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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2367/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η συγκρισιµότητα των στατιστικών πληροφοριών στην Κοινότητα, είναι
ανάγκη να καταρτισθεί πενταετές κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα το οποίο θα καθορίζει τους προσανατολισµούς,
τους κύριους τοµείς και τους στόχους των δράσεων που
προβλέπονται στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων.

(7)

Προς τον σκοπό αυτό, οι αρχές της Κοινότητας θα πρέπει
να εξασφαλίσουν συγκρίσιµα και υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.

(8)

Η ειδική µέθοδος κατάρτισης κοινοτικών στατιστικών απαιτεί
ιδιαίτερα στενή συνεργασία στα πλαίσια ενός αναπτυσσόµενου κοινοτικού στατιστικού συστήµατος, µέσω της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος, που έχει συσταθεί µε
την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (5),
όσον αφορά την προσαρµογή του συστήµατος, κυρίως µε τη
θέσπιση των νοµικών µέσων που είναι αναγκαία για την
κατάρτιση των εν λόγω κοινοτικών στατιστικών. Πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η επιβάρυνση των ερωτώµενων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά ή για άτοµα.

(9)

Η παραγωγή κοινοτικών στατιστικών στο νοµοθετικό πλαίσιο
του πενταετούς προγράµµατος αποτελεί ευθύνη των εθνικών
αρχών σε εθνικό επίπεδο και της κοινοτικής αρχής (Eurostat)
σε κοινοτικό επίπεδο.

(10)

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται µια
συντονισµένη και συνεκτική συνεργασία µεταξύ της Eurostat
και των εθνικών αρχών.

(11)

Για το λόγο αυτό, η Eurostat θα πρέπει να διασφαλίσει τον
συντονισµό, µε διάφορες µορφές, των εθνικών αρχών σε ένα
δίκτυο που θα αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό
Σύστηµα (ΕΣΣ), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή
στατιστικών για την υποστήριξη των αναγκών της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)

Η εφαρµογή των λεπτοµερών µέτρων υλοποίησης µεµονωµένων στατιστικών δράσεων, είναι δυνατόν να ανατεθεί στο
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα από την Επιτροπή, η οποία
θα πρέπει να αποφασίζει τους σχετικούς στόχους και µέτρα.

(13)

Επιπλέον, κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος,
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97, η Επιτροπή
αναλαµβάνει να εκτελέσει ορισµένες εργασίες εφαρµογής ή
υλοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στις πράξεις που αφορούν µεµονωµένες στατιστικές δράσεις.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας
συνθήκης (3),

µε

τη

διαδικασία του

άρθρου

251

της

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (4), θα πρέπει να θεσπισθεί κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου θεσπίζει
τις αρχές για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών και
ισχύει για την παρούσα απόφαση.

(3)

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση επιβάλλει ουσιαστικές απαιτήσεις για την παροχή στατιστικών για θέµατα
νοµισµατικά, δηµοσιονοµικά και ισοζυγίου πληρωµών για
την Κοινότητα.

(4)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97, η Κοινότητα,
για τη διαµόρφωση, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση των πολιτικών της, πρέπει να έχει έγκαιρη
πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες που να είναι ενηµερωµένες, αξιόπιστες, κατάλληλες και συγκρίσιµες µεταξύ
των κρατών µελών και να συλλέγονται µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο.

(5)

Η διαθεσιµότητα ενηµερωµένων και συγκρίσιµων στατιστικών
υψηλής ποιότητας αποτελεί συχνά απαραίτητη προϋπόθεση
για την εφαρµογή των πολιτικών της Κοινότητας.

(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 274.
(2) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 17.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 30ής Σεπτεµβρίου 2002 (ΕΕ C 275 Ε της 12.11.2002, σ.
1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεµβρίου
2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

L 358/2

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

Μπορεί να εξετασθεί αν ορισµένες από αυτές τις εργασίες οι
οποίες εκτελούνται προς το παρόν σε επίπεδο Επιτροπής
µπορούν να διεξάγονται, παραδείγµατος χάριν, από έναν
εξειδικευµένο φορέα υλοποίησης.

— τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(15)

Είναι σκόπιµο, σε ορισµένους τοµείς που σχετίζονται µε
διάφορες κοινοτικές πολιτικές, να αναλύονται τα στοιχεία µε
βάση το φύλο.

(16)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), για την αρµόδια
για τον προϋπολογισµό αρχή µέσα στα πλαίσια της ετήσιας
διαδικασίας του προϋπολογισµού.

Εξασφαλίζει επίσης τη συνέχιση της υπάρχουσας στατιστικής
υποστήριξης για τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε τοµείς τρεχουσών πολιτικών και την κάλυψη των πρόσθετων απαιτήσεων που
προκύπτουν από τις νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες πολιτικής.
Λαµβάνει υπόψη την ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων και εκτιµά την αναγκαιότητα των στατιστικών που παράγονται, µε σκοπό τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων και την ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων απαντήσεων.

(14)

(17)

Οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την κατάρτιση του
παρόντος προγράµµατος υποβλήθηκαν, σύµφωνα µε το
άρθρο 3, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/
97, στην επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος, στην
ευρωπαϊκή συµβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, η οποία έχει
συσταθεί µε την απόφαση 91/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2),
και στην επιτροπή στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά,
χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, η οποία έχει
συσταθεί µε την απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

— την ανταγωνιστικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική «ατζέντα».

Περαιτέρω, η Επιτροπή εξασφαλίζει συγκρίσιµα και υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.

Άρθρο 3
Χρηµατοδότηση
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος, για το διάστηµα 2003-2007, καθορίζεται σε
192 500 000 ευρώ.
Το ποσό των 150 727 000 ευρώ προορίζεται για την περίοδο
2003-2006. Το ποσό των 41 773 000 ευρώ προορίζεται για το
έτος 2007. Το ποσό των 41 773 000 ευρώ θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί, εφόσον είναι σύµφωνο προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που ξεκινά το 2007.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Θέσπιση του στατιστικού προγράµµατος
Θεσπίζεται κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα για την περίοδο 20032007 (στο εξής αποκαλούµενο «πρόγραµµα»). Το πρόγραµµα περιλαµβάνεται στα παραρτήµατα.
Το παράρτηµα Ι καθορίζει τους προσανατολισµούς, τους κύριους
τοµείς και τους στόχους των δράσεων που προβλέπονται για την
περίοδο αυτή και παρουσιάζει επίσης συνοπτικά τις στατιστικές
απαιτήσεις υπό το πρίσµα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτές οι ανάγκες κατανέµονται ανά τίτλο της συνθήκης.
Το παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζει συνοπτικά τα θέµατα εργασίας της
Eurostat.
Άρθρο 2
Στόχοι και προτεραιότητες πολιτικής
Το παρόν πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τους πόρους που διαθέτουν οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή, καθοδηγείται από τις κυριότερες προτεραιότητες της πολιτικής της Κοινότητας, όσον αφορά:
— την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση,
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 97/255/ΕΚ (ΕΕ L 102 της 19.4.1997, σ. 32).
(3) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 96/174/EΚ (ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48).

Άρθρο 4
Εκθέσεις
Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους εφαρµογής του προγράµµατος,
η Επιτροπή εκπονεί ενδιάµεση έκθεση, η οποία παρουσιάζει το
στάδιο ανάπτυξής του, και την υποβάλλει στην επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος.
Στο τέλος της περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραµµα, η Επιτροπή, έπειτα από διαβουλεύσεις µε την επιτροπή του στατιστικού
προγράµµατος, υποβάλλει κατάλληλη έκθεση αξιολόγησης σχετικά
µε την υλοποίηση του προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται
µέχρι το τέλος του 2008 και κατόπιν υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

31.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η ανάγκη στατιστικής πληροφόρησης για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα όργανα και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται ένα πραγµατικό µέσο για την εκτίµηση, αφενός, της ανάγκης
για ανάληψη πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής πολιτικής και, αφετέρου, της προόδου την οποία σηµειώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
Η στατιστική πληροφόρηση υψηλής ποιότητας είναι πρωταρχικής σηµασίας για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Η Eurostat
(Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) έχει ως κύριο έργο της τη συλλογή και διάδοση κατάλληλων και επίκαιρων πληροφοριών στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσµατος κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων, προκειµένου
να υποστηρίζονται οι υπάρχουσες και µελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε µια εξελισσόµενη «ηλεκτρονική
Ευρώπη» (eΕυρώπη), η στατιστική πληροφόρηση πρέπει να είναι διαθέσιµη τη χρονική στιγµή και µε τη µορφή που τη χρειάζεται ο χρήστης. Εποµένως, κατά την περίοδο εφαρµογής του παρόντος προγράµµατος θα πρέπει να καταβάλλονται
περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση των πολιτών σε έναν αυξανόµενο όγκο βασικών πληροφοριών σχετικά µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΕΣΣ (ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα) πρέπει να αναπτύξει ακόµη περισσότερο τις δοµές και τις στρατηγικές του, για να διασφαλίσει ότι το
σύστηµα ως σύνολο διατηρεί και αναπτύσσει το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας ώστε να καλύπτει
τις ανάγκες όλων των χρηστών.
∆ιάρθρωση του παραρτήµατος
Το παρόν παράρτηµα επικεντρώνεται στα σηµεία του προγράµµατος εργασίας τα οποία είναι καθοριστικά από πλευράς πολιτικής και παρέχει µια σύνοψη των ευρωπαϊκών στατιστικών απαιτήσεων, υπό το πρίσµα των αναγκών πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες αυτές ταξινοµούνται µε βάση τους τίτλους που προσδιορίζονται στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Για κάθε έναν από αυτούς τους τίτλους πολιτικών, το παρόν παράρτηµα παρέχει:
— τον κύριο προσανατολισµό των στατιστικών εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν σε αυτή την πενταετή περίοδο για κάθε
τοµέα πολιτικής και τα προβλεπόµενα ειδικά σχέδια δράσης, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεπόµενων νοµικών
πράξεων,
— τους τοµείς στατιστικών εργασιών που υποστηρίζουν τις πολιτικές του τίτλου σύµφωνα µε τα θέµατα στατιστικής εργασίας, όπως ορίζονται στο πλαίσιο διαχείρισης µε βάση τις δραστηριότητες.
2. Στρατηγικές υλοποίησης
α) Στόχοι
Οι στόχοι που ορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Eurostat θα ενισχύσουν την εκτέλεση του προγράµµατος
εργασίας, το οποίο διεξάγεται λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας που ορίζεται στο άρθρο 10
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97. Αυτοί οι στόχοι είναι:
— η Eurostat στην υπηρεσία της Επιτροπής,
— η Eurostat στην υπηρεσία άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρύτερης κοινότητας χρηστών,
— συµβολή στη διατήρηση και ανάπτυξη του κοινοτικού στατιστικού συστήµατος,
— ενίσχυση των κινήτρων και της ικανοποίησης του προσωπικού,
— βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της,
— αύξηση της εσωτερικής παραγωγικότητας.
β) Στατιστική παραγωγή
Σε συνεργασία µε τους εταίρους της στο ΕΣΣ, η Eurostat θα θεσπίσει διαδικασίες παραγωγής που διασφαλίζουν ότι οι
ευρωπαϊκές στατιστικές επιτυγχάνουν το επίπεδο ποιότητας που απαιτείται για τους σκοπούς διαχείρισης των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις στατιστικές που αφορούν τις απαιτήσεις της ζώνης του ευρώ.
Η Eurostat και οι εταίροι της στο ΕΣΣ θα αναλάβουν τη συνεχή και σε µόνιµη βάση επανεξέταση των κοινοτικών και
εθνικών στατιστικών πληροφοριών, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες πληρούν τις πραγµατικές
απαιτήσεις για τους σκοπούς τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών πολιτικών και ότι οι δύο αυτοί τοµείς είναι
πλήρως ενοποιηµένοι.
γ) Αποτελεσµατικότητα εφαρµογής
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί τους τρόπους εργασίας της, προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότερη
χρήση των πόρων. Ορισµένες εργασίες στον τοµέα της στατιστικής ενδέχεται να θεωρηθούν κατάλληλες για εφαρµογή και
παρακολούθηση από εκτελεστικό φορέα. Πριν από την επιλογή ενός τέτοιου εκτελεστικού φορέα θα πρέπει να προηγηθεί
πλήρης ανάλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συµβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν φορείς τέτοιου είδους. Οι
εταίροι στο ΕΣΣ θα ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε αυτή τη διαδικασία και θα ζητείται η γνώµη τους µέσω της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος.
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δ) Εκτέλεση του προϋπολογισµού του προγράµµατος
Οι πόροι του προϋπολογισµού που διατίθενται για τη στατιστική πληροφόρηση δυνάµει του παρόντος προγράµµατος
υπόκεινται στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισµού µε την επιφύλαξη των δηµοσιονοµικών πόρων που διατίθενται δυνάµει άλλων νοµικών πράξεων. Οι πόροι θα χρησιµοποιηθούν:
— για την παραγωγή στατιστικών όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης και συντήρησης συστηµάτων στατιστικής πληροφόρησης και της αντίστοιχης απαιτούµενης υποδοµής,
— για επιχορηγήσεις εταίρων του ΕΣΣ (η Eurostat προβλέπει τη σύναψη συµφωνιών-πλαισίων µε αυτούς τους εταίρους),
— για τεχνική και διοικητική υποστήριξη καθώς και για άλλα µέτρα υποστήριξης.
3. Προτεραιότητες
Η διαχείριση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις στατιστικές εργασίες γίνεται σύµφωνα µε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες
δραστηριοτήτων.
α) Απαιτήσεις των κοινοτικών πολιτικών
Οι στατιστικές συνέπειες των κύριων τοµέων κοινοτικής πολιτικής είναι αυτές που προσδιορίζονται από την Επιτροπή και
συνοψίζονται ως εξής:
— Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση: όλες οι στατιστικές που απαιτούνται για το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και το
σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.
— διεύρυνση της Ευρωπαΐκής Ένωσης: ενσωµάτωση των τοµέων στατιστικών δεικτών που έχουν εξέχουσα σηµασία για
τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και για την ένταξη των υποψήφιων χωρών στο ΕΣΣ.
— ανταγωνιστικότητα, αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική «ατζέντα»: ιδιαίτερα, στατιστικές για την αγορά εργασίας, το
περιβάλλον, τις υπηρεσίες, τις συνθήκες διαβίωσης, τη µετανάστευση και την «eΕυρώπη».
— ανοικτός συντονισµός: παροχή δεικτών και συναφών στατιστικών που θα βασίζονται σε βελτιωµένες µεθοδολογίες και
σε εναρµονισµένα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τις εντολές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
β) Μεγάλα έργα
Αυτή η κατηγορία καλύπτει βασικούς τοµείς εργασίας που είναι απαραίτητοι προκειµένου να διασφαλίζεται η λειτουργία
του συστήµατος. Αυτοί οι τοµείς υπάγονται σε µια τυπική προσέγγιση διαχείρισης προγράµµατος που έχει ως εξής:
— Εργασίες υποδοµής
Εδραίωση της λειτουργίας του ΕΣΣ σε µια εις βάθος αναπτυγµένη και διευρυµένη Ένωση. Θα θεσπισθούν διάφορα
µέσα συνεργασίας µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της Eurostat. Αυτά θα βασίζονται κυρίως στην
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών, στην εξειδίκευση των κρατών µελών σε κάποιους
συγκεκριµένους τοµείς και στην ευελιξία κατά τη δροµολόγηση στατιστικών ερευνών για την κάλυψη ευρωπαϊκών και
εθνικών αναγκών.
Ανάπτυξη ενός συστήµατος ικανού να ανταποκριθεί στις εξελισσόµενες ανάγκες πολιτικής και, ταυτόχρονα, να προάγει το διάλογο µεταξύ των στατιστικολόγων και των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων, ώστε
να διασφαλίζεται η ευελιξία ανταπόκρισης και η καταλληλότητα των στατιστικών προϊόντων.
Η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδοµής σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών µελών αποσκοπεί στη διασφάλιση µεγαλύτερης παραγωγικότητας, στη µείωση του φόρτου ανταπόκρισης και στην ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στις
στατιστικές πληροφορίες.
Η συµµετοχή της Eurostat στις πρωτοβουλίες «eΕπιτροπή» και «eΕυρώπη», καθώς και η πρόσβαση του ΕΣΣ στα
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και στο πρόγραµµα ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών (IDA)
θα διασφαλίσει τη συνεργασία και τη συνέργεια µεταξύ κοινοτικών και εθνικών προσπαθειών.
Η διασφάλιση της ποιότητας και η επιστηµονική βάση των κοινοτικών στατιστικών θα προκύψει από τη στενή συνεργασία µεταξύ επαγγελµατιών και ακαδηµαϊκών στατιστικολόγων.
— Ειδικά σχέδια
Στατιστικές σχετικά µε τη νέα οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων τοµέων όπως η κοινωνία της πληροφορίας και η καινοτοµία.
Στατιστικές σχετικά µε την έρευνα και την ανάπτυξη, περιλαµβανοµένης της συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών
πολιτικών Ε & ΤΑ.
Βραχυπρόθεσµες στατιστικές.
∆είκτες για την υποστήριξη πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.
∆είκτες κοινωνικού αποκλεισµού και ένδειας.
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γ) Στατιστική υποστήριξη των εν εξελίξει πολιτικών
Αυτή η κατηγορία καλύπτει τη συνέχιση των στατιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν υφιστάµενους τοµείς
κοινοτικής πολιτικής, όπως η γεωργία, η περιφερειακή πολιτική και το εξωτερικό εµπόριο.
δ) Άλλοι τοµείς
Άλλοι τοµείς συλλογής στατιστικών στοιχείων που δεν καλύπτονται παραπάνω, οι οποίοι, ωστόσο, είναι αναγκαίοι για
σκοπούς πολιτικής.
Για τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, το λεπτοµερές φάσµα και η έκταση των
συλλεγόµενων στοιχείων έχουν καθορισθεί, κατά γενικό κανόνα, από τη Eurostat µαζί µε τα κράτη µέλη στα πλαίσια της
ΕΣΠ και της CMFB. Αυτή η διαδικασία συνάδει µε τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισµό του Συµβουλίου σχετικά
µε τις κοινοτικές στατιστικές καθώς και µε τις αρχές που έχουν συµφωνηθεί για τέτοιες αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των εργασιών.
4. Επικουρικότητα
Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο έχει ως εξής:
1. απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
2. κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου·
3. απόφαση 97/281/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά µε το ρόλο της Eurostat όσον αφορά την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών (1).
Η Eurostat είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της παροχής κοινοτικών στατιστικών για τους σκοπούς των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτό το έργο µόνο σε συνεργασία µε τις στατιστικές αρχές στα
κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητές της βασίζονται πάντοτε σε µια θεµελιώδη αρχή επικουρικότητας. Αυτό περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα εταίρων, αλλά κατά κύριο λόγο τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Η ισορροπία αναγκών και πόρων
Το ΕΣΣ πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ισορροπία µεταξύ των αναγκών για πληροφόρηση για τους σκοπούς των κοινοτικών πολιτικών, αφενός, και των πόρων που απαιτούνται, αφετέρου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο
εθνικών και περιφερειακών αρχών, για την παροχή της πληροφόρησης. Η διάθεση επαρκών πόρων σε εθνικό πλαίσιο έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ικανοποίηση των αναγκών στατιστικής πληροφόρησης προς υποστήριξη των αποφάσεων που λαµβάνονται στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι επίσης σηµαντικό να διατηρείται επαρκής ευελιξία η
οποία θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ικανοποιούν τις κοινοτικές ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση µε τον πλέον οικονοµικά αποδοτικό τρόπο.
Για να στηριχθεί µια στρατηγική η οποία θα βασίζεται στην ισόρροπη ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η διαδικασία ετήσιου προγραµµατισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεχή επανεξέταση του κατά πόσον παραµένουν αναγκαίες οι υπάρχουσες στατιστικές της Κοινότητας και εντοπισµό εκείνων που θα µπορούσαν να περικοπούν ή να καταργηθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται
σε στενή συνεργασία µε τους κύριους χρήστες των στατιστικών και αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την εισαγωγή νέων
στατιστικών πρωτοβουλιών.
Το παρόν παράρτηµα προσδιορίζει το σύνολο των στατιστικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών. Στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των πόρων, η κατανοµή των προτεραιοτήτων στα επιµέρους στοιχεία των στατιστικών εργασιών καθορίζεται σύµφωνα µε το πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω.
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στατιστικές συνέπειες
Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης αναµένεται να ολοκληρωθούν µε µια συνθήκη προσχώρησης για ορισµένες υποψήφιες χώρες
κατά την περίοδο ισχύος του προγράµµατος 2003-2007. Προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και πιθανή ολοκλήρωση αυτών των διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αντλεί πληροφορίες από ένα πλήρες σύνολο αξιόπιστων στατιστικών, µεθοδολογικά συγκρίσιµων µε αυτές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση θα κληθεί τότε να
αντιµετωπίσει δύο κάπως διαφορετικές προκλήσεις:
— την ένταξη των πιθανών νέων µελών σε όλους τους κοινοτικούς µηχανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων π.χ. των προϋπολογισµών ιδίων πόρων και των διαρθρωτικών ταµείων, καθώς και σε όλα τα άλλα θέµατα και προγράµµατα,
— τη συνέχιση της προετοιµασίας των λοιπών υποψηφίων χωρών και την ενίσχυσή τους ώστε να επιτύχουν την πλήρη τήρηση
της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας.
(1) ΕΕ L 112 της 29.4.1997, σ. 56.
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Και στις δύο περιπτώσεις, οι υψηλές απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται η στατιστική παραγωγή των υποψηφίων
χωρών, που θα ελέγχεται και θα ανακοινώνεται µέσω της Eurostat, δεν πρέπει να υποεκτιµώνται. Προφανώς, οι βασικές οικονοµικές στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής ανά τοµέα και ανά περιφέρεια του ΑΕγχΠ,
του πληθυσµού και της απασχόλησης. Άλλοι τοµείς-κλειδιά είναι εκείνοι µε βάση τους οποίους εκτιµάται η εφαρµογή της ενιαίας αγοράς, δηλαδή οι δραστηριότητες µε διασυνοριακές συνέπειες, όπως το εµπόριο αγαθών, το εµπόριο υπηρεσιών και η
ελευθερία εγκατάστασης, το ισοζύγιο πληρωµών, οι ροές κεφαλαίου, η κινητικότητα ατόµων (διακινούµενων εργαζοµένων, µεταναστών, αιτούντων άσυλο κ.λπ.), η βιοµηχανική παραγωγή και διάρθρωση µε σκοπό την αύξηση της δυναµικότητας κ.λπ. Σε
γενικές γραµµές, η στατιστική παραγωγή πρέπει να υποστηρίζει την αντίστοιχη κοινοτική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων των
απαιτήσεων που απορρέουν από τη νοµισµατική ένωση. Επιπλέον, υπάρχουν απαιτήσεις για στατιστικές σε τοµείς ευαίσθητους
για τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, που υποστηρίζουν βασικές κοινοτικές πολιτικές όπως η γεωργία, οι µεταφορές, η περιφερειακή πολιτική και το περιβάλλον.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς διάρκειάς του, το πρόγραµµα εργασίας θα επικεντρωθεί στα εξής σηµεία:
— εδραίωση της συλλογής εναρµονισµένων δεδοµένων για τους σκοπούς των διαπραγµατεύσεων και των εσωτερικών θεµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— συνεχής παροχή βοήθειας στις υποψήφιες χώρες και τα νέα κράτη µέλη για να βελτιώσουν τα στατιστικά τους συστήµατα,
ώστε να πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά µε κάθε νέα κοινοτική νοµοθεσία.
Τ ΙΤΛ Ο Σ I
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων
Στατιστικές συνέπειες
Η έναρξη ισχύος της ενιαίας αγοράς το 1993 οδήγησε στην εισαγωγή ενός συστήµατος στατιστικής µέτρησης του εµπορίου
αγαθών µεταξύ των κρατών µελών (Intrastat), στη µείωση του φόρτου των φορέων παροχής πληροφοριών και, συνεπώς, στην
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Ωστόσο, η µείωση του φόρτου αυτού
περιορίστηκε ενόψει της επιθυµίας των εθνικών αρχών και πολλών επαγγελµατικών οµοσπονδιών να διατηρηθεί ένα σύστηµα αναλυτικών στατιστικών σχετικά µε το ενδοκοινοτικό εµπόριο, συµβατών µε τις στατιστικές του εµπορίου εκτός των ορίων της Κοινότητας.
Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 1999 από την Eurostat και τα κράτη µέλη, θα εξετασθούν και θα δοκιµασθούν νέες προσαρµογές του συστήµατος, πριν από οποιαδήποτε νοµοθετική µεταρρύθµιση. Το νέο σύστηµα θα πρέπει, εποµένως, να επικεντρωθεί στην παροχή αποτελεσµάτων που ικανοποιούν τις κοινοτικές ανάγκες σύµφωνα µε αυστηρές απαιτήσεις
ποιότητας όσον αφορά την κάλυψη, την αξιοπιστία και τη διαθεσιµότητα. Το περιεχόµενο των αποτελεσµάτων πρέπει να καθορισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να απλοποιεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις ενώ, παράλληλα, να λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε τον
οποίο εξελίσσονται οι ανάγκες καθώς προοδεύει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίσης, θα ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των στατιστικών που αφορούν τις τιµές εισαγωγής και εξαγωγής, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη
µέτρηση της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Ένωσης.
Παράλληλα, οι πιθανές συνέπειες της µετάβασης σε ένα κοινό σύστηµα ΦΠΑ θα έχουν αναλυθεί µέσω µιας αξιολόγησης των
διοικητικών πόρων ή των πόρων στατιστικής πληροφόρησης, η οποία (αξιολόγηση) µπορεί να χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση της σύνδεσης µε το σύστηµα ΦΠΑ και της χρήσης του γενικού µητρώου
επιχειρήσεων.
Περίληψη
Στο τέλος του πενταετούς προγράµµατος, η Επιτροπή θα έχει προσαρµόσει και βελτιώσει τα συστήµατα στατιστικής µέτρησης
του εµπορίου αγαθών µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των απαιτήσεων πληροφόρησης και του οικονοµικού και διοικητικού περιβάλλοντος.
Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης
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ΤΙΤ ΛΟ Σ II
Γεωργία

