαπανών.
Άρθρο 12
Προϋπολογισµός
1.
Για όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του Κέντρου, καταρτίζονται προβλέψεις για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει µε
το ηµερολογιακό έτος, και εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
Κέντρου, ο οποίος περιλαµβάνει πίνακα προσωπικού.
2.
Ο προϋπολογισµός του Κέντρου είναι ισοσκελισµένος ως
προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3.
Τα έσοδα του Κέντρου συνίστανται στις συνεισφορές των
κρατών µελών, εκτός ∆ανίας, βάσει της κλείδας του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος και στις πληρωµές που πραγµατοποιούνται ως
αµοιβή παρεχόµενων υπηρεσιών.
4.
Τα αιτήµατα έργων που υποβάλλονται από ένα κράτος µέλος,
την Επιτροπή, διεθνείς οργανισµούς ή από τρίτα κράτη που έχουν
αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο παράρτηµα, επιβαρύνονται µε τέλη κάλυψης κόστους, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές των δηµοσιονοµικών κανόνων που αναφέρονται στο
άρθρο 15.
5.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, τα προϊόντα που προκύπτουν από αιτήµατα έργων
που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, παρέχονται δωρεάν. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3,
τα προϊόντα που προκύπτουν από τα αιτήµατα αυτά διατίθενται σε
όλα τα κράτη µέλη και στην Επιτροπή και, κατόπιν αποφάσεως του
αιτούντος µέρους, στα τρίτα κράτη που έχουν αποδεχθεί τις διατάξεις οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές.
Άρθρο 13
∆ιαδικασία προϋπολογισµού
1.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ο ∆ιευθυντής καταρτίζει
σχέδιο προϋπολογισµού του Κέντρου το οποίο καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες, τις δαπάνες λειτουργίας και τα αναµενόµενα έσοδα
του επόµενου οικονοµικού έτους, και το υποβάλλει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει το σχέδιο προϋπολογισµού
στο Συµβούλιο, προς ενηµέρωση.
2.
Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Κέντρου, µε οµοφωνία των
εκπροσώπων των κρατών µελών.
3.
Εάν, κατά την παρακολούθηση κρίσης, οι πόροι που διαθέτει
το Κέντρο δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης προϊόντων, ο
∆ιευθυντής µπορεί να προτείνει συµπληρωµατικό προϋπολογισµό
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Πρόγραµµα εργασιών

Άρθρο 14

Το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους, και βάσει σχεδίου
που υποβάλλει ο ∆ιευθυντής του Κέντρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών του επόµενου έτους.
Τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν δυνάµει του ετήσιου προ-

Έλεγχος του προϋπολογισµού

(1) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

1.
Ο έλεγχος των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωµών
όλων των δαπανών και η καταγραφή και η είσπραξη όλων των
εσόδων, διενεργούνται από ανεξάρτητο δηµοσιονοµικό ελεγκτή που
διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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2.
Το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο ∆ιευθυντής
υποβάλλει στο Συµβούλιο προς ενηµέρωση, και στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, τους λεπτοµερείς λογαριασµούς όλων των εσόδων και
δαπανών του προηγούµενου οικονοµικού έτους καθώς και την
έκθεση των πεπραγµένων του Κέντρου.
3.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαλλάσσει τον ∆ιευθυντή όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Άρθρο 15
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες
Με τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου και βάσει προτάσεως του
∆ιευθυντή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει λεπτοµερείς δηµοσιονοµικούς κανόνες, στους οποίους ορίζεται ιδίως η διαδικασία
που πρέπει να εφαρµόζεται για την κατάρτιση και την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του Κέντρου.
Άρθρο 16
Προνόµια και ασυλίες
Τα προνόµια και οι ασυλίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των
καθηκόντων του Κέντρου, του ∆ιευθυντή του Κέντρου και του
προσωπικού του, καθορίζονται µε συµφωνία µεταξύ των κρατών
µελών.
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (1).
Άρθρο 20
Η θέση της ∆ανίας
Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη ∆ανία, λαµβάνει
µέρος στις εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τηρουµένου
πλήρως του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας,
το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ∆ανία µπορεί να απευθύνει αιτήµατα µη έχοντα συνέπειες στην
άµυνα στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παράγραφος 2.
Τα προϊόντα που προκύπτουν από τις αποστολές δυνάµει του
άρθρου 2, διατίθενται στη ∆ανία υπό τους ίδιους όρους όπως για
τα άλλα κράτη µέλη, εκτός από τα αιτήµατα που έχουν συνέπειες
στην άµυνα, δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφοι 2, 3 και 4, και
των προϊόντων που προκύπτουν από αυτά.
Η ∆ανία έχει το δικαίωµα να αποσπά προσωπικό στο Κέντρο
σύµφωνα µε το άρθρο 17.

Άρθρο 17
Αποσπασµένο προσωπικό
1.
Με τη συµφωνία του ∆ιευθυντή, είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Κέντρο, για περιόδους που δεν υπερβαίνουν το ένα έτος,
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και της Επιτροπής, προκειµένου να εξοικειωθούν µε τις λειτουργίες του. Οι υποψήφιοι πρέπει
να είναι πεπειραµένοι αναλυτές εικόνων µε τα επαγγελµατικά προσόντα που τους επιτρέπουν να εργάζονται σε ψηφιακές εικόνες και
να ενσωµατώνονται στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Κέντρου. Οι λεπτοµερείς κανόνες της απόσπασης, καθορίζονται από
τον ∆ιευθυντή του Κέντρου.
2.
Σε περίπτωση κρίσης, το Κέντρο µπορεί να ενισχύεται µε
ειδικούς, που αποσπώνται από τα κράτη µέλη, την Επιτροπή ή τη
Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου. Η ανάγκη και η διάρκεια των
αποσπάσεων αυτών, καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα/
Ύπατο Εκπρόσωπο, κατόπιν διαβούλευσης µε τον ∆ιευθυντή του
Κέντρου.
Άρθρο 18
Νοµική ευθύνη
1.
Η συµβατική ευθύνη του Κέντρου διέπεται από το δίκαιο που
εφαρµόζεται στη σχετική σύµβαση.
2.
Η προσωπική ευθύνη του προσωπικού έναντι του Κέντρου
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εφαρµόζονται στο προσωπικό του Κέντρου.
Άρθρο 19
Πρόσβαση στα έγγραφα
Μετά από πρόταση του διευθυντή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει, µέχρι τις 30 Ιουνίου 2002, κανόνες για την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Κέντρου, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές
και τα όρια που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Άρθρο 21
Σύνδεση τρίτων κρατών
Ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ τα οποία δεν είναι µέλη της ΕΕ, και
άλλα κράτη που είναι υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δικαιούνται να συµπράττουν στις δραστηριότητες του Κέντρου σύµφωνα µε τις διατάξεις οι οποίες παρατίθενται στο
παράρτηµα.
Άρθρο 22
Αναθεώρηση
Το αργότερο πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας κοινής δράσης, ενόψει ενδεχόµενης αναθεώρησής της.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Έως τις 31 Ιουλίου 2001, διορίζεται το πρώτο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Κέντρου και ορίζεται ∆ιευθυντής. Στο ∆ιευθυντή
ανατίθεται η διαχείριση της µετάβασης από το επικουρικό όργανο
της ∆ΕΕ στο νέο φορέα.
2.
Ο ορισθείς ∆ιευθυντής υποβάλει σχέδιο προϋπολογισµού για
το έτος 2002 έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2001. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισµό έως τις 15 Νοεµβρίου
2001.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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3.
Το Κέντρο αντικαθιστά τη ∆ΕΕ, ως εργοδότης του υπηρετούντος προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2001. Ο νέος εργοδότης
τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις για το προσωπικό, όπως καθορίζονται στις εφαρµοστέες πράξεις.

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα που υιοθετείται.

4.
Το Κέντρο αναλαµβάνει επίσης τις µη σχετικές µε το προσωπικό συµβάσεις, που έχουν υπογραφεί από τη ∆ΕΕ, εξ ονόµατος
του ∆ορυφορικού Κέντρου της ∆ΕΕ.