Στατιστικές συνέπειες
Γεωργία
Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) απορροφά σχεδόν το ήµισυ του προϋπολογισµού της Κοινότητας. Η Επιτροπή έχει, κατά
συνέπεια, σηµαντικά καθήκοντα σε σχέση µε την ΚΓΠ, µε το συνήθη ρόλο της χάραξης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και
αναπροσαρµογής της πολιτικής. Η Επιτροπή έχει εκτεταµένη αρµοδιότητα βάσει εξουσιοδότησης για την τρέχουσα διαχείριση. Η
κυριότερη προσπάθεια την πενταετία 2003-2007 θα είναι, όπως και στο πρόγραµµα 1998-2002, να λειτουργήσει εύρυθµα
αυτό το µεγάλο σύνολο στατιστικών και να πραγµατοποιηθούν ουσιαστικές εργασίες συντήρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα εξακολουθήσει να δίνεται στην περιβαλλοντική διάσταση, µε την ανάπτυξη των στατιστικών που απαιτούνται για την ανάλυση των
γεωργικών και περιβαλλοντικών διασυνδέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της βελτίωσης των στατιστικών σχετικά µε τη χρήση των
λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων, τη βιολογική γεωργία και τις δράσεις για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλοµορφίας και
των αγροτικών οικοτόπων.
Το διαχειριστικό πλαίσιο του σχεδίου τεχνικής δράσης για τις γεωργικές στατιστικές (Tapas) παρέχει µια συνολική και διαφανή
προσέγγιση για τη σταθερά καλύτερη χρήση των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την παραγωγή των γεωργικών στατιστικών. Οι παραγόµενες στατιστικές θα τεθούν σε ευρύτερη χρήση (π.χ. δηµιουργία µοντέλων, άµεση πρόσβαση από
πλευράς των κρατών µελών και των ευρωπαϊκών οργάνων).
Θα αναληφθούν δύο εργασίες που θα στοχεύουν στο µέλλον. Οι γεωργικές στατιστικές θα διαµορφωθούν κατά τρόπον ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΚΓΠ για επτά έως δέκα έτη, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
µεταβληθεί η ΚΓΠ µετά τη µεταρρύθµιση που απορρέει από το «Πρόγραµµα δράσης — Ατζέντα 2000». Η εργασία για τα γεωργοπεριβαλλοντικά δεδοµένα θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ιδιαίτερα όσον αφορά τους δείκτες ενσωµάτωσης περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην ΚΓΠ και τους λειτουργικούς δείκτες τοπίου. Επίσης, θα δοθεί προσοχή στην αυξανόµενη ανάγκη πληροφόρησης για τις πτυχές της γεωργίας που σχετίζονται µε τον καταναλωτή/την ευηµερία, καθώς και στη στατιστική υποστήριξη του
στοιχείου αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ. Τα συµπεράσµατα από τη συνολική ανεξάρτητη αναθεώρηση του τρέχοντος συστήµατος θα χρησιµοποιηθούν για την προσαρµογή του συνόλου των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών, ώστε να είναι σε θέση να
καλύψουν τις νέες ή µεταβαλλόµενες ανάγκες που προσδιορίζονται. Το δεύτερο καθήκον είναι η εξασφάλιση της τακτικής ροής
συγκρίσιµων δεδοµένων, από επίσηµες πηγές, για όλες τις υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες.
∆ασοκοµία
Σε αυτόν τον τοµέα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατήρηση και βελτίωση της συνεργασίας µε διεθνείς οργανώσεις, µε
κύριο σκοπό την ανάπτυξη καλύτερης ποιότητας στατιστικών για τη δασοκοµία, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων
ειδικών κριτηρίων και δεικτών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των δασών. Επίσης, θα πρέπει να
αναπτυχθεί παράλληλα η πληροφόρηση για τους τοµείς που σχετίζονται µε την αειφόρο διαχείριση των βιοµηχανιών ξυλείας. Για
την εξέλιξη των εργασιών αυτών θα πρέπει ακόµη να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες των ρυθµίσεων της Βόννης στα πλαίσια της
συµφωνίας του Κιότο.
Αλιεία
Οι µελλοντικές εξελίξεις στους κόλπους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) θα επικεντρωθούν στην ενσωµάτωση των διάφορων συστατικών στοιχείων, από τη βιολογία µέχρι τους πόρους, µε τον καλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών. Τα µέτρα αυτά δεν είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε πρόσθετη ζήτηση δεδοµένων και η κύρια προσπάθεια στα επόµενα
έτη θα είναι η παγίωση και η βελτίωση των ροών δεδοµένων (πληρότητα, επικαιρότητα, συνοχή, συγκρισιµότητα και καλύτερη
πρόσβαση) µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία.
Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες του περιορισµού των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών και της µείωσης του
µεγέθους του αλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν αύξηση της ζήτησης δεδοµένων σχετικά µε τις παραµέτρους που χρειάζονται για την αξιολόγηση της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης. Αυτές οι εξελίξεις αναµένεται να αποτελέσουν σηµαντικά στοιχεία στην επαναδιαπραγµάτευση της ΚΑΠ το 2002. Η Eurostat θα παρακολουθεί στενά αυτές τις διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να διασφαλίσει ότι το πρόγραµµά της για τις αλιευτικές στατιστικές συνεχίζει να αντανακλά τις ανάγκες της ΚΑΠ σε δεδοµένα.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει:
— να εφαρµόσει το σχέδιο Tapas για τη σταδιακή βελτίωση του υπάρχοντος συνόλου γεωργικών στατιστικών, κυρίως όσον
αφορά την ποιότητα, τη συγκρισιµότητα, την αποτελεσµατικότητα/εξοικονόµηση πόρων, την απλούστευση και την επικαιρότητα,
— να σχεδιάσει την ανάπτυξη γεωργικών στατιστικών µε σκοπό την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών της ΚΓΠ,
— να παράσχει δείκτες για την καλύτερη ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στην ΚΓΠ και την πληροφόρηση
για τις πτυχές της γεωργίας που σχετίζονται µε τον καταναλωτή/την ευηµερία,
— να βοηθήσει στην ανάπτυξη συγκρίσιµων στοιχείων στις υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες,
— να παγιώσει, να βελτιώσει και να επεκτείνει (δείκτες) τις στατιστικές δασοκοµίας,
— να παγιώσει και να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών αλιείας.

31.12.2002

31.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης

Θέµατα εργασίας της Eurostat

ΤΙΤΛΟΣ II
ΓΕΩΡΓΙΑ
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61
62
63
64
65
66
67

Χρήση γης και τοπίο
Γεωργικές διαρθρώσεις
Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
Φυτική παραγωγή
Ζωική παραγωγή
Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
Συντονισµός και µεταρρύθµιση των γεωργικών στατιστικών
68 Στατιστικές δασοκοµίας
69 Στατιστικές αλιείας

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

53
70
72
74

Εµπόριο αγαθών
Αειφόρος ανάπτυξη
Περιφερειακές στατιστικές
Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση

ΤΙΤ ΛΟ Σ III
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

Στατιστικές συνέπειες
Οι στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν αρκετά αναλυτική πληροφόρηση για το εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες επενδύσεις. Βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης στατιστικές για τις εµπορικές δραστηριότητες των αλλοδαπών
θυγατρικών. Μολονότι όλες αυτές οι στατιστικές αναπτύσσονται µε κύριο σκοπό να ανταποκριθούν στη Γενική Συµφωνία για το
Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS) και, εποµένως, να παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές µε χώρες εκτός της Κοινότητας, τα
κράτη µέλη κρίνουν ότι είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η σύνταξη ενός εθνικού ισοζυγίου πληρωµών (το οποίο, εποµένως, θα
περιλαµβάνει τις ενδοκοινοτικές ροές) ακόµη και στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Σήµερα, οι στατιστικές
που παράγονται καλύπτουν τόσο το εξωκοινοτικό όσο και το ενδοκοινοτικό εµπόριο και εποµένως καλύπτουν τις ανάγκες της
ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος αβεβαιότητας σχετικά µε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, τα συστήµατα συλλογής των δεδοµένων ισοζυγίου πληρωµών υποβάλλονται σήµερα σε αναδιάρθρωση (βλέπε τίτλο VII). Κατά συνέπεια, οι ανάγκες
της Επιτροπής σε αυτόν τον τοµέα χρειάζεται να εκτιµηθούν και να προσδιοριστούν εκ νέου.
Προβλέπεται η καθιέρωση ενός συστήµατος δεικτών παγκοσµιοποίησης. Θα χρησιµοποιηθούν νέα στατιστικά µέσα µε βάση την
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
τα οποία θα αποτελέσουν τους πυλώνες για την εξέλιξη αυτού του τοµέα.
Ο προσδιορισµός και η παρακολούθηση των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών (FATS) θα επιτρέψει τη µέτρηση του βαθµού
εξευρωπαϊσµού και διεθνοποίησης των συστηµάτων παραγωγής.
Οι στατιστικές θα αποσκοπούν ολοένα και περισσότερο στην ανάλυση του αειφόρου τουρισµού σε συνδυασµό µε την αειφόρο
ανάπτυξη, µέσω της ανάπτυξης δορυφορικών λογαριασµών.
Θα πρέπει να εφαρµοσθεί η απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τις οπτικοακουστικές στατιστικές. Ως εκ τούτου, η Eurostat
θα συνεχίσει την ενίσχυση των εργασιών που ξεκίνησαν ήδη από το 1999 για τη δηµιουργία µιας κοινοτικής στατιστικής υποδοµής πληροφόρησης σχετικά µε τη βιοµηχανία και τις αγορές του οπτικοακουστικού και των συναφών τοµέων. Επιπροσθέτως,
θα πρέπει να εξευρεθεί µια νοµική βάση για τις τηλεπικοινωνιακές στατιστικές.
Σταδιακά θα καθιερωθεί ένα ευέλικτο και προσαρµόσιµο σύστηµα συλλογής πληροφοριών για τους δείκτες της κοινωνίας της
πληροφορίας, µε βάση τις υπάρχουσες ή νέες έρευνες, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που ορίζονται από το Συµβούλιο.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή θα προσπαθήσει:
— να αναπτύξει ένα σταθερό και ταυτόχρονα ευέλικτο σύνολο δεικτών για την παγκοσµιοποίηση,
— να αναπτύξει ένα σταθερό και ταυτόχρονα ευέλικτο σύνολο δεικτών για την κοινωνία της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των οπτικοακουστικών υπηρεσιών,
— να προωθήσει την ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασµών στον τοµέα του τουρισµού.
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ΤΙΤΛΟΣ III
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
54 Εµπόριο υπηρεσιών και ισοζυγίου πληρωµών

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

57 Στατιστικές για την ανάλυση της οικονοµικής συγκυρίας
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
Τ ΙΤ ΛΟ Σ IV

Θεωρήσεις, άσυλο, µετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Στατιστικές συνέπειες
Η κοινοτική αρµοδιότητα σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου θεσπίσθηκε µε την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, την 1η Μαΐου 1999. Μετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε το Νοέµβριο του 2000 δύο
ανακοινώσεις, προκειµένου να ξεκινήσει η συζήτηση στην Κοινότητα για τις µακροπρόθεσµες πτυχές µιας κοινής πολιτικής στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο ανακοινώσεις θίγουν το θέµα των στατιστικών ενόψει αυτής της προοπτικής. Η ανακοίνωση για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης (1) τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις µεταναστευτικές ροές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανακοίνωση για την παροχή ασύλου (2) αναφέρει ότι η εκπόνηση και
η εφαρµογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου απαιτεί µια σε βάθος ανάλυση του µεγέθους των µεταναστευτικών
ρευµάτων, της προέλευσής τους και των χαρακτηριστικών των αιτήσεων προστασίας και των απαντήσεων που δίδονται. Η διεύρυνση της Ένωσης και η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου θα καταστήσει ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη στατιστικής πληροφόρησης σε αυτούς τους τοµείς.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή:
— θα αναπτύξει µια πιο τυποποιηµένη ονοµατολογία στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου, σε συνεργασία µε τις
εθνικές αρχές,
— θα βελτιώσει το εύρος και την ποιότητα των στατιστικών σε αυτόν τον τοµέα, προκειµένου να καλύψει τις αρχικές απαιτήσεις που περιέχονται στις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής.
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΥΛΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