Η παρούσα κοινή δράση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

5.
Ήδη αιτηθέν έργο στο πλαίσιο του καθεστώτος της ∆ΕΕ έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, ολοκληρώνεται χωρίς επιβάρυνση του
αιτούντος µέρους.
6.
Ο προϋπολογισµός δαπανών που επιβαρύνει τα κράτη µέλη
για το οικονοµικό έτος 2002 ανέρχεται σε 9,3 εκατοµµύρια EUR,
στα οποία περιλαµβάνεται η εθελοντική συνεισφορά της ∆ανίας.

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. VANDE LANOTTE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Οι παρούσες διατάξεις καθορίζουν το πεδίο εφαρµογής και τους λεπτοµερείς κανόνες της σύµπραξης τρίτων
κρατών στις δραστηριότητες του Κέντρου.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Τα τρίτα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 21 της κοινής δράσης δικαιούνται:
— να υποβάλλουν εθνικά αιτήµατα για ανάλυση εικόνων πραγµατοποιούµενη από το Κέντρο,
— να προτείνουν υποψηφίους για απόσπαση ως αναλυτές εικόνων στο Κέντρο για περιορισµένο διάστηµα,
— να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα του Κέντρου σύµφωνα µε το άρθρο 5 των παρουσών διατάξεων.
Άρθρο 3
Αιτήµατα έργων
1.
Όλα τα αιτήµατα έργου ανάλυσης εικόνων, το οποίο εκτελείται από το Κέντρο, µπορούν να υποβάλλονται
από τρίτα κράτη στον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 της κοινής
δράσης.
2.
Εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του Κέντρου, ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος δίνει
σχετικές εντολές στο Κέντρο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της κοινής δράσης.
3.
Τα τρίτα κράτη συνοδεύουν κάθε αίτηµα από συναφή δεδοµένα, ανάλογα µε την περίπτωση, και αποζηµιώνουν το Κέντρο σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 4 της κοινής δράσης και τους κανόνες για τα τέλη
κάλυψης κόστους, που ορίζονται στους δηµοσιονοµικούς κανόνες του Κέντρου. Τα τρίτα κράτη αναφέρουν εάν τα
αιτήµατα έργων και/ή τα προϊόντα, θα πρέπει να κοινοποιούνται σε άλλα τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 4
Απόσπαση αναλυτών εικόνων
1.
Τα τρίτα κράτη δικαιούνται να προτείνουν στο Κέντρο υποψηφίους για απόσπαση, ως αναλυτές εικόνων, για
περιορισµένο διάστηµα προκειµένου να εξοικειωθούν µε τη λειτουργία του.
2.

Οι υποψηφιότητες λαµβάνονται υπόψη ανάλογα µε την ύπαρξη θέσεων.

3.
Η διάρκεια παραµονής είναι αρχικά εξάµηνη, µε την επιφύλαξη επανεξέτασης, η οποία βασίζεται σε πρόταση
του ∆ιευθυντή του Κέντρου και ανάλογα µε τις διαθέσιµες δυνατότητες του Κέντρου για παράταση κατά έξι το
πολύ µήνες. Λαµβάνεται υπόψη η ευρύτερη δυνατή εναλλαγή µεταξύ υποψηφίων από τα ενδιαφερόµενα τρίτα
κράτη.
4.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πεπειραµένοι αναλυτές εικόνων µε τα επαγγελµατικά προσόντα, που τους
επιτρέπουν να εργάζονται σε ψηφιακές εικόνες. Κατά κανόνα, οι αποσπασµένοι εµπειρογνώµονες συµµετέχουν στις
επιχειρησιακές δραστηριότητες του Κέντρου που χρησιµοποιούν εµπορικές εικόνες.
5.
Οι αναλυτές εικόνων από τρίτα κράτη τηρούν τους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας του Κέντρου και
αναλαµβάνουν έναντι του Κέντρου δέσµευση εχεµύθειας.
6.
Τα τρίτα κράτη καλύπτουν τους µισθούς των αποσπασµένων αναλυτών εικόνων τους, όλες τις συναφείς
δαπάνες, όπως επιδόµατα, κοινωνικές εισφορές, δαπάνες εγκατάστασης και ταξιδιού, καθώς και τις τυχόν
πρόσθετες επιβαρύνσεις του προϋπολογισµού του Κέντρου, όπως ορίζεται στους λεπτοµερείς κανόνες, που
αναφέρονται στην παράγραφο 8.
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7.
Οι δαπάνες αποστολής τις οποίες συνεπάγονται οι δραστηριότητες του αποσπασµένου αναλυτή εικόνων από
τρίτα κράτη στο Κέντρο, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Κέντρου.
8.

Οι λεπτοµερείς κανόνες της απόσπασης, καθορίζονται από τον ∆ιευθυντή του Κέντρου.
Άρθρο 5
∆ιαθεσιµότητα των προϊόντων του Κέντρου

1.
Ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος ενηµερώνει τα τρίτα κράτη όταν τα προϊόντα που ζητήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της κοινής δράσης, είναι διαθέσιµα από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου.
2.
Τα αιτήµατα έργων και τα προϊόντα που παράγονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης, διατίθενται στα τρίτα κράτη, όταν ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος κρίνει ότι είναι χρήσιµα για
το διάλογο, τη διαβούλευση και τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την ΕΠΑΑ.
3.
Τα αιτήµατα έργων και τα προϊόντα του Κέντρου τα οποία προκύπτουν από αιτήµατα που υποβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4 της κοινής δράσης, διατίθενται σε τρίτα κράτη, κατόπιν
αποφάσεως του αιτούντος µέρους.
Άρθρο 6
Ασφάλεια
Κατά τις σχέσεις τους µε το Κέντρο και όσον αφορά τα προϊόντα του, τα τρίτα κράτη επιβεβαιώνουν, µε
ανταλλαγή επιστολών µε το Κέντρο, ότι εφαρµόζουν τα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται στην απόφαση
2001/264/ΕΚ του Συµβουλίου, καθώς και εκείνα που καθορίζουν οι ενδεχόµενοι φορείς παροχής διαβαθµισµένων
δεδοµένων.
Άρθρο 7
Συµβουλευτική Επιτροπή
1.
Συνιστάται Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία προεδρεύεται από τον ∆ιευθυντή του Κέντρου ή τον/την
εκπρόσωπό του, και η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
εκπροσώπους των τρίτων κρατών που έχουν αποδεχθεί τις παρούσες διατάξεις. Η Συµβουλευτική Επιτροπή µπορεί
να συνεδριάζει µε διάφορες συνθέσεις.
2.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή ασχολείται µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των παρουσών διατάξεων.
3.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται στο Κέντρο από τον Πρόεδρο µε δική του/της πρωτοβουλία ή
κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου τουλάχιστον των µελών της και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
1.
Οι παρούσες διατάξεις ενεργοποιούνται όσον αφορά κάθε τρίτο κράτος την πρώτη ηµέρα του µήνα που
ακολουθεί την κοινοποίηση, στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, από την αρµόδια αρχή του τρίτου κράτους,
της αποδοχής των όρων των παρουσών διατάξεων.
2.
Το τρίτο κράτος κοινοποιεί στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, τουλάχιστον ένα µήνα ενωρίτερα, την
απόφασή του να µην απολαύει πλέον των παρουσών διατάξεων.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1507/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης 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 25 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 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 24ης 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
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
73,1
73,1
78,9
88,4
74,3
80,5
140,4
164,7
112,0
118,2
133,8
96,2
85,2
122,9
84,9
104,3
52,9
79,5
135,2
215,3
99,9
107,6
133,6
82,3
69,0
67,2
143,4
99,1
185,4
116,1
150,8
303,6
258,3
242,2
245,5
262,4
146,7
146,7
91,1
231,2
161,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
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. 1508/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2001
για τον καθορισµό της εµπορικής προδιαγραφής που εφαρµόζεται στα κρεµµύδια και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83
αλλοιώσεις οφειλόµενες στη βιολογική εξέλιξη των
προϊόντων αυτών ή στον κατά το µάλλον ή ήττον φθαρτό
χαρακτήρα τους. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλλοιώσεις
αυτές στην εφαρµογή των προδιαγραφών στα στάδια εµπορίας που έπονται του σταδίου αποστολής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωσης αγοράς στον τοµέα
των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 2,

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα κρεµµύδια εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2200/96 µεταξύ των προϊόντων για τα οποία
πρέπει να εγκριθούν προδιαγραφές. Ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 2213/83 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1983, που
καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα κρεµµύδια και τα
ραδίκια witloof (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2390/97 (4), έχει υποστεί πολλαπλές
τροποποιήσεις που δεν διασφαλίζουν πλέον νοµική σαφήνεια.