31 Πληθυσµός

Τ ΙΤΛ Ο Σ V
Μεταφορές
Στατιστικές συνέπειες
Οι κοινοτικές στατιστικές µεταφορών απαιτείται να υποστηρίζουν την κοινή πολιτική µεταφορών (άρθρα 70-80) και τη συνιστώσα «µεταφορές» των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆) (άρθρα 154-156).
(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης, 22 Νοεµβρίου 2000
[COM (2000) 757 τελικό].
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας παροχής ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος σε όλη την Ένωση για τα άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο, 22 Νοεµβρίου 2000 [COM (2000) 755 τελικό].
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Οι µεταφορές αποτελούν επίσης ένα σηµαντικό τµήµα των περιφερειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών της Κοινότητας (βλέπε
τίτλους XVII και XIX) και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους δείκτες αειφόρου ανάπτυξης.
Οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να συνιστούν ένα πλήρες σύστηµα πληροφοριών για τις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων
δεδοµένων για την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση, τις υποδοµές, τον εξοπλισµό, τη ροή κυκλοφορίας, την κινητικότητα
των προσώπων, την ασφάλεια, την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και δεδοµένων για το
κόστος και τις τιµές των µεταφορών και τις µεταφορικές εταιρείες. Βασικός στόχος είναι η αλλαγή της ισορροπίας µεταξύ των
µέσων µεταφοράς, ευνοώντας το σιδηρόδροµο και τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων έναντι των οδικών µεταφορών
και, συνεπώς, η κατάργηση της εξάρτησης της οικονοµικής ανάπτυξης από την αύξηση της οδικής κυκλοφορίας. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η παροχή στατιστικών για την κατανοµή της ροής κυκλοφορίας στα διάφορα µέσα µεταφοράς, καλύπτοντας τόσο την επιβατική όσο και την εµπορευµατική κυκλοφορία, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα µέσα µεταφοράς και βελτιώνοντας
την επικαιρότητά τους.
Το άνοιγµα των µεταφορικών αγορών στον ανταγωνισµό θα απαιτήσει αντικειµενικά στατιστικά δεδοµένα για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις εν λόγω αγορές και την εκτίµηση των επιπτώσεων αυτών των εξελίξεων στην απασχόληση και τις
συνθήκες εργασίας στις µεταφορικές εταιρείες, καθώς και στην οικονοµική βιωσιµότητα αυτών των εταιρειών. Επίσης, θα αυξήσει
τη ζήτηση στατιστικών δεικτών σχετικά µε την ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης. Οι τάσεις της αγοράς θα απαιτήσουν
τη συλλογή στατιστικών δεδοµένων για τις εµπορευµατικές µεταφορές που θα επικεντρώνονται λιγότερο σε µεµονωµένα µέσα
µεταφοράς και θα παρέχουν πληροφορίες για την πλήρη αλυσίδα συνδυασµένων µεταφορών και για τη µεταφορά εµπορευµάτων
από τη σκοπιά της αγοράς.
Η παρακολούθηση της σχέσης µεταξύ των µεταφορών και του περιβάλλοντος θα αποτελέσει µια βασική κινητήρια δύναµη για
βελτιωµένη ποιότητα και κάλυψη όλων των τοµέων µεταφορικών δεδοµένων. Επίσης, θα δηµιουργήσει συγκεκριµένες απαιτήσεις
για πρόσθετα δεδοµένα, π.χ. σχετικά µε την κινητικότητα των προσώπων και το µεταφορικό εξοπλισµό. Θα υπάρξει ανάγκη ανταπόκρισης στην αυξανόµενη ζήτηση δεδοµένων κυκλοφορίας εκφραζόµενων σε οχηµατοχιλιόµετρα για όλους τους τρόπους µεταφοράς, λόγω της σηµασίας των δεδοµένων αυτών για την παρακολούθηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των εκποµπών
αερίων.
Το συνεχιζόµενο υψηλό επίπεδο επενδύσεων στην υποδοµή των ευρωπαϊκών µεταφορών, ιδιαίτερα δε στα ∆Ε∆ µεταφορών, θα
δηµιουργήσει ειδικές ανάγκες για στατιστικές σχετικά µε την υποδοµή και τις τάσεις της αγοράς. Τα ∆Ε∆, σε συνδυασµό µε τις
περιφερειακές πολιτικές της Κοινότητας, θα συνεχίσουν να δηµιουργούν ζήτηση για αναλυτικότερα σε τοπικό επίπεδο δεδοµένα
σχετικά µε τα δίκτυα και τις ροές µεταφορών, τα οποία πρέπει να θεωρούνται ως αναπόσπαστο στοιχείο του συνολικού συστήµατος πληροφόρησης για τον τοµέα των µεταφορών.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή θα προσπαθήσει:
— να ολοκληρώσει τις κοινοτικές στατιστικές µεταφορών ώστε να καλύπτουν όλα τα µέσα µεταφοράς και όλα τα είδη πληροφοριών,
— να συνεχίσει την προσαρµογή και συµπλήρωση, όπου είναι απαραίτητο, της νοµικής βάσης για τις στατιστικές µεταφορών,
— να προωθήσει τη συλλογή πρόσθετων στατιστικών σχετικά µε τις συνδυασµένες µεταφορές, καθώς και όσων πρόσθετων
δεδοµένων απαιτούνται για την παρακολούθηση της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στις πολιτικές
µεταφορών (σχέδιο TERM).
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

48 Μεταφορές
72 Περιφερειακές στατιστικές

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
45 Ενέργεια
49 Κοινωνία της πληροφορίας
50 Τουρισµός
53 Εµπόριο αγαθών
61 Χρήση γης και τοπίο
70 Αειφόρος ανάπτυξη
71 Περιβαλλοντικές στατιστικές
74 Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση
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Τ ΙΤ ΛΟ Σ V I
Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νοµοθεσιών
∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για αυτόν τον τίτλο προέρχονται, ανάλογα µε
τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για άλλους τίτλους του προγράµµατος.
Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης

Θέµατα εργασίας της Eurostat

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

32 Αγορά εργασίας
53 Εµπόριο αγαθών

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
45 Ενέργεια
48 Μεταφορές
49 Κοινωνία της πληροφορίας
63 Γεωργονοµισµατικές στατιστικές
64 Φυτική παραγωγή
65 Ζωική παραγωγή
66 Γεωργοβιοµηχανικές στατιστικές
ΤΙΤ ΛΟ Σ VII
Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική

Στατιστικές συνέπειες
Η υλοποίηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης απαιτεί συστηµατική στατιστική παρακολούθηση, ώστε να υποστηριχθούν ο συντονισµός της µακροοικονοµικής πολιτικής και οι λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής. Το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης επιβάλλει νέες στατιστικές απαιτήσεις. Εν τω
µεταξύ, η µέτρηση του βαθµού στον οποίο τα κράτη µέλη έχουν επιτύχει την οικονοµική σύγκλιση παραµένει σηµαντική.
Προκειµένου να παρέχονται στατιστικές µε το απαιτούµενο εύρος, συγκρισιµότητα, επικαιρότητα και συχνότητα ώστε να γίνεται
ο συντονισµός της µακροοικονοµικής πολιτικής και να υποστηρίζονται οι λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής, θα συνεχισθούν οι εργασίες σχετικά µε βραχυπρόθεσµους δείκτες ζήτησης,
παραγωγής, αγοράς εργασίας, τιµών και δαπανών. Θα εφαρµοστούν νέες µέθοδοι (π.χ. προσωρινές «ταχείες» εκτιµήσεις, προβλέψεις για το παρόν, κ.λπ.) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναλυτών της οικονοµικής συγκυρίας. Οι εργασίες αυτές θα
συµπληρώνουν τις περαιτέρω εξελίξεις των νοµισµατικών και οικονοµικών δεικτών.
Η σταθερή βελτίωση της επικαιρότητας και του εύρους κάλυψης των δεδοµένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ. Ο ταχύτερος δυνατός υπολογισµός των συγκεντρωτικών στοιχείων για τη ζώνη
του ευρώ απαιτεί την έγκαιρη παραγωγή τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών και την πραγµατοποίηση προσωρινών «ταχέων»
εκτιµήσεων. Επιπλέον, απαιτείται πολλή περαιτέρω εργασία στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών και µη λογαριασµών του θεσµικού τοµέα, ώστε να υπάρχει συνέπεια µε τους ετήσιους λογαριασµούς και τα βραχυπρόθεσµα δηµόσια οικονοµικά. Το αίτηµα για αντίστοιχη πληροφόρηση στους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς, το οποίο αποδεικνύει τις σχέσεις και
τις επιρροές µεταξύ των τοµέων, συνιστά ένα σηµαντικό µέσο για την ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής. Με µια βήµα προς
βήµα προσέγγιση, η συλλογή αυτών των πληροφοριών θα πραγµατοποιηθεί στη διάρκεια του παρόντος πενταετούς προγράµµατος.
Κατά την περίοδο του παρόντος προγράµµατος, 2003-2007, το πιο σηµαντικό µεµονωµένο γεγονός αναµένεται να είναι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 20 ή και περισσότερα µέλη. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται σηµαντική εργασία όσον
αφορά την παροχή δεδοµένων από τα νέα µέλη και την επικύρωσή τους από τη Eurostat. Με στόχο την πλήρη υποστήριξη της
πολιτικής διεύρυνσης της Κοινότητας, προβλέπεται η προώθηση και ανάπτυξη της ενίσχυσης των υποψήφιων χωρών, προκειµένου να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαθεσιµότητα, ποιότητα, επικαιρότητα και συγκρισιµότητα των δεδοµένων.
Για όλα τα κράτη µέλη θα αποδίδεται µεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των δεδοµένων, τόσο σε σταθερές όσο και σε τρέχουσες τιµές. Μια διοικητική χρήση, οι ίδιοι πόροι µε βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα, θα αντιπροσωπεύει το 60 % του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό µέρος αυτού του έργου θα είναι η συνέχιση και η συµπλήρωση των προσπαθειών
που καταβάλλονται προκειµένου να εναρµονισθούν οι στατιστικές για τα κριτήρια σύγκλισης. Ο στόχος της διατήρησης της σταθερότητας των τιµών (άρθρο 105 της συνθήκης) και της παροχής πληροφοριών για τη νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ για τη
ζώνη του ευρώ απαιτεί, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση
εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή (1), να διατηρηθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των εναρµονισµένων
δεικτών τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ). Η µεθοδολογία Εν∆ΤΚ πρόκειται να συµπληρωθεί και να παγιωθεί στο πλαίσιο του προαναφερθέντος κανονισµού του Συµβουλίου περί Εν∆ΤΚ.
(1) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.
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Η παρακολούθηση της εξέλιξης της δηµοσιονοµικής κατάστασης και του ύψους του δηµόσιου χρέους (άρθρο 104 της
συνθήκης και σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που συµφωνήθηκε στο ∆ουβλίνο) θα βασίζεται στους λογαριασµούς του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που καταρτίζονται µε βάση τη µεθοδολογία ΕΣΟΛ 95, που εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών
της Κοινότητας (1). Η εναρµόνιση και η συγκρισιµότητα θα βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο προκειµένου τα όργανα που είναι
υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων να έχουν στη διάθεσή τους συγκρίσιµα στατιστικά µέσα υψηλής ποιότητας, ώστε να αποφεύγονται τυχόν διαστρεβλωµένες κρίσεις όσον αφορά τη δηµοσιονοµική κατάσταση των κρατών µελών.
Η παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων στα κράτη µέλη, (άρθρο 99 της συνθήκης), καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να
εφαρµοσθεί πλήρως το υπάρχον πρόγραµµα διαβίβασης δεδοµένων για τους εθνικούς λογαριασµούς σύµφωνα µε τον κανονισµό
ΕΣΟΛ 95, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικαιρότητα και την κάλυψη της πληροφόρησης, και να επεκταθεί προοδευτικά σε νέους
τοµείς µέσω της αναθεώρησης και επέκτασης της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Θα συνεχισθούν οι εργασίες για την κατάρτιση των κυριότερων συγκεντρωτικών µεγεθών των λογαριασµών µε βάση τις ισοτιµίες
αγοραστικής δύναµης. Η εργασία αναθεώρησης της µεθοδολογίας για τις ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, ώστε τα αποτελέσµατα
να είναι πιο αξιόπιστα για τη διεξαγωγή συγκριτικών αναλύσεων, η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο του προηγούµενου πενταετούς
προγράµµατος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µε την έκδοση του κανονισµού του Συµβουλίου περί των ισοτιµιών αγοραστικής
δύναµης.
Η υλοποίηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης έχει σηµαντικές συνέπειες για τις στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών.
Ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα αυτόν έχουν τα όρια υποβολής εκθέσεων, τα οποία, αν τροποποιηθούν, όπως προβλέπεται σήµερα,
θα απαιτήσουν τη διεξαγωγή σηµαντικών εργασιών προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της ποιότητας αυτών των στοιχείων. Πολλά κράτη µέλη (ιδιαίτερα εκείνα στα οποία οι τραπεζικές εκθέσεις αποτελούν την κύρια πηγή συλλογής δεδοµένων
ισοζυγίου πληρωµών) αναθεωρούν σήµερα τα εθνικά τους συστήµατα συλλογής δεδοµένων ισοζυγίου πληρωµών, προκειµένου
να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Η εργασία αυτή θα συνεχισθεί τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα
κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν κατάλληλα δεδοµένα καλής ποιότητας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στην ΕΚΤ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις στατιστικές για το εµπόριο υπηρεσιών, για τις ξένες άµεσες επενδύσεις και για τις εµπορικές
δραστηριότητες των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα στη συλλογή (και ανάλυση) δεδοµένων
από τις υποψήφιες χώρες. Αυτά τα δεδοµένα ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, ιδιαίτερα εκείνες που ασχολούνται µε την οικονοµική παρακολούθηση, την εµπορική πολιτική και τις εξωτερικές σχέσεις.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή θα προσπαθήσει:
— να συνεχισθεί η ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΟΝΕ για την υλοποίηση του συντονισµού της µακροοικονοµικής πολιτικής και της νοµισµατικής πολιτικής, για το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης
και για τη συνεχή αξιολόγηση της οικονοµικής σύγκλισης,
— να εντατικοποιήσει την εφαρµογή του κανονισµού για το ευρωπαϊκό σύστηµα λογαριασµών (ΕΣΟΛ 95),
— να αναθεωρήσει το σύστηµα συλλογής στατιστικών ισοζυγίου πληρωµών.
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ΤΙΤΛΟ Σ VIII
Απασχόληση

Στατιστικές συνέπειες
Η ανάπτυξη στατιστικών απασχόλησης σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθοδηγείται από τις ακόλουθες πολιτικές διεργασίες: τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, την οικονοµική και νοµισµατική
ένωση και το σχέδιο συγκριτικής αξιολόγησης (µε διαρθρωτικούς δείκτες που θα παρουσιάζονται την άνοιξη κάθε έτους στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο).
Οι στατιστικές εργασίας διέπονται σε µεγάλο βαθµό από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, οι υποψήφιες χώρες
θα έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς την εκπλήρωση των κοινοτικών απαιτήσεων πριν από το 2003. Η πλήρης συµµόρφωση,
η τακτική διαβίβαση δεδοµένων και η ενηµέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις θα αποτελέσουν την πρόκληση για την περίοδο
2003-2007.
Θέτοντας νέους στόχους για τα ποσοστά απασχόλησης που θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί το 2005 και το 2010, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ενίσχυσε την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρµογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως
της ετήσιας εφαρµογής των προσανατολισµών για την απασχόληση. Αυτή η διαδικασία παρακολούθησης θα πρέπει να καταγράφει την εφαρµογή της συνεχούς έρευνας για το εργατικό δυναµικό και την προσαρµογή του σχετικού καταλόγου µεταβλητών. Η
παρακολούθηση θα απαιτήσει συχνότερες και πληρέστερες στατιστικές για τη µέτρηση του χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων
(ιδιαίτερα του χάσµατος αµοιβών σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες) και του χάσµατος όσον αφορά τις δεξιότητες. Αυτή η
διαδικασία απαιτεί την κατάρτιση διαρθρωτικών στατιστικών για τα εισοδήµατα και µελέτες για την πραγµατοποίηση µιας κοινοτικής έρευνας για τις κενές θέσεις εργασίας.
Σε µια ζώνη µε το εύρος της ΟΝΕ, η τάση του κόστους εργασίας είναι η κύρια δυνητική µορφή πληθωριστικής πίεσης και εποµένως πρέπει να παρακολουθείται µε ταχείες βραχυπρόθεσµες στατιστικές υψηλής ποιότητας. Η εφαρµογή του κανονισµού για το
δείκτη κόστους εργασίας και η συνεχής βελτίωση των βραχυπρόθεσµων στατιστικών του κόστους εργασίας είναι εξαιρετικά
σηµαντικές, όπως και η βελτίωση των µετρήσεων για την παραγωγικότητα της εργασίας (που συνεπάγεται µια βελτιωµένη σειρά
στατιστικών για το φόρτο εργασίας).
Περίληψη
— ∆ιεξαγωγή συνεχούς έρευνας για το εργατικό δυναµικό (ΕΕ∆) που θα παρέχει τριµηνιαία αποτελέσµατα σε όλα τα κράτη
µέλη.
— Εναρµόνιση τµήµατος των ερωτηµατολογίων.
— Συλλογή/ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας του 2002 για τη διάρθρωση των εισοδηµάτων.
— ∆ιεξαγωγή της έρευνας του έτους 2004 για το κόστος εργασίας, η οποία καλύπτει τους τίτλους M-N-Ο της Γενικής Ονοµατολογίας των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE).
— Πλήρης εφαρµογή του κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας.
— ∆ιεξαγωγή της έρευνας του έτους 2006 για τη διάρθρωση των εισοδηµάτων.
— Σχεδιασµός ενός συστήµατος στόχων για τις ευρωπαϊκές στατιστικές κόστους εργασίας.
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Στατιστικές συνέπειες
Στο άρθρο 113 της συνθήκης εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει διαπραγµατεύσεις για εµπορικές συµφωνίες µε
τρίτες χώρες. Αυτές περιλαµβάνουν τις Γενικές Συµφωνίες για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS). Για το σκοπό αυτό, η καλή
ποιότητα των δεδοµένων είναι βασικό στοιχείο.
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Οι εργασίες θα συνεχισθούν τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα δεδοµένα για το διασυνοριακό εµπόριο υπηρεσιών (τόσο η γεωγραφική κατανοµή όσο και η ανάλυση ανά στοιχείο), τις ξένες άµεσες επενδύσεις και τις εµπορικές δραστηριότητες των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών διατηρούν το επίπεδο ποιότητας, λεπτοµέρειας και εναρµόνισης που απαιτείται
από τις κοινοτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρµόδιες για την εµπορική πολιτική.
Ο Γύρος της Ντόχα, που δροµολογήθηκε το Νοέµβριο του 2001, θα αναδείξει σε βασικά ζητήµατα την αειφόρο ανάπτυξη και
τον αντίκτυπο της κοινής εµπορικής πολιτικής στις αναπτυσσόµενες χώρες. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντονισµού σχετικά
µε τη συλλογή παγκόσµιων δεδοµένων.
Τα επόµενα χρόνια θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων από τις υποψήφιες χώρες. Ακόµη, θα
αναληφθούν εργασίες για τον περαιτέρω συντονισµό της µεθοδολογικής συζήτησης µεταξύ των κρατών µελών, παρά το γεγονός
ότι έχει ήδη επιτευχθεί ένας σηµαντικός βαθµός εναρµόνισης σε αυτόν τον τοµέα. Η σύνταξη των κοινοτικών στατιστικών ισοζυγίου πληρωµών είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου να προκύψει ένα πλήρες ισοζύγιο πληρωµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εργασίες εναρµόνισης των στατιστικών κανόνων θα συνεχισθούν σε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο εναρµονίζεται περισσότερο µε τις διεθνείς συστάσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τον ΟΗΕ. Η στατιστική πληροφόρηση θα βελτιωθεί µε την αποτελεσµατικότερη χρήση του περιεχοµένου της τελωνειακής διασάφησης, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που θα προκύψουν
από τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές εµπόριο (διεύρυνση, παγκοσµιοποίηση, απελευθέρωση του εµπορίου).
Επίσης, θα ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των στατιστικών για τις τιµές εισαγωγής και εξαγωγής, προκειµένου
να διασφαλιστεί η καλύτερη µέτρηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Ένωσης.
Περίληψη
Έως το τέλος του πενταετούς προγράµµατος, η Επιτροπή θα έχει:
— προοδευτικά ενσωµατώσει τα δεδοµένα των υποψήφιων χωρών,
— προσαρµόσει και βελτιώσει τα συστήµατα συλλογής και παραγωγής δεδοµένων,
— βελτιώσει και περαιτέρω αναπτύξει το µεθοδολογικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συστάσεις, τις νέες απαιτήσεις
πληροφόρησης και την εξέλιξη του οικονοµικού και τελωνειακού περιβάλλοντος,
— αυξήσει τη χρήση των υπαρχόντων δεδοµένων και αναλύσεων για την παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη.
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Στατιστική συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες
Στατιστική συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες
Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί
Χρήµα και δηµοσιονοµικά θέµατα

Τ ΙΤΛ Ο Σ X
Τελωνειακή συνεργασία
∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για αυτόν τον τίτλο προέρχονται, ανάλογα µε
τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για άλλους τίτλους του προγράµµατος.
Τ ΙΤ ΛΟ Σ X I
Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και νεολαία
Στατιστικές συνέπειες
Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράµµατος, θα αναπτυχθεί µια συνεκτική στρατηγική που θα εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα
ενός πλήρους συνόλου δεικτών που θα καλύπτουν όλους τους κοινωνικούς τοµείς, σε στενό συντονισµό µε τις δράσεις του
τίτλου VIII. Η ποιότητα των υφιστάµενων πληροφοριών θα βελτιωθεί, ενώ πρόκειται να εισαχθούν νέοι δείκτες για να καλύψουν
τοµείς στους οποίους αποδίδεται προτεραιότητα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός και η δια βίου µάθηση. Στο πλαίσιο της
«Έκθεσης για τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης, θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία µεταξύ της Γ∆ EAC και της Eurostat. Πέρα από τη συνέχιση των στατιστικών εργασιών για τις τρεις προτεραιότητες που καθορίστηκαν για το 2002 (βασικές δεξιότητες, τεχνολογίες
των πληροφοριών και των επικοινωνιών, µαθηµατικές επιστήµες και τεχνολογία), η υλοποίηση άλλων στόχων θα απαιτήσει νέες
εργασίες. Θα χρειαστεί να αναπτυχθούν δείκτες για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδοµένα ή οι οποίοι δεν πληρούν τα αναγκαία
κριτήρια ποιότητας, αλλά έχουν ουσιώδη σηµασία για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

L 358/15

L 358/16

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Από γεωγραφική άποψη, το πεδίο των κοινωνικών στατιστικών θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύψει όλες τις υποψήφιες
χώρες καθώς και περιοχές εκτός των ορίων της Ευρώπης, όπως οι χώρες MEDSTAT. Σηµείο αναφοράς για αυτή την εξέλιξη θα
αποτελέσουν τα δηµογραφικά δεδοµένα. Παράλληλα µε την επεξεργασία και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της απογραφής
του 2001, αυτή η διαδικασία θα ενταχθεί στο πρόγραµµα τακτικής ενηµέρωσης και προετοιµασίας για την επόµενη περίοδο
απογραφής, προωθώντας µια εναρµονισµένη προσέγγιση σε όλο το διευρυµένο γεωγραφικό χώρο που περιγράφεται παραπάνω.
Θα απαιτηθούν επίσης προβλέψεις για τον πληθυσµό του συνολικού γεωγραφικού χώρου σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράµµατος, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν οι βελτιώσεις στη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδοµένων όσον αφορά τη διεθνή κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Πρώτο καθήκον είναι η εναρµόνιση των βασικών ορισµών και των σηµαντικότερων δεικτών.
Το θέµα της «διά βίου µάθησης» έχει ζωτική σηµασία καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι οικονοµικές
αλλαγές θα απαιτούν τη συνεχή αναπροσαρµογή και αναβάθµιση των επαγγελµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Θα απαιτηθεί
ένα πλήρες σύστηµα στατιστικών «µάθησης» που να εξυπηρετεί τις πολιτικές για την απασχόληση, την οικονοµία και την παιδεία,
µε ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύσεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην παιδεία. Το σηµερινό εύρος πληροφοριών για
την παιδεία και την εκπαίδευση θα πρέπει να συµπληρωθεί µε πρόσθετα δεδοµένα για την εκπαίδευση των ενηλίκων.
Η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Επιτροπή το έτος 2002 σχετικά µε µια νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία απαιτεί την πλήρη εφαρµογή της τελευταίας φάσης των ευρωπαϊκών στατιστικών για τα εργατικά ατυχήµατα (ESAW) και της πρώτης φάσης των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επαγγελµατικές ασθένειες (EODS). Επίσης, θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι δείκτες για την ποιότητα εργασίας, τα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε την εργασία και το κοινωνικοοικονοµικό κόστος της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
Στο πλαίσιο του άρθρου 13 της συνθήκης και των δράσεων για την καταπολέµηση των διακρίσεων, θα θεσπιστεί µια µεθοδολογία για την παροχή τακτικών στατιστικών σχετικά µε την κοινωνική ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ήδη εµφανείς, αναµένεται να συνεχιστούν κατά την περίοδο
εκτέλεσης του προγράµµατος (παραδείγµατος χάριν, στην πυραµίδα του πληθυσµού, τη διάρθρωση των νοικοκυριών, τις τάσεις
µετανάστευσης, τις µορφές εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήµατα, κ.λπ.), και θα απαιτηθεί ένας νέος τύπος µέσου εκτός από τα
προαναφερθέντα. Οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) θα βασιστούν
σε µια ευρεία επιλογή πηγών και θα αντλήσουν στοιχεία από την εµπειρία που αποκτήθηκε τη δεκαετία του 1990 κατά την
εφαρµογή των διαδοχικών σταδίων του πάνελ νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα καταρτιστούν προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το πέρας του πενταετούς
προγράµµατος.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή:
— θα αναπτύξει µια συνεκτική στρατηγική, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα ενός πλήρους συνόλου δεικτών που
θα καλύπτουν όλους τους κοινωνικούς τοµείς,
— θα παρέχει τακτική πληροφόρηση για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών µέσω της ανάπτυξης νέων δεικτών,
— θα παρέχει πληροφορίες για τα ιδρύµατα περίθαλψης και παιδικής µέριµνας.
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ΤΙΤ ΛΟ Σ XII
Πολιτισµός

Στατιστικές συνέπειες
Οι κοινοτικές δράσεις στον πολιτιστικό τοµέα βασίζονται στο άρθρο 151 της συνθήκης. Η βελτίωση της γνώσης και της
διάδοσης των πληροφοριών για βασικές πολιτιστικές πτυχές των Ευρωπαίων, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των αρµοδιοτήτων της
Κοινότητας σε αυτόν τον τοµέα. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές
κατά τη χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών της στο σύνολό τους.
Στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος 2003-2007, η προτεραιότητα όσον αφορά τις πολιτιστικές στατιστικές
θα είναι η εδραίωση του πιλοτικού έργου για την πολιτιστική απασχόληση, τη συµµετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες και
τις στατιστικές για τις πολιτιστικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς, το στατιστικό πρόγραµµα θα υποστηρίξει τη µεθοδολογική εργασία και την ανάπτυξη στατιστικών για τις αποδόσεις των επενδύσεων στον πολιτισµό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη διεθνών µεθοδολογιών που επιτρέπουν τη στατιστική µέτρηση και ανάλυση των συνεπειών που µπορεί να έχει η συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, όπως η άνοδος του µορφωτικού επιπέδου και του ποσοστού απασχόλησης, καθώς και στη µείωση της εγκληµατικότητας και των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου του προγράµµατος, η Επιτροπή:
— θα εδραιώσει την υπάρχουσα στατιστική πληροφόρηση για τον πολιτισµό,
— θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει µεθοδολογίες για την εκτίµηση του αντικτύπου στο κοινωνικό σύνολο.
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34 Πολιτισµός
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49 Κοινωνία της πληροφορίας

ΤΙΤΛΟ Σ XIII
∆ηµόσια υγεία

Στατιστικές συνέπειες
Σύµφωνα µε το άρθρο 152 της συνθήκης, οι κοινοτικές δράσεις στον τοµέα της δηµόσιας υγείας καλύπτουν τις πληροφορίες
σχετικά µε την υγεία. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος, έχει θεσπισθεί ένα βασικό πλαίσιο στατιστικών για
τη δηµόσια υγεία, το οποίο καλύπτει την κατάσταση της υγείας, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τους πόρους
για την υγεία, για την υποστήριξη των κοινοτικών προγραµµάτων δράσης για τη δηµόσια υγεία. Με την έγκριση του νέου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για τη δηµόσια υγεία (1), το στατιστικό τµήµα των πληροφοριών σχετικά µε την υγεία θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής της συλλογής
δεδοµένων, ανάλογα µε τις ανάγκες, κατά φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή και, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες ανά κατηγορία
εισοδήµατος. Την περίοδο 2003-2007, θα συνεχισθούν οι δραστηριότητες για την περαιτέρω εξέλιξη του συνόλου των στατιστικών υγείας, προκειµένου να πληρούνται οι συγκεκριµένες απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο πρόγραµµα δράσης για τη
δηµόσια υγεία. Θα πρέπει να αντιµετωπισθεί η ιδιαίτερη ανάγκη για δείκτες αειφόρου ανάπτυξης.
Σε γενικές γραµµές, θα δοθεί έµφαση στην ενίσχυση της υποδοµής του βασικού συστήµατος στατιστικών για τη δηµόσια υγεία
(σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο), στην εναρµόνιση και βελτίωση της συγκρισιµότητας των υφιστάµενων δεδοµένων, σε συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (ΠΟΥ και ΟΟΣΑ).
(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τοµέα της υγείας και πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας (2001-2006)
— COM (2000) 285 τελικό της 16ης Μαΐου 2000.
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Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα, ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος
θα έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι αυτές οι βασικές έννοιες, οι ορισµοί και οι ταξινοµήσεις για τις στατιστικές υγείας θα
χρησιµοποιούνται για όλο τον τοµέα των πληροφοριών σχετικά µε την υγεία.
Σύµφωνα µε τις σχετικές συµφωνίες µε τις εµπλεκόµενες χώρες, το πεδίο των στατιστικών για τη δηµόσια υγεία θα επεκταθεί
προοδευτικά για να καλύψει όλες τις υποψήφιες χώρες.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή:
— θα αναπτύξει περαιτέρω το σύνολο των στατιστικών για την υγεία, προκειµένου να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που
µπορεί να προκύψουν από το πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια υγεία,
— θα ενισχύσει την υποδοµή για το βασικό σύστηµα στατιστικών για τη δηµόσια υγεία.
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ΤΙΤ ΛΟ Σ XIV
Προστασία του καταναλωτή

Στατιστικές συνέπειες
Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική για την προστασία του καταναλωτή έχει αποκτήσει πολύ µεγαλύτερη σηµασία στο πλαίσιο των
κοινοτικών οργάνων (άρθρο 153 της συνθήκης).
Η Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή 1999-2001, το οποίο θα συνοδεύεται
από δραστηριότητες υπέρ του καταναλωτή. Tο σηµερινό σχέδιο δράσης, όπως και όσα προηγήθηκαν, παρεµποδίστηκε, ως ένα
βαθµό, από την περιορισµένη διαθεσιµότητα στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαµόρφωση µιας εµπεριστατωµένης άποψης.
Ήδη καταρτίζεται το σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ του καταναλωτή 2002-2005, το οποίο θα δίνει έµφαση στην ανάγκη
να καταβληθεί µια πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη προσπάθεια για να αναπτυχθεί η κατάλληλη «βάση γνώσεων» ως απαραίτητο µέσο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη πολιτικής.
Σκοπός των προσπαθειών της Eurostat σε αυτόν τον τοµέα είναι να παρέχει στατιστικά δεδοµένα που παρουσιάζουν γενικό
ενδιαφέρον για το κοινό, προκειµένου να γίνουν γνωστά θέµατα που αφορούν την κατανάλωση και τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου εκτέλεσης του προγράµµατος, η Επιτροπή:
— θα καταστήσει διαθέσιµες τις στατιστικές για την προστασία του καταναλωτή σε µια µορφή περισσότερο φιλική προς το
χρήστη, σε ειδικές εκδόσεις,
— θα συνεχίσει να παρέχει µεθοδολογική υποστήριξη όσον αφορά τους τραυµατισµούς που συµβαίνουν στο σπίτι (οικιακά
ατυχήµατα),
— θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο θέµα της προστασίας του καταναλωτή σε όλους τους σχετικούς τοµείς στατιστικών
εργασιών,
— θα διασφαλίσει ότι οι πτυχές της προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται υπόψη στις νέες στατιστικές πολιτικές,
— θα προωθήσει την ανάπτυξη στατιστικών για την προστασία του καταναλωτή στις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών.
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∆ιευρωπαϊκά δίκτυα
∆εν απαιτείται κανένα άµεσο στατιστικό πρόγραµµα. Οι στατιστικές πληροφορίες για τον εν λόγω τίτλο προέρχονται, ανάλογα
µε τις ανάγκες, από τα δεδοµένα και τους δείκτες που παράγονται για άλλους τίτλους του προγράµµατος.
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ΤΙΤ ΛΟ Σ X V I
Βιοµηχανία
Στατιστικές συνέπειες
Οι στατιστικές εργασίες στον τοµέα της βιοµηχανίας µε την ευρεία έννοια του όρου (συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, των κατασκευών, των υπηρεσιών, της ενέργειας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής) θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη των πολιτικών που αποφασίσθηκαν µε βάση τη συνθήκη του Άµστερνταµ, καθώς και σε διάφορες συνόδους κορυφής που ακολούθησαν
(ιδιαίτερα της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000). Αυτές οι εξελίξεις προγραµµατίζονται κυρίως για τους ακόλουθους τοµείς:
παγκοσµιοποίηση, εσωτερική και εξωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων (και, γενικότερα, του συστήµατος παραγωγής), καθώς
και συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρηµατικό πνεύµα και χρηστή διακυβέρνηση, ζήτηση και, τέλος, απασχόληση και
ανθρώπινοι πόροι.
Πρώτη προτεραιότητα θα αποτελέσει η εφαρµογή των διάφορων κανονισµών για τις στατιστικές επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση
θα δοθεί στην ποιότητα των αποτελεσµάτων.
Προκειµένου να παρακολουθούνται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βιοµηχανία, θα προωθηθεί ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη
στατιστικών για τις επιχειρήσεις, σε στενή συνεργασία µε τα εθνικά στατιστικά συστήµατα. Αυτή η εξέλιξη θα καλύψει την προσαρµογή των υπαρχόντων κανονισµών και θα υποστηρίξει τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές, (ιδίως: ενιαία αγορά, διεύρυνση, οικονοµική και νοµισµατική πολιτική, κοινωνία των πληροφοριών, απασχόληση), καθώς και τους διαρθρωτικούς δείκτες στους
οποίους βασίζεται η ετήσια έκθεση της Ένωσης.
Η Eurostat θα εξετάσει, από κοινού µε τα κράτη µέλη, τις δυνατότητες για το µεγαλύτερο δυνατό εξορθολογισµό των εθνικών
µεθόδων συλλογής, καθώς και το συντονισµό τους, προκειµένου να µειωθεί κατά το δυνατόν ο φόρτος των επιχειρήσεων. Θα
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να βελτιωθεί η ανάλυση της ενιαίας αγοράς, χρησιµοποιώντας υπάρχοντα ή µελλοντικά στατιστικά µέσα, και κυρίως την PRODCOM (και παρόµοιες εξελίξεις στον τοµέα των υπηρεσιών).