(1)

Για λόγους σαφήνειας, η νοµοθεσία που αφορά τα κρεµµύδια πρέπει να καταστεί αυτόνοµη σε σχέση µε τα άλλα
προϊόντα που υπάγονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2213/
83. Πρέπει, συνεπώς, να προβούµε σε αναµόρφωση της εν
λόγω νοµοθεσίας και να καταργηθεί το παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83. Για το σκοπό αυτό, και
για λόγους διαφάνειας στη διεθνή αγορά, πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προδιαγραφή που συνιστάται για τα κρεµµύδια
από την οµάδα εργασίας για την τυποποίηση των φθαρτών
τροφίµων και την ανάπτυξη της ποιότητας της Οικονοµικής
Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ/
ΟΗΕ).

(2)

Από την εφαρµογή των προδιαγραφών αυτών θα πρέπει να
εξαλειφθούν από την αγορά τα προϊόντα µη ικανοποιητικής
ποιότητας, να προσανατολιστεί η παραγωγή κατά τρόπο
ικανοποιητικό στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να διευκολυνθούν οι εµπορικές σχέσεις µε βάση έναν θεµιτό
ανταγωνισµό, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής.

(3)

Οι προδιαγραφές εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια εµπορίας.
Η µεταφορά σε µεγάλη απόσταση, η αποθήκευση ορισµένης
διάρκειας, οι διάφορες επεξεργασίες στις οποίες υποβάλλονται τα προϊόντα είναι δυνατόν να προκαλέσουν ορισµένες

(4)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297
129
213
330

της
της
της
της

21.11.1996, σ. 1.
11.5.2001, σ. 3.
4.8.1983, σ. 13.
2.12.1997, σ. 12.

Η προδιαγραφή που εφαρµόζεται στα κρεµµύδια που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0703 10 19 εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Η προδιαγραφή εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια εµπορίας, µε τους
όρους που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96.
Ωστόσο, στα στάδια που έπονται εκείνου της αποστολής, τα προϊόντα µπορούν να παρουσιάζουν, σε σχέση µε αυτά που προβλέπουν
οι προδιαγραφές ελαφρά µείωση της φρεσκάδας και της σπαργής,
καθώς και ελαφρές αλλοιώσεις οφειλόµενες στην εξέλιξη τους ή
στον κατά το µάλλον ή το ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους.

Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον τίτλο, οι λέξεις «για τα κρεµµύδια και» διαγράφονται.
2. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η προδιαγραφή ποιότητας που εφαρµόζεται στα ραδίκια
witloof που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0705 21 00 εµφαίνεται στο παράρτηµα.»
3. Το παράρτηµα Ι διαγράφεται.
4. Στο παράρτηµα II, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον τίτλο
«παράρτηµα».

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

25.7.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στα κρεµµύδια των ποικιλιών που προέρχονται από το «Allium cera L.» και προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον καταναλωτή, µε εξαίρεση τα χλωρά κρεµµύδια µε ολόκληρα φύλλα, καθώς και τα κρεµµύδια
που προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση.
II. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Σκοπός της προδιαγραφής είναι να ορίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζουν τα κρεµµύδια µετά την
τυποποίηση και τη συσκευασία.
Α. Ελάχιστα χαρακτηριστικά
Σε όλες τις κατηγορίες, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, και των
ανοχών, οι βολβοί πρέπει να είναι:
— ακέραιοι,
— υγιείς· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις που θα τα
καθιστούσαν ακατάλληλα για κατανάλωση,
— καθαροί, πρακτικά απαλλαγµένοι από ορατά ξένα σώµατα,
— χωρίς ελαττώµατα που οφείλονται σε παγετό,
— αρκετά ξηροί για την προβλεπόµενη χρήση (για τα κρεµµύδια διατήρησης, οι δύο πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες
τουλάχιστον, όπως και το στέλεχος, πρέπει να είναι εντελώς αποξηραµένοι),
— χωρίς κοίλο και ανθεκτικό στέλεχος,
— πρακτικά απαλλαγµένοι από παράσιτα,
— πρακτικά απαλλαγµένοι από προσβολές παρασίτων,
— απαλλαγµένοι από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,
— απαλλαγµένοι από ξένη οσµή ή/και γεύση.
Εξάλλου, το στέλεχος πρέπει να είναι συνεστραµµένο ή η τοµή του πρέπει να είναι καθαρή και να µην υπερβαίνει τα
6 cm σε µήκος (εκτός από τα κρεµµύδια που παρουσιάζονται κατά ορµαθούς).
Τα κρεµµύδια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε:
— να αντέχουν στη µεταφορά και στη µεταχείριση,
— να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού.
Β. Ταξινόµηση
Τα κρεµµύδια ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες που ορίζονται κατωτέρω:
i) Κατηγορία Ι
Τα κρεµµύδια που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν τα
χαρακτηριστικά της ποικιλίας.
Οι βολβοί πρέπει να είναι:
—
—
—
—

σφικτοί και ανθεκτικοί,
χωρίς φύτρα, (χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά),
χωρίς εξογκώµατα που έχουν προκληθεί από ανώµαλη βλαστητική ανάπτυξη,
πρακτικά χωρίς ριζικό θύσανο. Εντούτοις για τα κρεµµύδια που συγκοµίζονται πριν ωριµάσουν πλήρως, επιτρέπεται η παρουσία ριζικών θυσάνων.

Τα κρεµµύδια µπορούν ωστόσο να έχουν τα ακόλουθα ελαττώµατα µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν βλάπτουν τη
γενική εµφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατηρησιµότητά του και την παρουσίασή του στη συσκευασία:
— µικρό ελάττωµα σχήµατος,
— µικρό ελάττωµα χρωµατισµού,
— µικρές κηλίδες που µε κανένα τρόπο δεν επηρεάζουν τον τελευταίο εσωτερικό χιτώνα που προστατεύει τη σάρκα
µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το ένα πέµπτο της επιφανείας του βολβού,
— επιφανειακά σκασίµατα των εξωτερικών χιτώνων και µερική απουσία αυτών µε την προϋπόθεση ότι προστατεύεται
η σάρκα.
ii) Κατηγορία II
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα κρεµµύδια που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία Ι, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ορίζονται κατωτέρω. Πρέπει να είναι αρκετά σφικτά.
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Μπορούν να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα, µε την προϋπόθεση ότι διατηρούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά ποιότητας, διατηρησιµότητας και παρουσίασης:
— ελαττώµατα σχήµατος,
— ελαττώµατα χρωµατισµού,
— αρχή εκβλαστήσεως ορατής εξωτερικά (µέσα στα όρια του 10 % κατ’ αριθµό και βάρος ανά µονάδα παρουσιάσεως),
— ίχνη από αµυχές,
— ελαφρά σηµάδια που προέρχονται από παρασιτικές προσβολές ή ασθένειες,
— µικρά σκασίµατα που έχουν επουλωθεί,
— ελαφρούς µώλωπες που έχουν επουλωθεί και δεν µπορούν να βλάψουν την διατηρησιµότητά τους,
— ριζικό θύσανο,
— σηµάδια που µε κανένα τρόπο δεν επηρεάζουν το τελευταίο εσωτερικό χιτώνα που προστατεύει τη σάρκα, µε την
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το µισό της επιφανείας του βολβού,
— σκασίµατα στους εξωτερικούς χιτώνες και µερική απουσία αυτών στο ένα τέταρτο κατ’ ανώτατο όριο της
επιφανείας του βολβού µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει πάθει ζηµιά η σάρκα.
III. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
Το µέγεθος καθορίζεται από τη µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής. Η διαφορά διαµέτρου µεταξύ του µικρότερου και
του µεγαλύτερου κρεµµυδιού που περιέχονται στο ίδιο µέσο συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα:
— 5 mm όταν το µικρότερο κρεµµύδι έχει διάµετρο µεταξύ 10 mm συµπεριλαµβανοµένων και 20 mm συµπεριλαµβανοµένων· εντούτοις, για τα κρεµµύδια που έχουν διάµετρο µεταξύ 15 mm συµπεριλαµβανοµένων και 25 mm συµπεριλαµβανοµένων, η διαφορά µπορεί να είναι 10 mm,
— 15 mm όταν το µικρότερο κρεµµύδι έχει διάµετρο µεταξύ 20 mm συµπεριλαµβανοµένων και 40 mm µη συµπεριλαµβανοµένων,
— 20 mm όταν το µικρότερο κρεµµύδι έχει διάµετρο µεταξύ 40 mm συµπεριλαµβανοµένων και 70 mm µη συµπεριλαµβανοµένων,
— 30 mm όταν το µικρότερο κρεµµύδι έχει διάµετρο ίση ή ανώτερη από 70 mm.
Η ελάχιστη διάµετρος καθορίζεται σε 10 mm.
IV. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ
Ανοχές ποιότητας και µεγέθους γίνονται δεκτές σε κάθε µέσο συσκευασίας (ή σε κάθε παρτίδα για τα προϊόντα που
παρουσιάζονται χύµα) για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αναγραφόµενης κατηγορίας.
Α. Ανοχές ποιότητας
i) Κατηγορία Ι
10 % κατά αριθµό ή κατά βάρος κρεµµυδιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής,
αλλά ανταποκρίνονται σε εκείνα της κατηγορίας II ή γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτά στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.
ii) Κατηγορία II
10 % κατά αριθµό ή κατά βάρος κρεµµυδιών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ούτε στα
ελάχιστα χαρακτηριστικά, µε εξαίρεση, πάντως, των προϊόντων που έχουν προσβληθεί από σήψη ή κάθε άλλη
αλλοίωση που τα καθιστά ακατάλληλα για κατανάλωση.
Β. Ανοχές µεγέθους
Για όλες τις κατηγορίες: 10 % κατά αριθµό ή κατά βάρος κρεµµυδιών που δεν ανταποκρίνονται στο καθορισµένο
µέγεθος, αλλά έχουν διάµετρο µικρότερη το πολύ κατά 20 % από το µέγεθος αυτό.
V. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α. Οµοιογένεια
Το περιεχόµενο κάθε µέσου συσκευασίας (ή κάθε παρτίδας για τα προϊόντα που παρουσιάζονται χύµα) πρέπει να είναι
οµοιογενές και να περιέχει µόνο κρεµµύδια της ίδιας προέλευσης, ποικιλίας, ποιότητας και µεγέθους.
Το εµφανές µέρος του περιεχοµένου του µέσου συσκευασίας (ή της παρτίδας για τα προϊόντα που παρουσιάζονται χύµα)
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.
Β. Συσκευασία
Τα κρεµµύδια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.
Τα υλικά στο εσωτερικό του µέσου συσκευασίας πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από τέτοιο υλικό ώστε να µη
µπορούν να προκαλέσουν εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα. Η χρησιµοποίηση υλικών και κυρίως
χαρτιών ή σφραγίδων που φέρουν εµπορικές ενδείξεις επιτρέπεται υπό τον όρο ότι η εκτύπωση ή η σήµανση πραγµατοποιείται µε µη τοξική µελάνη ή κόλλα.
Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ξένο σώµα.
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Γ. Παρουσίαση
Τα
—
—
—
—