L 358/19

L 358/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενέργεια
Στον τοµέα των στατιστικών ενέργειας, θα συνεχισθούν οι εργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας των ενεργειακών ισοζυγίων,
ιδιαίτερα στον τοµέα της κατανάλωσης, για την καλύτερη τήρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από το µηχανισµό παρακολούθησης εκποµπών αερίων φαινοµένου του θερµοκηπίου. Το ισχύον σύστηµα θα επεκταθεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα
σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης (ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). Επίσης θα παρακολουθείται
η αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού στις απελευθερωµένες αγορές καθώς και οι επιπτώσεις του στους καταναλωτές και τη
βιοµηχανία ενέργειας.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου του πενταετούς προγράµµατος, θα προχωρήσουν οι εργασίες στους εξής τοµείς:
— βελτίωση του συστήµατος για την ανάπτυξη των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων, µε βάση τις πολιτικές ανάγκες
και µε τη δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε µεταβαλλόµενους παράγοντες, όπως το περιβάλλον, οι πολιτικές και οι
χρήστες,
— προσπάθεια διατήρησης της απαραίτητης υποδοµής, όπως των µητρώων και των ταξινοµήσεων επιχειρήσεων,
— έµφαση στην αξιολόγηση ποιότητας και στη βελτίωση των δεδοµένων που παράγονται.
Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης
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ΤΙΤ ΛΟ Σ XVII
Οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Στατιστικές συνέπειες
Η εξάλειψη των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί βασικό στοιχείο για την οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πράγµατι, είναι ο πρωταρχικός στόχος των διαρθρωτικών ταµείων. Από τη µεταρρύθµισή τους, το 1988, η Επιτροπή
έχει εφαρµόσει µια ολοκληρωµένη πολιτική για την κοινωνική και οικονοµική συνοχή στα πλαίσια της οποίας οι περιφερειακές
στατιστικές διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων: η επιλεξιµότητα των ζωνών των περιφερειακών στόχων ορίζεται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια σε σχέση µε ορισµένα όρια. Οι οικονοµικές επιχορηγήσεις σε
κράτη µέλη αποφασίζονται αντικειµενικά, µε βάση τους στατιστικούς δείκτες. Επιπλέον, η αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινοτικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο και η ποσοτικοποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι δυνατές µόνο µε πρόσβαση
σε εκτενείς στατιστικές µε περιφερειακή βάση.
Οι τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από την Επιτροπή [«Έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή» (1)]
σχετικά µε τις κοινωνικοοικονοµικές τάσεις των περιφερειών απαιτούν ένα σηµαντικό απόθεµα στατιστικών πληροφοριών. Τα
ζητήµατα που αφορούν τις πόλεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, δεδοµένου ότι πληθαίνουν τα αιτήµατα των οργάνων που είναι
υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις της Ευρώπης. Ως βάση για
τη µελλοντική τους δράση, χρειάζονται συγκρίσιµα δεδοµένα για όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν
από την Επιτροπή το 1997 («Προς ένα πρόγραµµα για το αστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση») και το 1998 («Αειφόρος
αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Πλαίσιο δράσης») επισηµαίνουν ιδιαίτερα αυτή την ανάγκη για περισσότερο συγκρίσιµη πληροφόρηση.
Κατά συνέπεια, οι εργασίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του στατιστικού προγράµµατος 2003-2007 θα καθορισθούν σε
µεγάλο βαθµό από τη µορφή της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο µιας διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και από την έναρξη της νέας περιόδου προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων. Η τρίτη έκθεση συνοχής προβλέπεται να
εκδοθεί από την Επιτροπή στις αρχές του 2004, ενώ τα συµπεράσµατά της προβλέπεται να εφαρµοσθούν (ως σχέδια κανονισµών) έως το τέλος του ίδιου έτους. Η απαιτούµενη πληροφόρηση θα περιλαµβάνει προβλέψεις πληθυσµού σε περιφερειακό
επίπεδο καθώς και περιφερειακά δηµογραφικά δεδοµένα.
(1) Βλέπε «Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, διαφορετικότητα των περιφερειών», δεύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική
συνοχή, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ιανουάριος 2001.
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Γεωγραφική πληροφόρηση
Ένας µεγάλος αριθµός υπηρεσιών της Επιτροπής χρησιµοποιούν συστήµατα γεωγραφικής πληροφόρησης για το σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για τις οποίες είναι αρµόδιες. Αυτή η τάση θα γίνεται ολοένα και πιο εµφανής τα
επόµενα χρόνια, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα δεδοµένα θα καθίστανται ευρέως διαθέσιµα. Οι πρωτοβουλίες για µια
ευρωπαϊκή υποδοµή χωρικών (γεωγραφικών) δεδοµένων θα οδηγήσουν σε νέες προκλήσεις στον τοµέα αυτόν. Η Eurostat, ως
διαχειριστής της βάσης δεδοµένων αναφοράς της Επιτροπής, πρέπει να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου του πενταετούς προγράµµατος, θα προχωρήσουν οι εργασίες στους εξής τοµείς:
— εφαρµογή των στατιστικών δεικτών που απαιτούνται για την επόµενη φάση των διαρθρωτικών ταµείων,
— παροχή των απαραίτητων δεδοµένων για την έκθεση συνοχής και για την υποστήριξη των προτάσεων της Επιτροπής για τα
διαρθρωτικά ταµεία µετά το 2006,
— περαιτέρω ενσωµάτωση της χρησιµοποίησης των συστηµάτων γεωγραφικής πληροφόρησης στη διαχείριση πολιτικών.
Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης
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Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Στατιστικές για την επιστήµη και τεχνολογία και την καινοτοµία
Στατιστικές συνέπειες
Ο συνολικός στόχος της κοινοτικής πολιτικής Ε & ΤΑ είναι η ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής οικονοµίας και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο έθεσε ένα σαφή στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη για την επόµενη δεκαετία. Η µέτρηση των εναρµονισµένων εισροών και εκροών και οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση θα συνεχίσουν να περιλαµβάνονται στις βασικές προτεραιότητες του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την έρευνα, όπως προκύπτει σαφώς από τις συζητήσεις
για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.
Όλες οι πρόσφατες πολιτικές Ε & Α και καινοτοµίας ζητούν έγκαιρα και εναρµονισµένα δεδοµένα, η συλλογή των οποίων πρέπει
να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τα κράτη µέλη και να συντονίζεται από τη Eurostat. Οι ετήσιες ενηµερώσεις των
δεικτών και για τις δύο πρωτοβουλίες απαιτούν συχνότερες έρευνες στα κράτη µέλη, καθώς και βελτιωµένη ποιότητα. Απαιτείται
η ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής στατιστικών για τους ανθρώπινους πόρους στην επιστήµη και την τεχνολογία και κατά
φύλο, προκειµένου να παρέχονται στα όργανα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη των αποφάσεων τα απαραίτητα δεδοµένα για την
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των σχετικών κοινοτικών πολιτικών.
Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας, θα καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για να:
— βελτιωθεί η ποιότητα των υπαρχόντων δεικτών και να συνεχιστούν οι εργασίες σχεδιασµού που θα οδηγήσουν στην παραγωγή και περαιτέρω ανάπτυξη νέων δεικτών, οι οποίοι θα αποτελέσουν σηµεία αναφοράς για τις εθνικές πολιτικές έρευνας
και καινοτοµίας, ιδίως προκειµένου να υπολογισθούν οι ανθρώπινοι πόροι και η κινητικότητά τους στον τοµέα έρευνας και
ανάπτυξης,
— αναπτυχθούν πρόσθετες στατιστικές για την Ε & ΤΑ και την καινοτοµία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, ιδίως
να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για συχνότερες στατιστικές Ε & ΤΑ και καινοτοµίας,
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— αναπτυχθεί ένα γενικό πλαίσιο για τη µέτρηση της κοινωνίας της γνώσης,
— µετρηθούν οι τεχνολογικές τάσεις µε εναρµονισµένες στατιστικές για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
— ενταχθούν οι υποψήφιες χώρες στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης εναρµονισµένων και συγκρίσιµων στατιστικών Ε & ΤΑ και
καινοτοµίας.
Έρευνα στη στατιστική
Στατιστικές συνέπειες
Ως µέρος της πολιτικής Ε & Α, η Κοινότητα προωθεί ερευνητικές δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν τις κοινοτικές πολιτικές. Οι
επίσηµες στατιστικές έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα προγράµµατα-πλαίσια (και στα σχέδια εγγράφων για το έκτο πρόγραµµαπλαίσιο) ως τοµέας στον οποίο θα δροµολογηθούν δράσεις Ε & Α σε κοινοτικό επίπεδο.
Η αυξανόµενη χρήση στατιστικών για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οδήγησε στη ζήτηση για
πιο ακριβείς και συγκρίσιµες στατιστικές, ιδίως όσον αφορά τους βραχυπρόθεσµους δείκτες για την παρακολούθηση της εξέλιξης
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της νοµισµατικής ένωσης. Η προβλεπόµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά επιτακτικότερη αυτή την ανάγκη για έγκαιρη πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.
Παράλληλα, η τεχνολογία παρέχει νέες δυνατότητες για τη συλλογή δεδοµένων και τη διάδοση στατιστικών. Ταυτόχρονα, οι
ερωτώµενοι (επιχειρήσεις και ιδιώτες) παραπονούνται για το φόρτο ανταπόκρισης και ζητούν να µειωθεί, µε µεγαλύτερο βαθµό
αυτοµατοποίησης και καλύτερη χρήση της υπάρχουσας πληροφόρησης. Η Ε & Α στη στατιστική διαθέτει µια σηµαντική ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς η στατιστική παραγωγή είναι από τη φύση της διεθνής, αφού λίγα µόνο κράτη µέλη έχουν την οικονοµική δυνατότητα να την υποστηρίξουν µε εθνικούς πόρους. Σε συνδυασµό µε την ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στην ανάλυση
κόστους-οφέλους των στατιστικών που παράγονται, αυτό συνεπάγεται νέες απαιτήσεις για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών. Συνεπώς, οι επίσηµοι ευρωπαίοι στατιστικολόγοι πρέπει να επανεξετάσουν τις ισχύουσες διαδικασίες για τη συλλογή και
σύνταξη στατιστικών για ένα ολοένα και πιο εκτεταµένο εύρος φαινοµένων.
Αυτές οι απαιτήσεις υπογραµµίζουν τη σηµασία της χρήσης των υφιστάµενων πηγών δεδοµένων για την παραγωγή στατιστικών,
προκειµένου να επιτυγχάνεται λεπτοµερέστερη στατιστική ανάλυση. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν µέθοδοι
και µέσα που υποστηρίζουν τη συνδυασµένη χρήση δεδοµένων (για παράδειγµα, από διοικητικά δεδοµένα και δειγµατοληπτικές
έρευνες ή διαρθρωτικές στατιστικές καθώς και στατιστικές που καλύπτουν περιόδους µικρότερες του έτους).
Περίληψη
Κατά την επόµενη πενταετία, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στους εξής τοµείς:
— την ανάπτυξη νέων µέσων και µεθόδων για την παραγωγή επίσηµων στατιστικών,
— τον καλύτερο σχεδιασµό και ανάπτυξη στατιστικών για την εκτίµηση των νέων αναδυόµενων κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων,
— τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος,
— τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας στατιστικής παραγωγής και των στατιστικών αποτελεσµάτων.
Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης

Θέµατα εργασίας της Eurostat

ΤΙΤΛΟΣ XVIII
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

22 Στατιστική έρευνα και µεθοδολογία
73 Έρευνα και µεθοδολογία

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
49 Κοινωνία της πληροφορίας
ΤΙΤ ΛΟ Σ XIX
Περιβάλλον

Στατιστικές συνέπειες
Ο κυριότερος στόχος των στατιστικών περιβάλλοντος είναι να χρησιµεύσουν ως αποτελεσµατικό µέσο για την εφαρµογή και την
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριες περιβαλλοντικές προτεραιότητες καλύπτονται
από το έκτο πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης, τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και τη στρατηγική του Κάρντιφ για
την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες τοµεακές πολιτικές.
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Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έκτο πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης «Περιβάλλον 2010: Το µέλλον µας, η
επιλογή µας» υποδεικνύει τους τοµείς προτεραιότητας για τις περιβαλλοντικές στατιστικές. Το νέο πρόγραµµα προσδιορίζει
τέσσερις κύριους τοµείς πολιτικής: κλιµατικές µεταβολές, φύση και βιοποικιλότητα, περιβάλλον και υγεία και ποιότητα ζωής,
φυσικοί πόροι και απόβλητα. Τονίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η διαδικασία ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών προβληµατισµών
σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής και να διασφαλίζεται για τους πολίτες καλύτερη πληροφόρηση για το περιβάλλον
στην οποία η πρόσβαση θα είναι ευκολότερη. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη µιας πιο ευαισθητοποιηµένης περιβαλλοντικά
στάσης ως προς τη χρήση γης.
Τον Ιούνιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ υιοθέτησε µια κοινοτική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τέσσερα θέµατα (αλλαγή του κλίµατος, µεταφορές, υγεία και φυσικοί πόροι) και θα
παρακολουθείται σε ετήσια βάση. Η στρατηγική θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες για στατιστικές που σχετίζονται µε
το περιβάλλον, αλλά ο παράγων αειφορία θα έχει επίσης αντίκτυπο σε κοινωνικές και οικονοµικές στατιστικές. Για τη µέτρηση
της προόδου, η αειφόρος ανάπτυξη θα περιλαµβάνεται στον κατάλογο των διαρθρωτικών δεικτών που θα περιέχονται στη συνοπτική έκθεση η οποία θα υποβάλλεται κάθε χρόνο στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε αφετηρία το 2002.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ ζήτησε επίσης τη χάραξη µιας στρατηγικής για την εξωτερική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. Αναµένεται να εγκριθεί µια γενική ηµερήσια διάταξη ενόψει της παγκόσµιας συνόδου κορυφής των Ηνωµένων
Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική συνιστώσα του στατιστικού προγράµµατος, το πρόγραµµα δράσης και η στρατηγική για την
αειφόρο ανάπτυξη συνεπάγονται ότι οι υφιστάµενοι τοµείς εργασιών πρέπει όχι µόνο να συνεχισθούν, αλλά και να επεκταθούν
και να προσαρµοσθούν. Ο κύριος προσανατολισµός του στατιστικού προγράµµατος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις στατιστικές που σχετίζονται άµεσα µε κοινωνικοοικονοµικές στατιστικές, όπως οι πιέσεις που υφίσταται το περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η ανταπόκριση των εκπροσώπων του κοινωνικού συνόλου. Η δυνατότητα των στατιστικών να περιγράφουν την αλληλεπίδραση µεταξύ κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης θα απαιτήσει πρόσθετες εργασίες. Το
πρόγραµµα έχει σχεδιασθεί για να καλύψει τις ανάγκες για στατιστικές, σε συνδυασµό µε την πληροφόρηση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Περιβάλλοντος, και οι τοµείς εργασιών θα συνεχίσουν να έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα.
Ένας κρίσιµος παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις άλλες πολιτικές·
ωστόσο, µόνο σε τρεις από τους εννέα τοµείς (µεταφορές, γεωργία και ενέργεια) έχει επιτελεσθεί σηµαντική πρόοδος. Προκειµένου να χρησιµεύσουν ως µέσο για τέτοιες ολοκληρωµένες πολιτικές, θα συνεχισθούν οι εργασίες για την πλήρη εναρµόνιση του
περιβαλλοντικού στοιχείου των κοινοτικών στατιστικών µε τις σχετικές κοινωνικοοικονοµικές στατιστικές. Τα τελευταία χρόνια
έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την κατάρτιση µερικών σχετικών στατιστικών. Θα χρειαστούν αντίστοιχες δράσεις
και για άλλους τοµείς πολιτικής. Πρέπει επίσης να αποδίδεται µεγάλη σηµασία στους δείκτες βιοποικιλότητας, στη χρήση/ένταση
πόρων και στις τοξικές χηµικές ουσίες και στις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Οι στατιστικές για τη χρήση γης βελτιώνονται µέσω των στατιστικών για το τοπίο. Οι στατιστικές αλιείας θα είναι σηµαντικές για να προβληθεί η εξέλιξη αυτού του
πόρου εν ανεπαρκεία (βλέπε τίτλο II). Συγκεντρωτικοί δείκτες που χρησιµοποιούν στατιστικές παραγωγής και εµπορίου καθώς
και άλλες πηγές µπορούν να συµβάλλουν στην περιγραφή της εξάρτησης του κοινωνικού συνόλου από χηµικές ουσίες. Χρειάζεται επίσης να προστεθεί µια περιβαλλοντική συνιστώσα στις κοινοτικές στατιστικές, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται τα καταναλωτικά πρότυπα και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση και τη χρήση χηµικών ουσιών.
Η εφαρµογή του κανονισµού για τις στατιστικές αποβλήτων αποτελεί µια σηµαντική εργασία. Οι νέες πολιτικές που συνδέουν τη
διαχείριση αποβλήτων µε τη διαχείριση πόρων θα απαιτήσουν επίσης στατιστικές δράσεις για την περιγραφή των ροών υλικών,
της χρήσης πόρων, των αποβλήτων, της επαναχρησιµοποίησης και της οικολογικής αποδοτικότητας µε ένα συνεπή τρόπο. Η
εφαρµογή της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους θα απαιτήσει στατιστική υποστήριξη και καλύτερη εναρµόνιση των
στατιστικών για τους υδάτινους πόρους. Για τέτοιου είδους στατιστικές είναι σηµαντικό να υπάρχει καλύτερη νοµική βάση. Η
στατιστική υποστήριξη για την εφαρµογή της οδηγίας ΟΠΕΡ (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) είναι σηµαντική για να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα µε τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Μια σηµαντική εργασία θα είναι η αναθεώρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και ο συντονισµός µεταξύ στατιστικών εκθέσεων και εκθέσεων συµµόρφωσης.
Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν περιβαλλοντικοί λογαριασµοί οι οποίοι θα συνδέονται µε τους εθνικούς λογαριασµούς. Αυτοί οι
λογαριασµοί θα αποτελέσουν ουσιαστική βάση για την περιβαλλοντική ανάλυση και την ανάπτυξη πληρέστερων µοντέλων που
θα περιγράφουν την αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµίας και περιβάλλοντος. Προβλέπεται η περαιτέρω προσαρµογή και επέκτασή
τους, ώστε να χρησιµεύσουν ως βασικό στατιστικό µέσο για αναλύσεις αειφόρου ανάπτυξης.

Περίληψη
Οι κύριες προσπάθειες κατά την επόµενη πενταετία, θα επικεντρωθούν στους εξής τοµείς:
— βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών στατιστικών, κυρίως των στατιστικών αποβλήτων, υδάτινων πόρων και δαπανών για
το περιβάλλον, µε έµφαση στις στατιστικές που απαιτούνται για τους περιβαλλοντικούς δείκτες, και θέσπιση της νοµοθεσίας
που απαιτείται για τέτοιες στατιστικές,
— παραγωγή κατανοητών δεικτών για το περιβάλλον και την αειφορία, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος,
— συνέχιση των εργασιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνιστώσας των κοινωνικοοικονοµικών στατιστικών, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για δείκτες σχετικούς µε την ενσωµάτωση προβληµατισµών που αφορούν το περιβάλλον και
την αειφορία σε άλλες πολιτικές,
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— συνέχιση των εργασιών για την προσθήκη ενός περιβαλλοντικού τοµέα στους εθνικούς λογαριασµούς, µέσω της τακτικής
παραγωγής ενός συνόλου περιβαλλοντικών λογαριασµών, και προσαρµογή τους ανάλογα µε τα θέµατα προτεραιότητας για
την αειφορία,
— συµµετοχή στην αναθεώρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και διατήρηση της στενής συνεργασίας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, µέσω συντονισµένων δράσεων και της συµπληρωµατικής συλλογής δεδοµένων και από τα
δύο όργανα,
— ενίσχυση της συλλογής δεδοµένων και της πραγµατοποίησης αναλύσεων για την παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη.

Ανάγκες πολιτικής και εργασίες της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης

Θέµατα εργασίας της Eurostat

ΤΙΤΛΟΣ XIX
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κύρια θέµατα εργασίας απαραίτητα για αυτόν τον τοµέα
πολιτικής

45
65
70
71
74

Ενέργεια
Ζωική παραγωγή
Αειφόρος ανάπτυξη
Περιβαλλοντικές στατιστικές
Γεωγραφική και τοπική πληροφόρηση

Άλλα θέµατα µε σηµαντική συµβολή

35 Υγεία και ασφάλεια
39 Προστασία του καταναλωτή
44 Στατιστικές για την οικονοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων
48 Μεταφορές
50 Τουρισµός
61 Χρήση γης και τοπίο
62 Γεωργικές διαρθρώσεις
64 Φυτική παραγωγή
67 Συντονισµός και µεταρρύθµιση των γεωργικών στατιστικών
68 Στατιστικές δασοκοµίας
69 Στατιστικές αλιείας
72 Περιφερειακές στατιστικές

Τ ΙΤΛ Ο Σ X X
Συνεργασία για την ανάπτυξη (και άλλες εξωτερικές δράσεις)

Στατιστικές συνέπειες
Η υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων µε την παροχή κατάλληλης και επικεντρωµένης στατιστικής τεχνικής υποστήριξης αποτελεί το γενικό στόχο προκειµένου να ενισχυθούν οι στατιστικές δυνατότητες
σε χώρες που δέχονται κοινοτική βοήθεια. Ωστόσο, η µελλοντική στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη προσαρµογής ανταποκρινόµενη στο µεταβαλλόµενο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών.
Αντικατοπτρίζοντας την κοινοτική πολιτική στις δραστηριότητες στατιστικής συνεργασίας
Η σηµαντικότερη αλλαγή πολιτικής είναι η αυξανόµενη και σαφής έµφαση στη µείωση της φτώχειας στην κοινοτική πολιτική
ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ. Συνεπώς, η στατιστική συνεργασία θα επικεντρωθεί περισσότερο στην ενίσχυση της
µέτρησης και παρακολούθησης της φτώχειας. Αυτό συνεπάγεται αυξηµένες δραστηριότητες κυρίως στον τοµέα των κοινωνικών
στατιστικών. Οµοίως, θα παρέχονται τεχνικές συµβουλές και υποστήριξη στη Γ∆ Ανάπτυξης, τη Γ∆ Εξωτερικών Σχέσεων και στο
Europeaid, όσον αφορά τον υπολογισµό του αντικτύπου των κοινοτικών προγραµµάτων ανάπτυξης στη φτώχεια.
Το πρόγραµµα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην περιφερειακή ολοκλήρωση, αντανακλώντας τις αυξηµένες προσπάθειες των
ίδιων των χωρών για την ενίσχυση των περιφερειακών τους διαρθρώσεων. Μεταξύ των τοµέων υποστήριξης θα περιλαµβάνονται:
πολυµερής επίβλεψη, βελτιώσεις των εθνικών λογαριασµών, στατιστικές τιµών, γεωργικές στατιστικές, εξωτερικό εµπόριο, στατιστικές για τις επιχειρήσεις και στατιστική κατάρτιση.
Όσον αφορά τα 12 κράτη-εταίρους της Μεσογείου, η θεσµική και διαθεσµική ενίσχυση των εθνικών στατιστικών συστηµάτων θα
αποτελέσει τον κεντρικό στόχο. Θα υποστηριχθεί η στατιστική εναρµόνιση, παραγωγή και βελτιωµένη προσπέλαση δεδοµένων
για τους χρήστες, προκειµένου να παρέχεται µια σταθερή βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και τη χρηστή διακυβέρνηση.
Εκτός από τις κοινωνικοοικονοµικές στατιστικές, άλλοι τοµείς προτεραιότητας είναι η µετανάστευση, ο τουρισµός και το
περιβάλλον.
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Η στατιστική συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΚ αποσκοπεί στην υποστήριξη και παρακολούθηση της
οικονοµικής συνεργασίας και της διαδικασίας µεταρρύθµισης, καθώς και στην προώθηση της οικονοµίας της αγοράς. Οι κύριες
απαιτήσεις αφορούν τις οικονοµικές στατιστικές και τις στατιστικές εξωτερικού εµπορίου.
Η Eurostat θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του συντονισµού εντός της κοινότητας χορηγών
(δηλαδή των διµερών και πολυµερών χορηγών). Ως εκ τούτου, η Eurostat θα υποστηρίξει τις εργασίες που διεξάγονται ιδίως
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ (επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας), του ΟΗΕ και της Παγκόσµιας Τράπεζας, προκειµένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής συνεργασίας στην επίτευξη των «αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας», που συµφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της χιλιετίας του ΟΗΕ το 2000. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία Paris 21 και στα Βαλκάνια. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας θα τονίσουν τη σηµασία της έµφασης
στο χρήστη και θα προωθήσουν την έννοια του πολυετούς προγραµµατισµού.
Θα αναληφθούν καινοτόµες εργασίες, µε σκοπό την ανάπτυξη προσεγγίσεων και µεθόδων για τη µέτρηση και παρακολούθηση
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της χρηστής διακυβέρνησης.
Περίληψη
Κατά την επόµενη πενταετία, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα εξής:
— παροχή στατιστικής τεχνικής υποστήριξης για την ενίσχυση των στατιστικών δυνατοτήτων των χωρών που δέχονται κοινοτική
βοήθεια,
— µεγαλύτερη έµφαση στην ενίσχυση της µέτρησης και παρακολούθησης της φτώχειας,
— ανάπτυξη των προσανατολισµών και των µεθόδων για τη µέτρηση και την παρακολούθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και της χρηστής διακυβέρνησης.
Ανάγκες πολιτικής και παραγωγή της Eurostat
Τίτλος της συνθήκης

Θέµατα εργασίας της Eurostat
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21 Στατιστική συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2007: ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ EUROSTAT
Κεφάλαιο (∆ραστηριότητα)
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II.

∆ηµογραφικές και κοινωνικές στατιστικές

III.

Οικονοµικές στατιστικές

∆ιαχείριση και αξιολόγηση ποιότητας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ στο διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών
αδαµαντοβιοµηχανία και αντιπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών, ξεκίνησαν µε σκοπό να εκπονηθεί ένα τέτοιο αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου. Οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός
συστήµατος πιστοποίησης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,

(6)

Όλοι οι συµµετέχοντες αποδέχθηκαν το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων ως βάση για τα µέτρα εφαρµογής εντός
της δικαιοδοσίας τους.

(7)

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο ψήφισµά της 56/263,
χαιρέτισε το σύστηµα πιστοποίησης όπως εκπονήθηκε στο
πλαίσιο της διαδικασίας Κίµπερλυ και κάλεσε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµµετάσχουν στο σύστηµα αυτό.

(8)

Η εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης προϋποθέτει ότι
οι εισαγωγές και εξαγωγές ακατέργαστων διαµαντιών από
και προς το έδαφος της Κοινότητας υπόκεινται στο σύστηµα
πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τους συµµετέχοντες στο
σύστηµα.

(9)

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να ορίζει την αρµόδια αρχή ή τις
αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
του παρόντος κανονισµού εντός της επικράτειάς του και
µπορεί να περιορίζει τον αριθµό των αρχών.

(10)

Η ισχύς των πιστοποιητικών για τα εισαγόµενα ακατέργαστα
διαµάντια θα πρέπει να επαληθεύεται κατάλληλα από τις
αρµόδιες αρχές της Κοινότητας.

(11)

Η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό δεν θα πρέπει να
ερµηνεύεται ως ισοδύναµη ή αντικαθιστούσα οποιεσδήποτε
άλλες απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας.

(12)

Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος
πιστοποίησης, θα πρέπει να εµποδίζονται η καταστρατήγησή
του ή οι απόπειρες καταστρατήγησής του. Οµοίως, οι πάροχοι βοηθητικών ή άµεσα σχετιζόµενων υπηρεσιών θα πρέπει
να µεριµνούν ώστε να αποδεικνύουν ότι εφαρµόζονται δεόντως οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(13)

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα ακατέργαστα διαµάντια
θα πρέπει να εκδίδονται και να θεωρούνται µόνον εφόσον
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ότι τα συγκεκριµένα
διαµάντια έχουν εισαχθεί συνοδευόµενα από πιστοποιητικό.

(14)

Εφόσον το υπαγορεύουν οι περιστάσεις, η αρµόδια αρχή
του συµµετέχοντος εισαγωγής θα πρέπει να αποστέλλει στην
αρµόδια αρχή του συµµετέχοντος εξαγωγής βεβαίωση της
εισαγωγής των αποστολών ακατέργαστων διαµαντιών.

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Οι κυρώσεις που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωµένων Εθνών κατά των επαναστατικών κινηµάτων
στη Σιέρα Λεόνε και στην Αγκόλα καθώς και κατά της
κυβέρνησης της Λιβερίας, βάσει των οποίων απαγορεύεται
υπό ορισµένους όρους, η εισαγωγή ακατέργαστων διαµαντιών από τη Λιβερία, την Αγκόλα και τη Σιέρα Λεόνε, δεν
κατάφεραν να σταµατήσουν τη ροή διαµαντιών πολέµου στο
νόµιµο εµπόριο ή να θέσουν τέρµα στις συγκρούσεις.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο
2001, ενέκρινε πρόγραµµα για την πρόληψη των βίαιων
συγκρούσεων, το οποίο µεταξύ άλλων, ορίζει ότι τα κράτη
µέλη και η Επιτροπή θα αντιµετωπίσουν το παράνοµο εµπόριο αγαθών υψηλής αξίας µέσω της εξεύρεσης τρόπων ρήξης
του δεσµού µεταξύ ακατέργαστων διαµαντιών και βίαιων
συγκρούσεων και µέσω της στήριξης της διαδικασίας
Κίµπερλυ.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 303/2002 του Συµβουλίου, της
18ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε την εισαγωγή στην
Κοινότητα ακατέργαστων διαµαντιών από τη Σιέρα Λεόνε (1),
απαγορεύει, υπό ορισµένους όρους, την εισαγωγή ακατέργαστων διαµαντιών στην Κοινότητα.
Πρέπει να συµπληρωθούν τα υφιστάµενα µέτρα µε αποτελεσµατικούς ελέγχους του διεθνούς εµπορίου ακατέργαστων
διαµαντιών ώστε να µην µπορεί το εµπόριο διαµαντιών
πολέµου να χρηµατοδοτεί επαναστατικά κινήµατα και τους
συµµάχους τους που στοχεύουν στην ανατροπή νοµίµων
κυβερνήσεων. Ο αποτελεσµατικός έλεγχος θα συµβάλλει
επίσης στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας
και θα προστατεύσει τα έσοδα που προέρχονται από εξαγωγές ακατέργαστων διαµαντιών, τα οποία είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη των χωρών παραγωγής
στην Αφρική.
Οι διαπραγµατεύσεις της διαδικασίας Κίµπερλυ, οι οποίες
έφεραν κοντά την Κοινότητα και τις χώρες παραγωγής και
εµπορίας που αντιπροσωπεύουν στην ουσία το σύνολο του
διεθνούς εµπορίου ακατέργαστων διαµαντιών, καθώς και την

(1) ΕΕ L 47 της 19.2.2002, σ. 8.
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Ένα σύστηµα εγγυήσεων και αυτορύθµισης του κλάδου,
όπως προτείνεται από τους αντιπροσώπους της αδαµαντοβιοµηχανίας στη διαδικασία Κίµπερλυ, θα µπορούσε να διευκολύνει τη συλλογή τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων.

(16)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή
των ακατέργαστων διαµαντιών που εισήχθησαν πριν από την
έναρξη εφαρµογής των ειδικών ελέγχων επί των εισαγωγών
που προβλέπει ο παρών κανονισµός.

(17)

Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να προσδιορίζει τις κυρώσεις
που εφαρµόζει στην περίπτωση παράβασης του παρόντος
κανονισµού.

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε την εισαγωγή και την εξαγωγή ακατέργαστων διαµαντιών δεν θα
πρέπει να ισχύουν για τα ακατέργαστα διαµάντια που διέρχονται µέσω Κοινότητας κατά την εξαγωγή τους προς άλλο
συµµετέχοντα.
Για τους σκοπούς της εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης, η Κοινότητα θα πρέπει να συµµετέχει στο σύστηµα
πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ. Θα πρέπει να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ.
Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα φόρουµ προκειµένου να
δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη να
εξετάζουν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ηµέρα
της δηµοσίευσής του, αλλά οι διατάξεις για τον έλεγχο των
εισαγωγών και των εξαγωγών θα πρέπει να ανασταλλούν
µέχρι την ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί στο πλαίσιο της
διαδικασίας Κίµπερλυ για την ταυτόχρονη εφαρµογή των
ελέγχων επί των εισαγωγών και εξαγωγών από όλους τους
συµµετέχοντες,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
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Για τους σκοπούς του συστήµατος πιστοποίησης, η Κοινότητα θεωρείται ως ενιαία οντότητα χωρίς εσωτερικά σύνορα.
Ο παρών κανονισµός δεν προδικάζει ή αντικαθιστά καµία από τις
ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τις τελωνειακές διατυπώσεις και
τους τελωνειακούς ελέγχους.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «διαδικασία Κίµπερλυ»: το φόρουµ στο πλαίσιο του οποίου οι
συµµετέχοντες εκπόνησαν ένα διεθνές σύστηµα πιστοποίησης
για τα ακατέργαστα διαµάντια,
β) «σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ», (εφεξής
«σύστηµα πιστοποίησης ∆Κ»): το σύστηµα διεθνούς πιστοποίησης το οποίο διαπραγµατεύτηκε η διαδικασία Κίµπερλυ,
όπως παρατίθεται στο παράρτηµα Ι,
γ) «συµµετέχοντες»: οι συµµετέχοντες στο σύστηµα πιστοποίησης
∆Κ που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ,
δ) «πιστοποιητικό»: έγγραφο δεόντως εκδοθέν και θεωρηθέν από
αρµόδια αρχή συµµετέχοντος, το οποίο αναγνωρίζει ότι µια
αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών συµφωνεί προς τις απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ,
ε) «αρµόδια αρχή»: η αρχή που έχει ορισθεί από έναν συµµετέχοντα για να εκδίδει, να θεωρεί ή να επαληθεύει πιστοποιητικά,
στ) «κοινοτική αρχή»: η αρµόδια αρχή που έχει ορισθεί από ένα
κράτος µέλος και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ,
ζ) «κοινοτικό πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στο
υπόδειγµα του παραρτήµατος IV και έχει εκδοθεί από κοινοτική αρχή,
η) «διαµάντια πολέµου»: τα ακατέργαστα διαµάντια, όπως ορίζονται στο πλαίσιο του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ,
θ) «ακατέργαστα διαµάντια»: τα διαµάντια που δεν έχουν υποστεί
κατεργασία ή είναι απλώς πριονισµένα, σχισµένα ή προετοιµασµένα για στίλβωση και υπάγονται στους κωδικούς
ex 7102 10, 7102 21 και 7102 31 του εναρµονισµένου
συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων
(εφεξής «κωδικός ΕΣ»),

ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ι) «εισαγωγή»: η φυσική είσοδος ή εισδοχή σε οποιοδήποτε
σηµείο της γεωγραφικής επικράτειας συµµετέχοντος,

Άρθρο 1

ια) «εξαγωγή»: η φυσική έξοδος ή αποµάκρυνση από οποιοδήποτε
σηµείο της γεωγραφικής επικράτειας συµµετέχοντος,

Ο παρών κανονισµός καθορίζει ένα κοινοτικό σύστηµα πιστοποίησης και ελέγχου των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαµαντιών για τους σκοπούς της εφαρµογής του συστήµατος
πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ιβ) «αποστολή»: ένα ή περισσότερα δέµατα,
ιγ) «δέµα»: ένα ή περισσότερα διαµάντια συσκευασµένα µαζί,
ιδ) «δέµα µεικτής καταγωγής»: το δέµα που περιέχει ακατέργαστα
διαµάντια από δύο ή περισσότερες χώρες καταγωγής,
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ιε) «έδαφος της Κοινότητας»: τα εδάφη των κρατών µελών στα
οποία ισχύει η συνθήκη, υπό τους όρους που ορίζονται στη
συνθήκη αυτή,

4. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την πρέπουσα διακίνηση
των ακατέργαστων διαµαντιών και καλύπτει το σχετικό κόστος.

ιστ) «πιστοποιηµένο απόθεµα»: απόθεµα ακατέργαστων διαµαντιών
επί των οποίων εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός και των
οποίων η θέση, η ποσότητα και η αξία, καθώς και οι µεταβολές
των στοιχείων αυτών, έχουν τεθεί υπό την ενεργό επιτήρηση
κράτους µέλους,

5. Η κοινοτική αρχή επιλέγει µία εκ των δύο ακόλουθων µεθόδων για την επαλήθευση ότι το περιεχόµενο µιας συσκευασίας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό:

ιζ) «τελωνειακή διαµετακόµιση»: η διαµετακόµιση όπως προβλέπεται από τα άρθρα 91 έως 97 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1).

α) ανοίγει την κάθε συσκευασία ώστε να επαληθεύσει το περιεχόµενό της, ή
β) προσδιορίζει τις συσκευασίες που πρόκειται να ανοιχθούν για
την επαλήθευση αυτή, βάσει ανάλυσης κινδύνου ή άλλου ισοδύναµου συστήµατος στο οποίο λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι
αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

6.

Η κοινοτική αρχή ολοκληρώνει την επαλήθευση αµελλητί.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Η εισαγωγή στην Κοινότητα ακατέργαστων διαµαντιών απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

1. Σε περίπτωση που µια κοινοτική αρχή διαπιστώσει ότι οι όροι
που προβλέπονται στο άρθρο 3:

α) τα ακατέργαστα διαµάντια συνοδεύονται από πιστοποιητικό που
έχει θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή συµµετέχοντος,

α) πληρούνται, το βεβαιώνει αυτό στο αρχικό πιστοποιητικό και
παρέχει στον εισαγωγέα επικυρωµένο και µη παραποιήσιµο
αντίγραφο του βεβαιωθέντος πιστοποιητικού. Η εν λόγω διαδικασία βεβαίωσης λαµβάνει χώρα εντός 10 εργάσιµων ηµερών
από την υποβολή του πιστοποιητικού,

β) τα ακατέργαστα διαµάντια περιέχονται σε συσκευασία που δεν
είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν
κατά την εξαγωγή από τον συµµετέχοντα δεν έχουν καταστραφεί,
γ) το πιστοποιητικό σαφώς αφορά το εµπόρευµα στο οποίο αναφέρεται.

Άρθρο 4
1.
Οι συσκευασίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς επαλήθευση, µαζί και το συντοµότερο δυνατό, σε κοινοτική αρχή είτε στο κράτος µέλος όπου εισάγονται είτε στο κράτος
µέλος για το οποίο προορίζονται, όπως αυτό αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα.
2.
Σε περιπτώσεις που εισάγονται ακατέργαστα διαµάντια σε
κράτος µέλος όπου δεν υπάρχει καµία κοινοτική αρχή, υποβάλλονται στην αρµόδια κοινοτική αρχή του κράτους µέλους για το
οποίο προορίζονται. Εάν δεν υπάρχει κοινοτική αρχή ούτε στο
κράτος µέλος εισαγωγής ούτε στο κράτος µέλος προορισµού,
υποβάλλονται στην κατάλληλη κοινοτική αρχή άλλου κράτους
µέλους.
3.
Το κράτος µέλος στο οποίο εισάγονται τα διαµάντια διασφαλίζει ότι αυτά υποβάλλονται στην αρµόδια κοινοτική αρχή που
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Προς τον σκοπό αυτό, µπορεί
να χορηγείται τελωνειακή διαµετακόµιση. Στην περίπτωση που έχει
χορηγηθεί τελωνειακή διαµετακόµιση, η επαλήθευση που προβλέπεται από τον παρόν άρθρο αναστέλλεται έως ότου τα διαµάντια
φθάσουν στην κατάλληλη κοινοτική αρχή.
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της
12.12.2000, σ. 17).