κρεµµύδια µπορούν να παρουσιάζονται:
τοποθετηµένα κατά στρώµατα,
χύµα µέσα στη συσκευασία (συµπεριλαµβανόµενα και σε παλέτες),
µεταφερόµενα χύµα µέσα στο µέσο µεταφοράς,
κατά ορµαθούς:
που είτε καθορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των βολβών· στην περίπτωση αυτή, οι ορµαθοί πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον έξι κρεµµύδια (µε τα στελέχη τους τελείως αποξηραµένα),
είτε καθορίζονται ανάλογα µε το καθαρό βάρος.

Για την παρουσίαση κατά ορµαθούς, τα χαρακτηριστικά των ορµαθών των κρεµµυδιών (αριθµός βολβών ή καθαρό βάρος)
πρέπει να είναι οµοιόµορφα µέσα στο ίδιο κιβώτιο.
VI. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει στη µία πλευρά, στην περίπτωση παρουσιάσεως µόνο σε συσκευασία, µε γράµµατα ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και εξωτερικά ορατά, τις ακόλουθες ενδείξεις:
Για τα κρεµµύδια που αποστέλλονται χύµα (απευθείας φόρτωση στο µέσο µεταφοράς), οι ενδείξεις αυτές πρέπει να
αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εµπόρευµα, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετηµένο µε τρόπο ώστε να είναι
ορατό στο εσωτερικό µέρος του µέσου µεταφοράς.
Α. Αναγνώριση
Συσκευαστής ή/και αποστολέας: Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση ή συµβολική αναγνώριση που έχει δοθεί ή έχει
αναγνωρισθεί από επίσηµη υπηρεσία. Ωστόσο, όταν χρησιµοποιείται ένας κωδικός (συµβολική αναγνώριση), η ένδειξη
«συσκευαστής ή/και αποστολέας (ή µια ισοδύναµη συντοµογραφία)» πρέπει να αναγράφεται πλησίον του κωδικού αυτού
(συµβολική αναγνώριση).
Β. Είδος του προϊόντος
«Κρεµµύδια» αν το περιεχόµενο δεν είναι εξωτερικά ορατό.
Γ. Καταγωγή του προϊόντος
Χώρα καταγωγής και, ενδεχοµένως, ζώνη παραγωγής ή εθνική περιφερειακή ή τοπική ονοµασία.
∆. Εµπορικά χαρακτηριστικά
— Κατηγορία.
— Μέγεθος που προσδιορίζεται από την ελάχιστη και τη µέγιστη διάµετρο.
— Καθαρό βάρος.
Ε. Επίσηµο σήµα ελέγχου (προαιρετικό).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1509/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 για ειδικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης
τίες στη µέθοδο υπολογισµού των ισοτιµιών που εφαρµόζονται σε ορισµένες πληρωµές στον τοµέα της ζάχαρης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(3)

Πρέπει, συνεπώς, κατά την περίοδο εµπορίας 2000/01, να
εφαρµοστούν για την Ελλάδα δύο ισοτιµίες, η µία για την
περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου2000,
που θα αντιστοιχεί στο µέσο όρο, pro rata temporis, των
αγρονοµισµατικών ισοτιµιών και της ισοτιµίας του ευρώ
κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εµπορίας, και η
άλλη, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 2001, που θα είναι η ισοτιµία του ευρώ που έχει
καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 866/98.

(4)

Για να είναι δυνατή η εφαρµογή των πληρωµών αυτών µε τις
ισοτιµίες που προκύπτουν από το µέσο όρο pro rata
temporis των προαναφερθεισών ισοτιµιών, πρέπει επίσης να
καθοριστούν τα ειδικά γενεσιουργά αίτια για τα ποσά που
οφείλονται για τις ελάχιστες τιµές των τεύτλων, καθώς και
για τη συνεισφορά στην παραγωγή και τη συµπληρωµατική
συνεισφορά.

(5)

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 15
παράγραφος 8 και το άρθρο 16 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1713/
93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, περί ειδικών
λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργικού συντελεστή µετατροπής στον τοµέα της ζάχαρης (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/1999 (3), οι
ελάχιστες τιµές των τεύτλων που αναφέρονται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 906/2001 της Επιτροπής (5), καθώς και οι συνεισφορές στην παραγωγή και η συµπληρωµατική συνεισφορά που
αναφέρονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 33 και 34 του εν
λόγω κανονισµού, µετατρέπονται σε εθνικό νόµισµα χρησιµοποιώντας την ειδική γεωργική ισοτιµία που ισούται µε το
µέσο όρο, που υπολογίζεται pro rata temporis των γεωργικών ισοτιµιών που εφαρµόζονται κατά την εν λόγω
περίοδο εµπορίας.

(1)

Για την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η
Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, είχε εφαρµοστεί η
ισοτιµία που υπολογίζονταν µε βάση τη µέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1713/93, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2001,
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του
αγρονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (6), εφαρµόζονται
µόνον οι ισοτιµίες µεταξύ του ευρώ και των εθνικών νοµισµάτων των κρατών µελών που έχουν εγκρίνει το ευρώ, οι
οποίες έχουν καθοριστεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2866/98 του Συµβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 (8). Με τον τρόπο αυτό, η
εφαρµογή της ισοτιµίας του ευρώ καθ’ όλη την περίοδο
εµπορίας 2000/01 θα οδηγούσε στην αναδροµική εφαρµογή διαφορετικής ισοτιµίας από εκείνη που θα είχε καθοριστεί εάν η µέθοδος που καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 είχε εφαρµοστεί στην Ελλάδα και θα
αγνοούσε τη θεµιτή εµπιστοσύνη που έχουν οι επιχειρηµα-
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30.6.2001, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ακόλουθο άρθρο 1β προστίθεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
1713/93:
«Άρθρο 1β
Για την περίοδο εµπορίας 2000/01 όσον αφορά την Ελλάδα:
1. για τη µετατροπή των ελάχιστων τιµών των τεύτλων που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/
1999 του Συµβουλίου (*), καθώς και των συνεισφορών
στην παραγωγή και της συµπληρωµατικής συνεισφοράς που
αναφέρονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 33 και 34 του εν
λόγω κανονισµού, χρησιµοποιούνται:
— για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2000, η ειδική γεωργική ισοτιµία: 1 ευρώ
= 339,771 δραχµές,
— για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 2001, η ισοτιµία που έχει καθοριστεί από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του Συµβουλίου (**)·
2. για την εφαρµογή των ισοτιµιών που αναφέρονται στο
σηµείο 1 καθορίζονται τα ακόλουθα γενεσιουργά αίτια:
— για τα ποσά που οφείλονται για τις πληρωµές της
ελάχιστης τιµής των τεύτλων, που αναφέρεται στο
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2038/1999: η
πρώτη ηµέρα της περιόδου εµπορίας,
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— για τα ποσά που οφείλονται για την πληρωµή της συνεισφοράς στην παραγωγή και της συµπληρωµατικής συνεισφοράς, που αναφέρονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισµού: η
πρώτη ηµέρα της περιόδου εµπορίας.
(*) ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
(**) ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται στα ποσά που οφείλονται για τις ελάχιστες τιµές των τεύτλων, καθώς και για τη συνεισφορά
στην παραγωγή και τη συµπληρωµατική συνεισφορά κατά την περίοδο εµπορίας 2000/01.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

25.7.2001
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1510/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 ο οποίος αφορά την καθιέρωση καθεστώτος
πιστοποιητικών εισαγωγής και καταγωγής και τον καθορισµό του τρόπου διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 911/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 της Επιτροπής (3) προβλέπει, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, τους όρους υπό τους
οποίους µπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδων, καθώς και την ανώτατη ποσότητα
την οποία µπορεί να αφορά κάθε αίτηση.

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Για καθεµία από τις τρεις καταγωγές και για καθένα από
τα τρίµηνα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, κανείς δεν
µπορεί να υποβάλει πάνω από τέσσερις αιτήσεις πιστοποιητικών
Α για την εισαγωγή σκόρδων σε διάστηµα πέντε ηµερών τη µια
αίτηση από την άλλη τουλάχιστον. Επιπλέον:
α) κάθε αίτηση ενός παραδοσιακού εισαγωγέα κατά την έννοια
του άρθρου 6 παράγραφος 3, µπορεί να αφορά το ανώτατο
όριο των εισαγωγών του γι’ αυτό το τρίµηνο κατά τη
διάρκεια των τριών προηγούµενων ηµερολογιακών ετών·
β) κάθε αίτηση ενός νέου εισαγωγέα κατά την έννοια του
άρθρου 6 παράγραφος 4, µπορεί να αφορά ποσότητα η
οποία θα ισούται κατ’ ανώτατο όριο µε το 10 % της
ποσότητας που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι γι’ αυτή την
καταγωγή και γι’ αυτό το τρίµηνο.

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι εµπορικές πράξεις και να
σταθεροποιηθεί η αγορά θα πρέπει, για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς, να καθοριστεί η ανώτατη ποσότητα κάθε υποβαλλόµενης αίτησης ανά τρίµηνο για τις εισαγωγές σκόρδων
ειδικής καταγωγής µε βάση τις ετήσιες εισαγωγές που θα
έχουν πραγµατοποιήσει προηγουµένως αυτοί οι εισαγωγείς
και όχι µε βάση την ανώτατη διαθέσιµη ποσότητα.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών Α συνοδεύονται από πληροφορίες
που επιτρέπουν να ελεγχθεί, προς ικανοποίηση των αρµόδιων
εθνικών αρχών, η τήρηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

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

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 129 της 11.5.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 35.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1511/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 2001
για καθορισµό του βαθµού στον οποίο µπορούν να γίνουν αποδεκτές οι απαιτήσεις πιστοποιητικών
εξαγωγής στον τοµέα των αβγών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1371/95 της Επιτροπής, της 16ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος
των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τοµέα των αβγών (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2336/
1999 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1371/95 προβλέπει ειδικά µέτρα
όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αναφέρονται σε
ποσότητες ή/και δαπάνες που υπερβαίνουν ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες που διατίθενται συνήθως µε
βάση τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος
12 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (4), ή/και τις σχετικές
δαπάνες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

(1)

Η αγορά ορισµένων προϊόντων του τοµέα των αβγών
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Από την επικείµενη τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα

(2)

αυτά είναι δυνατόν να προκύψει ζήτηση πιστοποιητικών
εξαγωγής για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η έκδοση πιστοποιητικών για τις ποσότητες που ζητήθηκαν στις 16 και 17
Ιουλίου 2001 υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε υπέρβαση
εκείνων που αντιστοιχούν στην κανονική διάθεση των εν
λόγω προϊόντων. Πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις για τις
οποίες δεν έχουν ακόµη χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής
για τα εν λόγω προϊόντα,

Άρθρο 1
Όσον αφορά τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εξαγωγής
που κατατίθενται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371/95
στον τοµέα των αβγών δεν δίνεται συνέχεια στις εκκρεµούσες
αιτήσεις της 16ης και 17ης Ιουλίου 2001 οι οποίες θα έπρεπε να
εκδοθούν από τις 25 Ιουλίου 2001 για την κατηγορία τρία που
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
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της
της

17.6.1995,
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2001
για την κατάρτιση προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες τα κράτη µέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές ζελατίνης µε προορισµό την κατανάλωση από τον άνθρωπο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1788]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/556/ΕΚ)
εισαγωγές ζελατίνης µε προορισµό την κατανάλωση από τον
άνθρωπο. Επιπλέον, η απόφαση 2000/20/ΕΚ (7) θεσπίζει
υγειονοµικά πιστοποιητικά για την εισαγωγή ζελατίνης από
τρίτες χώρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1995, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες κατάρτισης, για µια µεταβατική
περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από
τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εισάγουν ορισµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα µαλάκια (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
98/603/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο µέρος XIII του παραρτήµατος της απόφασης
94/278/ΕΚ της Επιτροπής (3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/597/ΕΚ (4), έχει καταρτισθεί πίνακας τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη
µέλη να εισάγουν ζελατίνη µε προορισµό την κατανάλωση
από τον άνθρωπο.

(2)

Στο κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος II της οδηγίας 92/118/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1992, για τον
καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς και των
υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον
αφορά τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του
παραρτήµατος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον
αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/
ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
1999/724/ΕΚ (6), καθορίζονται οι υγειονοµικοί όροι που
εφαρµόζονται κατά τη διάθεση στην αγορά και για τις

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

243 της 11.10.1995, σ. 17.
289 της 28.10.1998, σ. 36.
120 της 11.5.1994, σ. 44.
286 της 23.10.1998, σ. 59.
62 της 15.3.1993, σ. 49.
290 της 12.11.1999, σ. 32.

(3)

Η Επιτροπή έχει παραλάβει πίνακες εγκαταστάσεων από ορισµένες τρίτες χώρες οι οποίες εµφαίνονται στον πίνακα που
παρατίθεται στο µέρος XIII του παραρτήµατος της απόφασης 94/278/ΕΚ. Οι αρµόδιες αρχές των ανωτέρω τρίτων
χωρών έδωσαν στην Επιτροπή εγγυήσεις ότι οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στις σχετικές κοινοτικές υγειονοµικές απαιτήσεις.