β) δεν πληρούνται, παρακρατεί την αποστολή.
2. Εάν η κοινοτική αρχή διαπιστώσει ότι η παράλειψη της µη
τήρησης των όρων δεν έγινε σκοπίµως ή εν γνώσει, ή ότι είναι
αποτέλεσµα των ενεργειών µιας άλλης αρχής κατά την άσκηση των
καθηκόντων της, µπορεί να χορηγεί τη βεβαίωση και να αποδεσµεύει την αποστολή, αφού ληφθούν τα αναγκαία επανορθωτικά
µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων.
3. Η κοινοτική αρχή ειδοποιεί εντός µηνός την Επιτροπή και την
αρµόδια αρχή του συµµετέχοντος, η οποία εικάζεται ότι εξέδωσε ή
θεώρησε το πιστοποιητικό της συγκεκριµένης αποστολής, για
οποιαδήποτε παράλειψη της µη τήρησης των όρων.

Άρθρο 6
1. Έως ότου τεθούν σε εφαρµογή τα άρθρα που αναφέρονται
στο άρθρο 29 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη µπορούν να πιστοποιούν τα αποθέµατα ακατέργαστων διαµαντιών που έχουν εισαχθεί
ή βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας πριν από την ηµεροµηνία
αυτή. Μετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, τα ακατέργαστα διαµάντια από πιστοποιηµένα αποθέµατα θεωρείται ότι καλύπτουν τους
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, µια κοινοτική αρχή µπορεί να
εκδίδει βεβαίωση ότι θεωρεί τα ακατέργαστα διαµάντια ως
πληρούντα τους όρους του άρθρου 3, εφόσον έχει διαπιστώσει ότι
τα εν λόγω διαµάντια βρίσκονται νόµιµα στην Κοινότητα κατά τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και µετά από αυτήν.
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Άρθρο 7
Παρά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5, µια κοινοτική αρχή
µπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή ακατέργαστων διαµαντιών εφόσον ο εισαγωγέας παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα διαµάντια
αυτά προορίζονταν προς εισαγωγή στην Κοινότητα και ότι εξήχθησαν 5 εργάσιµες ηµέρες ή λιγότερο πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των άρθρων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εµπλεκόµενη κοινοτική αρχή χορηγεί
στον εισαγωγέα βεβαίωση νόµιµης εισαγωγής ότι τα εν λόγω
διαµάντια θεωρούνται ως πληρούντα τους όρους του άρθρου 3.
Άρθρο 8
1.
Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τους συµµετέχοντες σχετικά µε
τις πρακτικές ρυθµίσεις βάσει των οποίων οι εισαγωγές στο έδαφος
της Κοινότητας βεβαιώνονται στην αρµόδια αρχή του συµµετέχοντα
εξαγωγέα, η οποία έχει θεωρήσει πιστοποιητικό.
2.
Βάσει των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή καθορίζει,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος
2, κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη βεβαίωση αυτή.
Άρθρο 9
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2. Η κοινοτική αρχή φυλάσσει, επί τριετία τουλάχιστον, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχείο α),
τα οποία υποβάλλονται για επαλήθευση. Επιτρέπει στην Επιτροπή ή
σε πρόσωπα ή φορείς που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή, την
πρόσβαση στα πρωτότυπα αυτά, ιδίως µε σκοπό να απαντηθούν
ερωτήµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του συστήµατος
πιστοποίησης ∆Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 11
Η εξαγωγή από την Κοινότητα ακατέργαστων διαµαντιών απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:
α) τα ακατέργαστα διαµάντια συνοδεύονται από αντίστοιχο κοινοτικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από κοινοτική
αρχή,
β) τα ακατέργαστα διαµάντια περιέχονται σε µη δυνάµενη να παραβιασθεί συσκευασία, η οποία έχει σφραγισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 12.

Η Επιτροπή αποστέλλει σε όλες τις κοινοτικές αρχές επικυρωµένα
υποδείγµατα των πιστοποιητικών των συµµετεχόντων, τις ονοµασίες
και άλλα λεπτοµερή στοιχεία των αρχών των συµµετεχόντων που
είναι αρµόδιες για την έκδοση ή/και τη θεώρηση, καθώς και επικυρωµένα υποδείγµατα των σφραγίδων και των υπογραφών που αποδεικνύουν τη νόµιµη έκδοση ή θεώρηση ενός πιστοποιητικού,
καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που έχει λάβει όσον αφορά
τα πιστοποιητικά.

1. Η κοινοτική αρχή µπορεί να εκδίδει κοινοτικό πιστοποιητικό
σε εξαγωγέα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι:

Άρθρο 10

β) κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται στο πιστοποιητικό είναι
σωστή,

1.
Οι κοινοτικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή µηνιαία
έκθεση για όλα τα πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν για επαλήθευση
σύµφωνα µε το άρθρο 4.

γ) τα ακατέργαστα διαµάντια προορίζονται πράγµατι να εισαχθούν
στο έδαφος συµµετέχοντος, και

Για κάθε πιστοποιητικό, στην έκθεση αυτή αναγράφονται:
α) ο ατοµικός αριθµός του πιστοποιητικού,
β) η ονοµασία των αρχών έκδοσης και θεώρησης,
γ) η ηµεροµηνία έκδοσης και θεώρησης,
δ) η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος,
ε) η χώρα προέλευσης,

Άρθρο 12

α) ο εξαγωγέας παρείχε πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για το ότι τα
ακατέργαστα διαµάντια για τα οποία ζητείται πιστοποιητικό
εισήχθησαν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3,

δ) τα ακατέργαστα διαµάντια πρόκειται να µεταφερθούν σε συσκευασία µη δυνάµενη να παραβιασθεί.
2. Μια κοινοτική αρχή προβαίνει στη θεώρηση κοινοτικού πιστοποιητικού µόνον αφού έχει επαληθεύσει ότι το περιεχόµενο της
συσκευασίας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο
αντίστοιχο πιστοποιητικό και ότι η µη δυνάµενη να παραβιασθεί
συσκευασία που περιέχει τα ακατέργαστα διαµάντια έχει ακολούθως
σφραγισθεί υπό την ευθύνη της.

ζ) ο κωδικός ή οι κωδικοί ΕΣ,

3. Η κοινοτική αρχή επιλέγει µία εκ των δύο ακόλουθων µεθόδων για την επαλήθευση ότι το περιεχόµενο µιας συσκευασίας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό:

η) το βάρος σε καράτια,

α) επαληθεύει το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας, ή

θ) η αξία,
ια) η ηµεροµηνία επαλήθευσης.

β) προσδιορίζει τις συσκευασίες, το περιεχόµενο των οποίων επαληθεύεται, βάσει ανάλυσης κινδύνου ή άλλου ισοδύναµου συστήµατος στο οποίο λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι αποστολές
ακατέργαστων διαµαντιών.

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
22 παράγραφος 2, µπορεί να καθορίζει τη µορφή της έκθεσης
αυτής προκειµένου να διευκολύνει την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος πιστοποίησης.

4. Η κοινοτική αρχή παρέχει στον εξαγωγέα επικυρωµένο και µη
παραποιήσιµο αντίγραφο του κοινοτικού πιστοποιητικού, το οποίο
έχει θεωρήσει. Ο εξαγωγέας διατηρεί τα αντίγραφα αυτά προσπελάσιµα τουλάχιστον επί τριετία.

στ) η χώρα καταγωγής, εάν είναι γνωστή,

ι) η κοινοτική αρχή επαλήθευσης,
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5.
Το κοινοτικό πιστοποιητικό ισχύει για την εξαγωγή επί διάστηµα δύο µηνών το πολύ από την ηµεροµηνία της έκδοσής του.
Εάν τα ακατέργαστα διαµάντια δεν εξαχθούν εντός της περιόδου
αυτής, το κοινοτικό πιστοποιητικό επιστρέφεται στην κοινοτική
αρχή που το εξέδωσε.
Άρθρο 13
Εάν ο εξαγωγέας είναι µέλος οργανισµού διαµαντιών που περιέχεται
στον κατάλογο του παραρτήµατος V, η κοινοτική αρχή µπορεί να
δέχεται την υπογεγραµµένη δήλωση του εν λόγω εξαγωγέα ως αποδεικτικό στοιχείο της νόµιµης εισαγωγής στην Κοινότητα. Η
δήλωση αυτή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που
αναγράφονται σε τιµολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος
2 στοιχείο α) σηµείο ΙΙ).
Άρθρο 14
1.
Εάν µια κοινοτική αρχή διαπιστώσει ότι µια αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών, για την οποία ζητείται η έκδοση κοινοτικού
πιστοποιητικού, δεν πληροί τους όρους των άρθρων 11, 12 ή 13,
η αρχή παρακρατεί την αποστολή.

2. Οι κοινοτικές αρχές φυλάσσουν επί τριετία τουλάχιστον τα
επικυρωµένα αντίγραφα που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 4
καθώς και όλες τις πληροφορίες που έχουν λάβει από τον εξαγωγέα
µε σκοπό την έκδοση και τη θεώρηση κοινοτικού πιστοποιητικού.
Επιτρέπουν στην Επιτροπή ή σε πρόσωπα ή φορείς που έχουν
ορισθεί από την Επιτροπή, την πρόσβαση στα επικυρωµένα αυτά
αντίγραφα και στις πληροφορίες, ιδίως µε σκοπό να απαντηθούν
ερωτήµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του συστήµατος
πιστοποίησης ∆Κ.

Άρθρο 16
1. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τους συµµετέχοντες σχετικά µε
τις πρακτικές ρυθµίσεις βάσει των οποίων βεβαιώνονται οι εισαγωγές ακατέργαστων διαµαντιών που εξήχθησαν από την Κοινότητα
συνοδευόµενα από πιστοποιητικό θεωρηµένο από την κοινοτική
αρχή.
2. Βάσει των διαβουλεύσεων αυτών η Επιτροπή καθορίζει,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος
2, κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη βεβαίωση αυτή.

2.
Εάν η κοινοτική αρχή διαπιστώσει ότι η µη τήρηση των όρων
δεν έγινε σκοπίµως ή εν γνώσει, ή ότι είναι αποτέλεσµα των ενεργειών µιας άλλης αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων της,
µπορεί να αποδεσµεύει την αποστολή και να προχωρεί στην έκδοση
και θεώρηση του κοινοτικού πιστοποιητικού, αφού ληφθούν τα
αναγκαία επανορθωτικά µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των
όρων.
3.
Η κοινοτική αρχή ειδοποιεί εντός µηνός την Επιτροπή και την
αρµόδια αρχή του συµµετέχοντος, η οποία εικάζεται ότι εξέδωσε ή
θεώρησε το πιστοποιητικό της συγκεκριµένης αποστολής, για
οποιαδήποτε παράλειψη της µη τήρησης των όρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

Άρθρο 17
1. Οι οργανισµοί εκπροσώπησης των εµπόρων ακατέργαστων
διαµαντιών, οι οποίοι έχουν καθιερώσει ένα σύστηµα εγγυήσεων και
αυτορύθµισης του κλάδου για τους σκοπούς εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην
Επιτροπή για να περιληφθούν στο παράρτηµα V, απ' ευθείας ή
µέσω της κατάλληλης κοινοτικής αρχής.

Άρθρο 15
2.
1.
Οι κοινοτικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή µηνιαία
έκθεση για όλα τα κοινοτικά πιστοποιητικά που εξέδωσαν και
θεώρησαν.
Για κάθε πιστοποιητικό, η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα εξής:
α) τον ατοµικό αριθµό του πιστοποιητικού,
β) την ονοµασία των αρχών έκδοσης και θεώρησης,
γ) την ηµεροµηνία έκδοσης και θεώρησης,
δ) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος,
ε) τη χώρα προέλευσης,
στ) τη χώρα καταγωγής, εάν είναι γνωστή,
ζ) τον κωδικό ή τους κωδικούς ΕΣ,
η) το βάρος σε καράτια και την αξία.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να καθορίζει τη µορφή της έκθεσης
αυτής προκειµένου να διευκολύνει την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος πιστοποίησης.
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Κατά την υποβολή της αίτησης αυτής, ένας οργανισµός:

α) παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει θεσπίσει κανόνες και
ρυθµίσεις βάσει των οποίων τα µέλη του που επιδίδονται σε
συναλλαγές ακατέργαστων διαµαντιών, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε νοµικά πρόσωπα, έχουν αναλάβει τη δέσµευση ότι, το
αργότερο από την ηµεροµηνία εφαρµογής των άρθρων που
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3:
i) πωλούν µόνο διαµάντια που έχουν αγορασθεί από νόµιµες
πηγές σύµφωνα µε τις διατάξεις σχετικών αποφάσεων του
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ, και
εγγυώνται γραπτώς επί του τιµολογίου που συνοδεύει
κάθε πώληση ακατέργαστων διαµαντιών ότι, µε βάση την
προσωπική γνώση ή/και τις γραπτές εγγυήσεις που έχει
δώσει ο προµηθευτής των συγκεκριµένων ακατέργαστων
διαµαντιών, τα πωληθέντα ακατέργαστα διαµάντια δεν είναι
διαµάντια πολέµου,
ii) συνοδεύουν κάθε πώληση ακατέργαστων διαµαντιών µε
τιµολόγιο που περιέχει την προαναφερθείσα υπογεγραµµένη εγγύηση η οποία προσδιορίζει σαφώς τον
πωλητή και τον αγοραστή και τα εγγεγραµµένα γραφεία
τους, καθώς επίσης τον αριθµό ΦΠΑ του πωλητή, οσάκις
ενδείκνυται, την ποσότητα ή το βάρος και τον χαρακτηρισµό των πωλούµενων εµπορευµάτων, την αξία της συναλλαγής και την ηµεροµηνία παραλαβής,
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iii) δεν αγοράζουν ακατέργαστα διαµάντια από ύποπτους ή
άγνωστους προµηθευτές ή/και ακατέργαστα διαµάντια
καταγωγής µη συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης
∆Κ,
iv) δεν αγοράζουν ακατέργαστα διαµάντια από οποιαδήποτε
πηγή η οποία, µετά από νοµικά δεσµευτική διαδικασία,
αποδείχθηκε ότι έχει παραβιάσει εθνικές νοµοθεσίες και
κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε το εµπόριο διαµαντιών
πολέµου,
v) δεν αγοράζουν ακατέργαστα διαµάντια σε περιοχές ή από
περιοχές από τις οποίες, σύµφωνα µε τη γνώµη κρατικής
αρχής ή αρχής του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ, προέρχονται διαµάντια πολέµου ή στις οποίες αυτά διατίθενται
προς πώληση,
vi) δεν αγοράζουν ή πωλούν, εν γνώσει τους, ή βοηθούν
άλλους να αγοράζουν ή να πωλούν, διαµάντια πολέµου,
vii) εξασφαλίζουν ότι όλα τα άτοµα που δραστηριοποιούνται
στο εµπόριο διαµαντιών, σε πράξεις αγοράς ή πώλησης,
είναι πλήρως ενηµερωµένα όσον αφορά τις εµπορικές
ρυθµίσεις και τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τον
περιορισµό του εµπορίου διαµαντιών πολέµου,
viii) τηρούν και να φυλάσσουν επί µια τριετία τουλάχιστον
αρχεία τιµολογίων που έχουν λάβει από προµηθευτές και
έχουν εκδώσει σε πελάτες,
ix) αναθέτουν σε ανεξάρτητο ελεγκτή να πιστοποιεί ότι τα
πρακτικά αυτά έχουν τηρηθεί και φυλαχθεί µε ακρίβεια και
ότι είτε δεν εντόπισε συναλλαγές που δεν τήρησαν τις αναφερόµενες στα σηµεία i) έως viii) υποχρεώσεις ή ότι όλες
οι συναλλαγές που δεν τήρησαν τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, έχουν δεόντως αναφερθεί στην κατάλληλη κοινοτική αρχή,
και
β) παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει θεσπίσει κανόνες και
ρυθµίσεις που τον δεσµεύουν:
i) να διαγράφει κάθε µέλος το οποίο, µετά από κανονική διαδικασία διερεύνησης που διεξάγει ο ίδιος ο οργανισµός,
βρέθηκε ότι έχει παραβεί σε σοβαρό βαθµό τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, και
ii) να δηµοσιοποιεί τη διαγραφή του µέλους αυτού και να την
κοινοποιεί στην Επιτροπή,
iii) να γνωστοποιεί σε όλα τα µέλη του όλους τους νόµους του
κράτους και τις ρυθµίσεις του συστήµατος πιστοποίησης
∆Κ, τις κανονιστικές διατάξεις και τις οδηγίες σχετικά µε τα
διαµάντια πολέµου και τις ονοµασίες όλων των φυσικών ή
νοµικών προσώπων που έχουν βρεθεί ένοχα, µετά από
νοµικά δεσµευτική διαδικασία, παράβασης των εν λόγω
νοµοθεσιών και κανονιστικών διατάξεων,
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3. Οι οργανισµοί που καλύπτονται από το παρόν άρθρο κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή και την κοινοτική αρχή του κράτους
µέλους διαµονής ή εγκατάστασής τους για τις τυχόν µεταβολές στη
σύνθεση των µελών τους, οι οποίες προέκυψαν µετά από την
αίτησή τους για καταχώρηση στον κατάλογο.
4. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2, η
Επιτροπή περιλαµβάνει στον κατάλογο του παραρτήµατος V, κάθε
οργανισµό που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Κοινοποιεί σε όλες τις κοινοτικές αρχές τις ονοµασίες και άλλες σχετικές
πληροφορίες για τα µέλη των καταχωρηµένων στον κατάλογο οργανισµών καθώς και τις τυχόν µεταβολές.
5. α) Ένας καταχωρηµένος οργανισµός, ή ένα µέλος του, παρέχει
στην αρµόδια κοινοτική αρχή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αυτή ενδέχεται να χρειάζεται για να αξιολογήσει
την ορθή λειτουργία του συστήµατος εγγυήσεων και
αυτορύθµισης του κλάδου. Εφόσον το δικαιολογούν οι
περιστάσεις, η εν λόγω κοινοτική αρχή µπορεί να ζητεί πρόσθετες εγγυήσεις για το ότι ένας οργανισµός είναι σε θέση
να διατηρεί αξιόπιστο σύστηµα εγγυήσεων και αυτορύθµισης
του κλάδου.
β) Η κατάλληλη κοινοτική αρχή υποβάλλει κατ' έτος έκθεση
στην Επιτροπή για την αξιολόγηση αυτή.
6. Εάν µια κοινοτική αρχή κράτους µέλους αποκτήσει αξιόπιστες
πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της ορθής
λειτουργίας του συστήµατος εγγυήσεων και αυτορύθµισης του
κλάδου, ότι ένας καταχωρηµένος οργανισµός που καλύπτεται από
το παρόν άρθρο και είναι εγκατεστηµένος ή διαµένει στο εν λόγω
κράτος µέλος, ή ένα µέλος του οργανισµού αυτού που είναι εγκατεστηµένο ή διαµένει στο εν λόγω κράτος µέλος, παραβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, διερευνά το θέµα αυτό για να
ελέγξει κατά πόσον έχουν πράγµατι παραβιασθεί οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
7. α) Εάν η Επιτροπή διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες ότι ένας
καταχωρηµένος οργανισµός ή ένα µέλος του παραβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ζητά αξιολόγηση της κατάστασης από την κοινοτική αρχή του κράτους µέλους διαµονής ή εγκατάστασής του. Μόλις λάβει το αίτηµα αυτό, η
αρµόδια κοινοτική αρχή διερευνά αµέσως το θέµα και
ενηµερώνει δεόντως την Επιτροπή για τις διαπιστώσεις της.
β) Εάν η Επιτροπή, βάσει εκθέσεων, αξιολογήσεων ή άλλων σχετικών πληροφοριών, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ένα
σύστηµα εγγυήσεων και αυτορύθµισης του κλάδου δεν λειτουργεί σωστά, και ότι το πρόβληµα αυτό δεν έχει αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2.