(4)

Προκειµένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη διενέργεια
κοινοτικών επιθεωρήσεων σε τρίτες χώρες ώστε να επαληθευθεί η συµµόρφωση των εγκαταστάσεων των χωρών αυτών
προς τις κοινοτικές διατάξεις και να αποφευχθεί η διακοπή
των εµπορικών συναλλαγών από τρίτες χώρες, θα πρέπει,
εποµένως, να καταρτισθούν προσωρινοί πίνακες εγκαταστάσεων που παράγουν ζελατίνη για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην
απόφαση 95/408/ΕΟΚ.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ζελατίνης µε προορισµό
την κατανάλωση από τον άνθρωπο, από τις εγκαταστάσεις που
απαριθµούνται στον πίνακα του παραρτήµατος.
(7) ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 60.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2001.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES
ÉTABLISSEMENTS — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — LIJST VAN BEDRĲVEN — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: gelatina destinada al consumo humano — Produkt: gelatine til konsum — Erzeugnis: zum Verzehr
bestimmte Gelatine — Προϊόν: ζελατίνη µε προορισµό την κατανάλωση από τον άνθρωπο — Product : gelatine
intended for human consumption — Produit: gélatine destinée à la consommation humaine — Prodotto: gelatine
destinate al consumo umano — Product: voor menselĳke consumptie bestemde gelatine — Produto: gelatina
destinada ao consumo humano — Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini — Varuslag: gelatin avsett som
livsmedel
1 = Referencia nacional — National reference — Nationaler Code — Εθνικός αριθµός έγκρισης — National reference —
Référence nationale — Riferimento nazionale — Nationale code — Referência nacional — Kansallinen viite —
Nationell referens
2 = Nombre — Navn — Name — Τίτλος εγκατάστασης — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
3 = Ciudad — By — Stadt — Πόλη — Town — Ville — Città — Stad — Cidade — Kaupunki — Stad
4 = Región — Region — Region — Περιοχή — Region — Région — Regione — Regio — Região — Alue — Region

País: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA —
Pays: ARGENTINE — Paese: ARGENTINA — Land: ARGENTINIË — País: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land:
ARGENTINA
1

2

3

4

43

S.K.W. Biosystems Argentina S.A.

Villa Tesei

Buenos Aires

964

Leiner Davis Gelatin Argentina

Sauce Viejo

Santa Fe

País: BRASIL — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL —
Paese: BRASILE — Land: BRAZILIË — País: BRASIL — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN
1

2

3

4

1520

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Cotia

São Paulo

1732

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Estância Velha

Rio Grande do Sul

1999

Sargel Ltda

Mococa

São Paulo

2365

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Maringa

Paraná

2678

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Arcadas Amparo

São Paulo

3475

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Presidente Epitacio

São Paulo

4266

Gelnex Indústria e Comércio Ltda

Ita

Santa Catarina
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País: BIELORRUSIA — Land: BELARUS — Land: BELARUS — Χώρα: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ — Country: BELARUS — Pays:
BELARUS — Paese: BIELORUSSIA — Land: BELARUS — País: BIELORRÚSSIA — Maa: VALKO-VENÄJÄ — Land:
VITRYSSLAND
1

2

3

1

OAO «Mogileyovskiy zhelatinovyi
zavod»

Mogilyov

4

País: CHINA — Land: KINA — Land: CHINA — Χώρα: ΚΙΝΑ — Country: CHINA — Pays: CHINE — Paese: CINA —
Land: CHINA — País: CHINA — Maa: KIINA — Land: KINA
1

2

3

4

1500/80001

Baotou Dongbao Lucky Gelatine Co.,
Ltd

Bayantala East Street, Baotou

Inner Mongolia

1500/80002

Jining Gelatine Factory of Qinghai
Jinniu Group Company

68. Minjian Road, Jining

Inner Mongolia

1999

Bengbu BBCA Gelatine Co., Ltd

171, Xiao Bengbu 1 road, Bengbu

Anhui

2365

Kunming Glue Factory

Shuanglong North Suburb

Kunming

4266

Yunnan Tonghai Bone Glue Factory

Yangguang, Tonghai

Yunnan

País: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — Land: KOLUMBIEN — Χώρα: ΚΟΛΟΜΒΙΑ — Country: COLOMBIA — Pays:
COLOMBIE — Paese: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — País: COLÔMBIA — Maa: KOLUMBIA — Land: COLOMBIA
1

2

3

0001-00

Productora de gelatinas S.A. — Progel

Manizales

0002-00

Gelatinas de Colombia S.A. — Gelco

Barranquilla

4

País: COREA — Land: KOREA — Land: REPUBLIK KOREA — Χώρα: ΚΟΡΕΑ — Country: KOREA — Pays: CORÉE —
Paese: COREA — Land: KOREA — País: COREIA — Maa: KOREA — Land: KOREA
1

2

3

4

Kyungin FDA 14th

Sammi Industrial Co., Ltd

Ansan City

Kyunggi-Do

Kyungin FDA 46th

Highgel Co., Ltd

Yongin

Kyunggi-Do

Pusan FDA 55th

Geltech Co., Ltd

Kangsu

Pusan

País: PAKISTÁN — Land: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — Χώρα: ΠΑΚΙΣΤΑΝ — Country: PAKISTAN — Pays:
PAKISTAN — Paese: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — País: PAQUISTÃO — Maa: PAKISTAN — Land: PAKISTAN
1

2

3

4

01-AOD-Gelatin-LPGL

M/S Leiner Pak Gelatine Ltd

19TH Km, Shahrah-E-Pakistan, Kala
Shah Kaku, Distt. Sheikhupura

Punjab
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País: REPÚBLICA ESLOVACA — Land: SLOVAKIET — Land: SLOWAKISCHE REPUBLIK — Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ —
Country: SLOVAK REPUBLIC — Pays: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE — Paese: REPUBBLICA SLOVACCA — Land: SLOWAAKSE REPUBLIEK — País: REPÚBLICA ESLOVACA — Maa: SLOVAKIA — Land: SLOVAKIEN
1

2

3

4

SK 12

Gelina A.S.

Liptovsky Mikulas

Zilina

País: SUIZA — Land: SCHWEIZ — Land: SCHWEIZ — Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ — Country: SWITZERLAND — Pays: SUISSE —
Paese: SVIZZERA — Land: ZWITSERLAND — País: SUÍÇA — Maa: SVEITSI — Land: SCHWEIZ
1

2

3

4

CH-GL-1

Biogel AG

Gewerbering, CH-6105 Schachen

Luzern

CH-GL-2

Geistlich Gelatine AG

Bahnhofstr. 40, CH-6110 Wolhusen

Luzern

País: TAIWÁN — Land: TAIWAN — Land: TAIWAN — Χώρα: ΤΑΪΒΑΝ — Country: TAIWAN — Pays: TAIWAN —
Paese: TAIWAN — Land: TAIWAN — País: TAIWAN — Maa: TAIWAN — Land: TAIWAN
1

2

3

4

99-202922-06

China Synthetic Rubber Corp.

Ping Tung County

Taiwan

País: USA — Land: USA — Land: USA — Χώρα: ΗΠΑ — Country: USA — Pays: USA — Paese: USA — Land: VSA —
País: EUA — Maa: USA — Land: USA
1

2

3

4

1211518

Atlantic Gelatin, Kraft Foods, Inc

Woburn

MA

1212170

Eastman Gelatin Corp.

Peabody

MA

1920862

Kind & Knox Gelatin Sergent

Bluff

IA

3002190779

Leiner Davis Gelatin

Davenport

IA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Ιουλίου 2001
για τον αποκλεισµό από την κοινοτική χρηµατοδότηση ορισµένων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από
τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα
Εγγυήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1795]
(Τα κείµενα στη γερµανική, αγγλική, γαλλική, ελληνική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ισπανική γλώσσα είναι τα
µόνα αυθεντικά)

(2001/557/ΕΚ)
τίστηκε µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εξετάστηκε από την Επιτροπή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70,
καθώς και το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/
1999 αναφέρουν ότι µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνον
οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και οι
παρεµβάσεις που προορίζονται για τη ρύθµιση των γεωργικών αγορών που χορηγούνται ή αναλαµβάνονται, αντιστοίχως, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο
της κοινής οργάνωσης γεωργικών προϊόντων.

(5)

Από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα των διµερών συζητήσεων και τις διαδικασίες συµβιβασµού προέκυψε ότι ένα µέρος των δαπανών που δηλώθηκαν
από τα κράτη µέλη δεν πληρούν τους εν λόγω όρους και,
άρα, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Εγγυήσεων.

(6)

Το παράρτηµα της παρούσας απόφασης αναφέρει τα ποσά
που δεν βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων. Τα ποσά
αυτά δεν αφορούν τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν
πριν από τους 24 µήνες που προηγούνται της γραπτής
ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη µέλη σχετικά µε τα
αποτελέσµατα των ελέγχων.

(7)

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, η εκτίµηση των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν
λόγω της µη συµφωνίας τους µε τους κοινοτικούς κανόνες
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στα κράτη µέλη στο πλαίσιο σχετικής συνοπτικής έκθεσης.

(8)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα τα οποία µπορεί να λάβει η Επιτροπή βάσει των
αποφάσεων του ∆ικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεµούν
κατά τις 31 Μαρτίου 2001 και που αφορούν θέµατα τα
οποία αποτελούν αντικείµενό της,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, για χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1287/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2
στοιχείο γ),
Μετά από διαβούλευση του Ταµείου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 729/70 αναφέρει ότι η Επιτροπή αποφασίζει
για τις δαπάνες που πρέπει να αποκλειστούν από την κοινοτική χρηµατοδότηση όταν διαπιστώνει ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες.

(1)

Το εν λόγω άρθρο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70,
καθώς και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1663/95 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995,
για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 όσον αφορά τη διαδικασία για
την εκκαθάριση των λογαριασµών του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2245/1999 (4), προβλέπουν ότι η Επιτροπή
πραγµατοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους, ανακοινώνει στα
κράτη µέλη τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, λαµβάνει
γνώση των παρατηρήσεων των κρατών µελών, οργανώνει
διµερείς συζητήσεις για την επίτευξη συµφωνίας µε τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και ανακοινώνει επίσηµα τα
συµπεράσµατά της στα κράτη µέλη αυτά, κάνοντας αναφορά
στην απόφαση 94/442/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου
1994, σχετικά µε τη θέσπιση διαδικασίας συµβιβασµού στο
πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασµών του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων (5), όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2000/649/ΕΚ (6).

(2)

Τα κράτη µέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κίνηση
διαδικασίας συµβιβασµού. Η δυνατότητα αυτή χρησιµοποιήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις και η έκθεση που καταρ-

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

94 της 28.4.1970, σ. 13.
125 της 8.6.1995, σ. 1.
158 της 8.7.1995, σ. 6.
273 της 23.10.1999, σ. 5.
182 της 16.7.1994, σ. 45.
272 της 25.10.2000, σ. 41.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι δαπάνες των εγκεκριµένων οργανισµών πληρωµής των κρατών
µελών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων,
και αναφέρονται στο παράρτηµα, αποκλείονται από τη κοινοτική
χρηµατοδότηση µε την παρούσα απόφαση λόγω της µη συµφωνίας
τους µε τους κοινοτικούς κανόνες.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στην
Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας, στην
Ιταλική ∆ηµοκρατία, στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία και στο Ηνωµένο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

L 200/30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνολο των διορθώσεων

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(εθνικό νόµισµα)

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(εθνικό νόµισµα)

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 22 583 914,00

0,00

– 22 583 914,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 66 649 000,00

0,00

– 66 649 000,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

2190

– 1 132 500,00

– 1 132 500,00

0,00

1998-1999

– 90 365 414,00

– 1 132 500,00

– 89 232 914,00

608 583,40

0,00

608 583,40

Αιτιολογία

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

BE Σύνολο

Οικονοµικό
έτος

Γάλα & γαλακτοκοµικά προϊόντα

DE

2062

Απόφαση του ∆ικαστηρίου C-245/97

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

DE

2120

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου και ανεπαρκής έλεγχος
όσον αφορά την επιλεξιµότητα

– 5 337 992,00

0,00

– 5 337 992,00

1996-1997

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

DE

2125

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου και ανεπαρκής έλεγχος
όσον αφορά την επιλεξιµότητα

– 1 028 704,00

0,00

– 1 028 704,00

1996-1997

– 5 758 112,60

0,00

– 5 758 112,60

DE Σύνολο

1993

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 874 279 258,00

0,00

– 874 279 258,00

1996-1997

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 1 842 669 000,00

0,00

– 1 842 669 000,00

1997-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 846 866 000,00

0,00

– 846 866 000,00

1997-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

2125

Πριµοδότηση εκτακτικοποίησης — έλλειψη ελέγχου
στην Καταλονία

– 168 440 000,00

0,00

– 168 440 000,00

1997-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

2133

Το σύστηµα δεν συµµορφώνεται προς τους κανόνες

– 185 046 088,00

0,00

– 185 046 088,00

1997

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

ES

3150

∆απάνες σχετικά µε την δωρεάν διάθεση γεωργικών
προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία

– 3 169 653,00

0,00

– 3 169 653,00

1999

– 3 920 469 999,00

0,00

– 3 920 469 999,00

ES Σύνολο
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∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(εθνικό νόµισµα)

Κράτος µέλος

Τοµέας

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα

FR

5011

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

Αιτιολογία

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(εθνικό νόµισµα)

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(εθνικό νόµισµα)

Οικονοµικό
έτος

– 55 638,00

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 4 907 000,00

0,00

– 4 907 000,00

1999

2124

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου

– 1 766 463,00

0,00

– 1 766 463,00

1998-1999

FR

2128

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου

– 1 214 329,00

0,00

– 1 214 329,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 224 645,72

– 224 645,72

0,00

1998-1999

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που εντοπίστηκαν σχετικά µε τις αροτραίες
καλλιέργειες «µικροί παραγωγοί»

– 26 149 995,00

0,00

– 26 149 995,00

1998-1999

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

1040

Χρησιµοποίηση λανθασµένης απόδοσης για τον υπολογισµό των ενισχύσεων

– 3 694 272,00

0,00

– 3 694 272,00

1998

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

1040

Χρησιµοποίηση λανθασµένης απόδοσης για τον υπολογισµό των ενισχύσεων

– 4 301 361,00

0,00

– 4 301 361,00

1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 27 252 016,00

0,00

– 27 252 016,00

1998

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 10 504 446,00

0,00

– 10 504 446,00

1999

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα

FR

5011

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 1 953 560,00

0,00

– 1 953 560,00

1998

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα

FR

5011

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 637 293,00

0,00

– 637 293,00

1999

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

∆ιάφορα

– 20 077 950,04

– 22 098 248,40

2 020 298,36

1999

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

3201-001

– 1 182 200,00

0,00

– 1 182 200,00

1999

– 103 921 168,76

– 22 322 894,12

– 81 598 274,64

Παραβίαση των προθεσµιών πληρωµής
Επαναφύτευση ζαχαροκαλάµου

1997-1998

L 200/31
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– 55 638,00

FR Σύνολο

Ελλείψεις κατά την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου στην περιφέρεια Cantal

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(εθνικό νόµισµα)

EL

Θέση του
προϋπολογισµού
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Κράτος µέλος

Τοµέας

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(εθνικό νόµισµα)

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(εθνικό νόµισµα)

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

GB

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 345 623,49

– 345 623,49

0,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

GB

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 74 773,18

– 74 773,18

0,00

1998-1999

Έλαια και λίπη

GB

1400

Υπόθεση Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 148/99 — λίνος
και κάνναβη Ηνωµένο Βασίλειο

8 966 470,00

0,00

8 966 470,00

1996-1997

8 546 073,33

– 420 396,67

8 966 470,00

Αιτιολογία

GB Σύνολο

Οικονοµικό
έτος

GR

2220

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 9 421 033 000,00

– 4 702 269 261,00

– 4 718 763 739,00

1996-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

GR

2221

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 2 442 900 000,00

– 1 587 554 332,00

– 855 345 668,00

1996-1999

Έλαια και λίπη

GR

1210

Αδυναµίες στο σύστηµα ελέγχου

– 17 308 535 972,00

– 8 535 172 442,00

– 8 773 363 530,00

1997-1998

Έλαια και λίπη

GR

1410

Ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι — DAS 1996 και 1997

– 4 163 259 550,00

– 3 683 367 261,00

– 479 892 289,00

1996-1997

Οπωροκηπευτικά

GR

1513

Ενίσχυση για την παραγωγή σταφίδων

– 3 144 838 970,00

0,00

– 3 144 838 970,00

1997-1999

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

GR

∆ιάφορα

0,00

– 3 777 502 522,00

3 777 502 522,00

– 36 480 567 492,00

– 22 285 865 818,00

– 14 194 701 674,00

Τήρηση των κριτηρίων διαπίστευσης

GR Σύνολο

1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

IE

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 45 871,14

– 45 871,14

0,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

IE

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 10 831,71

– 10 831,71

0,00

1998-1999

– 56 702,85

– 56 702,85

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

IE Σύνολο
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

IT

∆ιάφορα

Παραβίαση των προθεσµιών πληρωµής

IT Σύνολο

1999

PT

2011

Τεχνικό κόστος για το κρέας

– 4 839 243,00

0,00

– 4 839 243,00

1999

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT

2012

∆ηµοσιονοµικό κόστος για το κρέας

– 2 238 402,00

0,00

– 2 238 402,00

1999

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT

2013

Άλλα κόστη για το κρέας

– 78 733 025,00

0,00

– 78 733 025,00

1999

– 85 810 670,00

0,00

– 85 810 670,00

25.7.2001

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT Σύνολο

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

EL

Θέση του
προϋπολογισµού

L 200/32

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(εθνικό νόµισµα)

Κράτος µέλος

Τοµέας

25.7.2001

Σύνολο διορθώσεων σε ευρώ

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(σε ευρώ)

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(σε ευρώ)

∆ηµοσιονιµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(σε ευρώ)

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 559 839,22

0,00

– 559 839,22

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 1 652 181,46

0,00

– 1 652 181,46

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

BE

2190

– 28 073,87

– 28 073,87

0,00

1998-1999

– 2 240 094,55

– 28 073,87

– 2 212 020,67

310 501,73

0,00

310 501,73

Αιτιολογία

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

BE Σύνολο

Οικονοµικό
έτος

Γάλα & γαλακτοκοµικά προϊόντα

DE

2062

Απόφαση του ∆ικαστηρίου C-245/97

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

DE

2120

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου και ανεπαρκής έλεγχος
όσον αφορά την επιλεξιµότητα

– 2 723 465,31

0,00

– 2 723 465,31

1996-1997

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

DE

2125

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου και ανεπαρκής έλεγχος
όσον αφορά την επιλεξιµότητα

– 524 848,98

0,00

– 524 848,98

1996-1997

– 2 937 812,55

0,00

– 2 937 812,55

DE Σύνολο

1993

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 5 254 524,17

0,00

– 5 254 524,17

1996-1997

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 11 074 663,73

0,00

– 11 074 663,73

1997-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

∆ιάφορα

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 5 089 767,17

0,00

– 5 089 767,17

1997-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

2125

Πριµοδότηση εκτακτικοποίησης — έλλειψη ελέγχου
στην Καταλονία

– 1 012 344,79

0,00

– 1 012 344,79

1997-1999

L 200/33

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Θέση του
προϋπολογισµού

EL

Κρτος µέλος

Τοµέας

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(σε ευρώ)

∆ηµοσιονιµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(σε ευρώ)

Αιτιολογία

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

ES

2133

Το σύστηµα δεν συµµορφώνεται προς τους κανόνες

– 1 112 149,39

0,00

– 1 112 149,39

1997

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

ES

3150

∆απάνες σχετικά µε την δωρεάν διάθεση γεωργικών
προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία

– 19 050,00

0,00

– 19 050,00

1999

– 23 562 499,24

0,00

– 23 562 499,24

– 8 481,40

0,00

– 8 481,40

Πριµοδοτήσεις βοοειδών — ανεπαρκής έλεγχος

– 748 018,29

0,00

– 748 018,29

1999

ES Σύνολο
Ελλείψεις κατά την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου στην περιφέρεια Cantal

Οικονοµικό
έτος

EL

Θέση του
προϋπολογισµού

L 200/34

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(σε ευρώ)

Κρτος µέλος

Τοµέας

5011

1997-1998

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

2124

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου

– 269 277,90

0,00

– 269 277,90

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

2128

Ελαττωµατικό σύστηµα ελέγχου

– 185 111,13

0,00

– 185 111,13

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 34 244,77

– 34 244,77

0,00

1998-1999

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που εντοπίστηκαν σχετικά µε τις αροτραίες
καλλιέργειες «µικροί παραγωγοί»

– 3 986 279,73

0,00

– 3 986 279,73

1998-1999

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

1040

Χρησιµοποίηση λανθασµένης απόδοσης για τον υπολογισµό των ενισχύσεων

– 563 151,22

0,00

– 563 151,22

1998

Αροτραίες καλλιέργειες

FR

1040

Χρησιµοποίηση λανθασµένης απόδοσης για τον υπολογισµό των ενισχύσεων

– 655 695,27

0,00

– 655 695,27

1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 4 154 270,73

0,00

– 4 154 270,73

1998

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

FR

∆ιάφορα

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 1 601 287,50

0,00

– 1 601 287,50

1999

Γεωοργοπεριβαλλοντικά µέτρα

FR

5011

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη

– 297 798,78

0,00

– 297 798,78

1998

25.7.2001

FR

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα

FR

5011

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

∆ιάφορα

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

FR

3201-001

Αιτιολογία

Ανωµαλίες που έχουν διαπιστωθεί αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί η πραγµατογνωµοσύνη
Παραβίαση των προθεσµιών πληρωµής
Επαναφύτευση ζαχαροκαλάµου

FR Σύνολο

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(σε ευρώ)

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(σε ευρώ)

∆ηµοσιονιµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(σε ευρώ)

Οικονοµικό
έτος

– 97 148,32

0,00

– 97 148,32

1999

– 3 060 663,12

– 3 368 635,43

307 972,31

1999

– 180 213,41

0,00

– 180 213,41

1999

– 15 841 641,58

– 3 402 880,20

– 12 438 761,38

GB

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 555 218,46

– 555 218,46

0,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

GB

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 120 117,56

– 120 117,56

0,00

1998-1999

Έλαια και λίπη

GB

1400

Υπόθεση Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 148/99 — λίνος
και κάνναβη Ηνωµένο Βασίλειο

14 403 967,87

0,00

14 403 967,87

1996-1997

13 728 631,86

– 675 336,02

14 403 967,87

GB Σύνολο
GR

2220

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 27 647 932,50

– 13 799 763,06

– 13 848 169,45

1996-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

GR

2221

Μη ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου

– 7 169 185,62

– 4 659 000,24

– 2 510 185,38

1996-1999

Έλαια και λίπη

GR

1210

Αδυναµίες στο σύστηµα ελέγχου

– 50 795 410,04

– 25 048 194,99

– 25 747 215,06

1997-1998

Έλαια και λίπη

GR

1410

Ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι — DAS 1996 και 1997

– 12 217 929,71

– 10 809 588,44

– 1 408 341,27

1996-1997

Οπωροκηπευτικά

GR

1513

Ενίσχυση για την παραγωγή σταφίδων

– 9 229 167,92

0,00

– 9 229 167,92

1997-1999

∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

GR

∆ιάφορα

0,00

– 11 085 847,46

11 085 847,46

1999

– 107 059 625,80

– 65 402 394,18

– 41 657 231,62

GR Σύνολο

Τήρηση των κριτηρίων διαπίστευσης

L 200/35

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

EL

Θέση του
προϋπολογισµού

25.7.2001

Κρτος µέλος

Τοµέας

Αφαιρέσεις που
έχουν ήδη γίνει
(σε ευρώ)

∆ηµοσιονιµικές επιπτώσεις
αυτής της απόφασης
(σε ευρώ)

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

IE

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 58 064,73

– 58 064,73

0,00

1998-1999

Πριµοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου

IE

2190

Μη επιλέξιµες καθυστερηµένες πληρωµές

– 13 711,03

– 13 711,03

0,00

1998-1999

– 71 775,76

– 71 775,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

Αιτιολογία

IE Σύνολο
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος

IT

∆ιάφορα

Παραβίαση των προθεσµιών πληρωµής

IT Σύνολο

Οικονοµικό
έτος

EL

Θέση του
προϋπολογισµού

1999

PT

2011

Τεχνικό κόστος για το κρέας

– 24 138,28

0,00

– 24 138,28

1999

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT

2012

∆ηµοσιονοµικό κόστος για το κρέας

– 11 165,21

0,00

– 11 165,21

1999

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT

2013

Άλλα κόστη για το κρέας

– 392 722,59

0,00

– 392 722,59

1999

– 428 026,09

0,00

– 428 026,09

– 142 910 086,47

– 74 077 702,79

– 68 832 383,68

Γενικό σύνολο

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

∆ηµόσια αποθεµατοποίηση

PT Σύνολο

L 200/36

∆απάνες που εξαιρούνται
της χρηµατοδότησης
(σε ευρώ)

Κρτος µέλος

Τοµέας

25.7.2001