και
γ) να ανακοινώνει στην Επιτροπή και στην κατάλληλη κοινοτική
αρχή πλήρη κατάλογο όλων των µελών του που επιδίδονται σε
συναλλαγές ακατέργαστων διαµαντιών, µε τις πλήρεις ονοµασίες
τους, τις διευθύνσεις τους και τον τόπο εγκατάστασής τους,
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που συµβάλλει στην αποφυγή
σφαλµάτων αναγνώρισης της ταυτότητας.

8. Εάν η διερεύνηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένας οργανισµός παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κοινοτική
αρχή του κράτους µέλους διαµονής ή εγκατάστασής του απευθύνει
σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή αµελλητί. Με τη σειρά της, η
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
22 παράγραφος 2, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για τη διαγραφή
του οργανισµού αυτού από τον κατάλογο του παραρτήµατος V.
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9.
Εάν ένας καταχωρηµένος οργανισµός, ή ένα ή περισσότερα
από τα µέλη του, είναι εγκατεστηµένος ή διαµένει σε κράτος µέλος
που δεν έχει ορίσει κοινοτική αρχή για τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου, κοινοτική αρχή για τον εν λόγω οργανισµό ή τα µέλη του
είναι η Επιτροπή.
10. Οι καλυπτόµενοι από το παρόν άρθρο οργανισµοί, ή τα
µέλη τους, που δραστηριοποιούνται στο έδαφος άλλου συµµετέχοντος εκτός της Κοινότητας, θεωρούνται ότι έχουν συµµορφωθεί µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εάν έχουν συµµορφωθεί µε
τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει ο εν λόγω συµµετέχων για τους σκοπούς της εφαρµογής του συστήµατος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

5. Τα κράτη µέλη απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή για
τη µέθοδο που επιλέγουν στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος
5 και του άρθρου 12 παράγραφος 3 ή για τις µεταγενέστερες µεταβολές.
6. Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί τις προδιαγραφές του κοινοτικού πιστοποιητικού προκειµένου να βελτιώνει την ασφάλειά
του, την επεξεργασία του και τη λειτουργικότητά του για τους σκοπούς του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ.
Άρθρο 20
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο πρόεδρος της διαδικασίας
Κίµπερλυ ή/και οι συµµετέχοντες, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί
τον κατάλογο των συµµετεχόντων και των αρµόδιων αρχών που
αυτοί έχουν ορίσει για την έκδοση και τη θεώρηση των πιστοποιητικών τους, στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 18
Τα άρθρα 4, 11, 12 και 14 δεν εφαρµόζονται στα ακατέργαστα
διαµάντια τα οποία εισάγονται στο έδαφος της Κοινότητας αποκλειστικά για τον σκοπό της διαµετακόµισης σε άλλον συµµετέχοντα
εκτός Κοινότητας, υπό τον όρο ότι ούτε η αρχική συσκευασία µε
την οποία µεταφέρονται τα ακατέργαστα διαµάντια ούτε το αρχικό
συνοδευτικό πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή συµµετέχοντος δεν έχουν παραβιασθεί κατά την είσοδο στο ή την έξοδο
από το έδαφος της Κοινότητας και ότι ο σκοπός της διαµετακόµισης πιστοποιείται σαφώς στο συνοδευτικό πιστοποιητικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
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Άρθρο 21
1. Η Κοινότητα καθίσταται συµµετέχων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ.
2. Η Επιτροπή που αντιπροσωπεύει την Κοινότητα στο σύστηµα
πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ, έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τη βέλτιστη εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης ∆Κ, ιδίως
µέσω της συνεργασίας µε τους συµµετέχοντες. Για το σκοπό αυτό,
η Επιτροπή ανταλλάσσει µε τους συµµετέχοντες πληροφορίες για
το διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών, και συνεργάζεται,
οσάκις ενδείκνυται, σε δραστηριότητες παρακολούθησης και επίλυσης ενδεχόµενων διαφορών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Άρθρο 19
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν µία ή περισσότερες αρχές
στο έδαφός τους ως κοινοτική αρχή και µπορούν να αναθέτουν διαφορετικά καθήκοντα σε αυτές.
2.
Τα κράτη µέλη που ορίζουν κοινοτική αρχή παρέχουν στην
Επιτροπή πληροφορίες από τις οποίες διαφαίνεται ότι η ορισθείσα
κοινοτική αρχή µπορεί αξιόπιστα, έγκαιρα, αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που επιβάλλει ο παρών
κανονισµός.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των
σηµείων όπου µπορούν να διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή σχετικά. Βάσει των πληροφοριών που έχουν
παρασχεθεί δυνάµει των παραγράφων 1 και 2 και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, η Επιτροπή διατηρεί στο παράρτηµα ΙΙΙ κατάλογο των κοινοτικών αρχών,
του τόπου εγκατάστασής τους και των καθηκόντων που τους έχουν
ανατεθεί.
4.
Οι κοινοτικές αρχές µπορούν να ζητούν από επιχειρηµατία
την καταβολή τέλους για την παραγωγή, την έκδοση ή/και τη
θεώρηση πιστοποιητικού και για τη διενέργεια φυσικού ελέγχου
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 14. Το ποσό του εν λόγω τέλους δεν
µπορεί, σε καµιά περίπτωση, να υπερβαίνει το κόστος µε το οποίο
επιβαρύνεται η εν λόγω αρµόδια αρχή λόγω της συγκεκριµένης
ενέργειας. Για τις εν λόγω ενέργειες, δεν επιβάλλονται τέλη ή παρόµοιες επιβαρύνσεις.

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της που απορρέουν από
τα άρθρα 8, 10, 15, 16, 17 και 19, η Επιτροπή επικουρείται από
επιτροπή (εφεξής «η επιτροπή»).
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 10 εργάσιµες ηµέρες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 23

Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 22 µπορεί να εξετάζει κάθε
θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα
θέµατα αυτά µπορούν να τίθενται είτε από τον πρόεδρο είτε από
αντιπρόσωπο κράτους µέλους.
Άρθρο 24
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες άµεσα
ή έµµεσα συνδεόµενες προς τις δραστηριότητες που καλύπτονται
από τα άρθρα 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 ή 18, µεριµνά ώστε να
αποδείξει ότι οι δραστηριότητες για τις οποίες παρέχει υπηρεσίες
είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
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2.
Απαγορεύεται η συµµετοχή, εν γνώσει και σκοπίµως, σε
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα, άµεσα ή
έµµεσα, την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
3.
Κάθε πληροφορία σχετικά µε το ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού καταστρατηγούνται, ή έχουν καταστρατηγηθεί,
κοινοποιείται στην Επιτροπή.
Άρθρο 25
Οι πληροφορίες που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς για τους οποίους
ζητήθηκαν.
Πληροφορίες που εκ της φύσεώς τους είναι εµπιστευτικές ή που
παρέχονται εµπιστευτικά, καλύπτονται από την υποχρέωση του
επαγγελµατικού απορρήτου. ∆εν δηµοσιοποιούνται από την Επιτροπή χωρίς τη ρητή έγκριση του προσώπου που τις παρέσχε.
Η δηµοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών επιτρέπεται ωστόσο όταν η
Επιτροπή υποχρεούται ή έχει λάβει την άδεια να το πράξει, ιδίως
στο πλαίσιο νοµικών διαδικασιών. Για κάθε δηµοσιοποίηση πληροφοριών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα νόµιµα συµφέροντα του
εµπλεκόµενου µέρους ώστε να µη διαρρέουν επιχειρηµατικά του
απόρρητα.
Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει τη δηµοσιοποίηση γενικών πληροφοριών από την Επιτροπή. Η δηµοσιοποίηση αυτή δεν επιτρέπεται εάν
είναι ασυµβίβαστη µε τον αρχικό σκοπό της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου, ο παρέχων τις πληροφορίες δικαιούται να εξασφαλίσει ότι αυτές διαγράφονται, δεν λαµβάνονται υπόψη ή διορθώνονται, ανάλογα µε την περίπτωση.
Άρθρο 26
Η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό δεν απαλλάσσει
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από την υποχρέωση συµµόρφωσης, πλήρως ή εν µέρει, µε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση
που απορρέει από την κοινοτική ή την εθνική νοµοθεσία.
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Άρθρο 27

Κάθε κράτος µέλος προσδιορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλει σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι
κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και ικανές να εµποδίζουν τους υπεύθυνους της παράβασης
από το να αποκοµίζουν οποιοδήποτε οικονοµικό όφελος από την
πράξη τους αυτή.
Εν αναµονή της θέσπισης, όπου κρίνεται αναγκαίο, νοµοθετήµατος
προς τον σκοπό αυτό, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι, όπου
αρµόζει, αυτές που ορίζονται από τα κράτη µέλη προκειµένου να
προσδώσουν ισχύ στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 303/
2002.
Άρθρο 28
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:
α) εντός του εδάφους της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένου του
εναερίου χώρου της, ή επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται
στη δικαιοδοσία κράτους µέλους,
β) σε κάθε υπήκοο κράτους µέλους, και σε κάθε νοµικό πρόσωπο,
οντότητα ή φορέα που έχει συσταθεί ή δηµιουργηθεί βάσει του
δικαίου κράτους µέλους.
Άρθρο 29
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει ετησίως, ή όποτε άλλοτε απαιτείται,
έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού και µε την ανάγκη αναθεώρησης ή κατάργησης του
κανονισµού αυτού.
3. Η εφαρµογή των άρθρων 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15
και 18 αναστέλλεται έως ότου το Συµβούλιο αποφασίσει την εφαρµογή των άρθρων αυτών βάσει προτάσεως της Επιτροπής.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
L. ESPERSEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ,
— ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το εµπόριο διαµαντιών πολέµου αποτελεί σοβαρό διεθνές ζήτηµα, το οποίο µπορεί να συνδεθεί
άµεσα µε τη χρηµατοδότηση ενόπλων συγκρούσεων, τις δραστηριότητες επαναστατικών κινηµάτων που αποβλέπουν στην
υποδαύλιση ή την ανατροπή νόµιµων κυβερνήσεων καθώς και την παράνοµη διακίνηση και εξάπλωση των όπλων, ιδίως των
φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισµού.
— ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ τις ολέθριες συνέπειες που έχουν οι συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από το εµπόριο των
διαµαντιών πολέµου στην ειρήνη και την ασφάλεια των λαών των πληττόµενων χωρών, καθώς και τις σοβαρές και συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων που διαπράττονται κατά τις συγκρούσεις αυτές.
— ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τις αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων αυτών για την περιφερειακή σταθερότητα
και την υποχρέωση των κρατών, δυνάµει του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, να διαφυλάττουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
— ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναληφθεί διεθνής δράση ώστε το πρόβληµα των διαµαντιών
του πολέµου να µην επηρεάζει αρνητικά το νόµιµο εµπόριο διαµαντιών, το οποίο συµβάλλει καθοριστικά στην οικονοµία
πολλών κρατών, ιδίως των αναπτυσσόµενων, που παράγουν, κατεργάζονται, εξάγουν και εισάγουν διαµάντια.
— ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ όλες οι σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, δυνάµει του κεφαλαίου
VII του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών διατάξεων των αποφάσεων 1173 (1998), 1295
(2000), 1306 (2000), και 1343 (2001), και αποφασισµένοι να συµβάλλουν στην εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται
στις αποφάσεις αυτές καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρµογή αυτή.
— ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση 55/56 (2000) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το ρόλο του
εµπορίου των διαµαντιών πολέµου στις ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέµβει επειγόντως
και µε προσοχή για να υιοθετήσει αποτελεσµατικά και συγκεκριµένα µέτρα για την επίλυση του προβλήµατος αυτού.
— ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ τη σύσταση που διατυπώθηκε στην απόφαση 55/56 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, µε την οποία καλείται η διεθνής κοινότητα να διατυπώσει λεπτοµερείς προτάσεις για τη δηµιουργία απλού και
λειτουργικού διεθνούς συστήµατος πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών, βασιζόµενου κυρίως στα εθνικά συστήµατα
πιστοποίησης και σε ελάχιστα πρότυπα που αναγνωρίζονται διεθνώς.
— ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαδικασία Κίµπερλυ, η οποία δηµιουργήθηκε για την εξεύρεση λύσης στο διεθνές πρόβληµα των
διαµαντιών πολέµου, σκοπό είχε να συµπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόµενους, και συγκεκριµένα τα κράτη που παράγουν,
εξάγουν και εισάγουν διαµάντια, την αδαµαντοβιοµηχανία και την κοινωνία των πολιτών.
— ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι µπορεί να περιορισθεί σηµαντικά ο ρόλος των διαµαντιών πολέµου στην υποδαύλιση ενόπλων συγκρούσεων µε την καθιέρωση συστήµατος πιστοποίησης των ακατέργαστων διαµαντιών που αποβλέπει στον αποκλεισµό των διαµαντιών πολέµου από το νόµιµο εµπόριο.
— ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαδικασία Κίµπερλυ είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ένα διεθνές σύστηµα πιστοποίησης
ακατέργαστων διαµαντιών, βασιζόµενο στους διεθνείς νόµους και πρακτικές και ανταποκρινόµενο στα ελάχιστα πρότυπα που
έχουν συµφωνηθεί διεθνώς, θα είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος των διαµαντιών
πολέµου.
— ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ τις σηµαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού,
ιδίως από τις κυβερνήσεις της Αγκόλα, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό, της Γουϊνέας και της Σιέρα Λεόνε, καθώς και
από τις υπόλοιπες κυριότερες χώρες παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής διαµαντιών, καθώς και από την αδαµαντοβιοµηχανία, ιδίως το World Diamond Council, και την κοινωνία των πολιτών.
— ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ τις οικειοθελείς πρωτοβουλίες αυτορύθµισης που ανήγγειλε η αδαµαντοβιοµηχανία και αναγνωρίζοντας
ότι ένα σύστηµα τέτοιου τύπου συµβάλλει στη διασφάλιση αποτελεσµατικού εσωτερικού ελέγχου επί των ακατέργαστων διαµαντιών, βασιζόµενο στο διεθνές σύστηµα πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών.
— ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ένα διεθνές σύστηµα πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών θα είναι αξιόπιστο µόνο όταν όλοι οι
συµµετέχοντες θα έχουν δηµιουργήσει εσωτερικά συστήµατα ελέγχου που αποβλέπουν στην εξάλειψη της παρουσίας των
διαµαντιών πολέµου από την αλυσίδα παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ακατέργαστων διαµαντιών στα εδάφη τους, και
λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι οι διαφορετικοί τρόποι παραγωγής και οι διαφορετικές εµπορικές πρακτικές, καθώς και
οι διαφορές στο επίπεδο των θεσµικών ελέγχων µπορούν να απαιτούν την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων προσέγγισης για
την τήρηση των ελάχιστων προτύπων.
— ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ότι το διεθνές σύστηµα πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών πρέπει να συνάδει προς το
διεθνές δίκαιο το διέπον το διεθνές εµπόριο.
— ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κρατική κυριαρχία θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστή, όπως και οι αρχές της ισότητας, του αµοιβαίου οφέλους και της συναίνεσης,

31.12.2002

31.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του διεθνούς συστήµατος πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών (εφεξής «σύστηµα πιστοποίησης»), ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισµοί:
∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: τα ακατέργαστα διαµάντια που χρησιµοποιούν επαναστατικά κινήµατα ή οι σύµµαχοι αυτών για τη
χρηµατοδότηση συγκρούσεων που αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση των νόµιµων κυβερνήσεων, όπως περιγράφονται αυτές
στις ισχύουσες οικείες αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, ή σε άλλες παρόµοιες αποφάσεις που θα
µπορούσε να εκδώσει στο µέλλον το Συµβούλιο Ασφαλείας, όπως αναφέρεται και αναγνωρίζεται στην απόφαση 55/56 της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, ή σε άλλες παρόµοιες αποφάσεις που θα µπορούσε να εκδοθούν στο µέλλον·
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: η χώρα στην οποία έχει εξορυχθεί αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών·
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: η τελευταία συµµετέχουσα χώρα από την οποία εξήχθη δέµα ακατέργαστων διαµαντιών, όπως αναφέρεται
στα έγγραφα εισαγωγής·
∆ΙΑΜΑΝΤΙ: φυσικό ορυκτό αποτελούµενο κυρίως από καθαρό άνθρακα που έχει κρυσταλλωθεί στο κυβικό σύστηµα, µε βαθµό
σκληρότητας 10 στην (εµπειρική) κλίµακα του Μος, ειδικό βάρος περίπου 3 52 και δείκτη διάθλασης 2.42·
ΕΞΑΓΩΓΗ: η φυσική έξοδος/αποµάκρυνση από οποιοδήποτε σηµείο της γεωγραφικής επικράτειας ενός συµµετέχοντος·
ΑΡΧΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: η αρχή (ή οι αρχές) ή ο φορέας (ή οι φορείς) που έχουν ορισθεί από συµµετέχοντα, από το έδαφος του
οποίου εξέρχεται αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών, και εξουσιοδοτούνται να θεωρούν το πιστοποιητικό της διαδικασίας
Κίµπερλυ·
ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: µέρος του εδάφους ενός συµµετέχοντος, όπου κάθε εισερχόµενο προϊόν θεωρείται γενικά,
προς το σκοπό των εισαγωγικών δασµών και φόρων, ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους·
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: η φυσική είσοδος/εισδοχή σε οποιοδήποτε σηµείο της γεωγραφικής επικράτειας ενός συµµετέχοντος·
ΑΡΧΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: η αρχή (ή οι αρχές) ή ο φορέας (ή οι φορείς) που έχουν ορισθεί από συµµετέχοντα στο έδαφος του οποίου
εισάγεται αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών, προκειµένου να διεκπεραιώνουν όλες τις διατυπώσεις εισαγωγής, και ιδίως την
επαλήθευση των συνοδευτικών πιστοποιητικών της διαδικασίας Κίµπερλυ·
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΥ: µη παραποιήσιµο έγγραφο µε συγκεκριµένη µορφή, το οποίο βεβαιώνει ότι
µια αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης·
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: αντιπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών, της αδαµαντοβιοµηχανίας, των διεθνών οργανισµών ή των µη συµµετεχουσών κυβερνήσεων, ο οποίος καλείται να συµµετάσχει σε συνεδριάσεις ολοµέλειας·
∆ΕΜΑ: ένα ή περισσότερα διαµάντια συσκευασµένα µαζί που αποτελούν ενιαίο σύνολο·
∆ΕΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: δέµα που περιέχει ακατέργαστα διαµάντια προερχόµενα από δύο ή περισσότερες χώρες καταγωγής, αναµιγµένα·
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: κράτος ή οργανισµός περιφερειακής οικονοµικής ολοκλήρωσης για τον οποίο ισχύει το σύστηµα πιστοποίησης·
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: οργανισµός αποτελούµενος από κυρίαρχα κράτη που έχουν
εκχωρήσει στον οργανισµό αυτό αρµοδιότητες όσον αφορά θέµατα που διέπονται από το σύστηµα πιστοποίησης·
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ: διαµάντια που δεν έχουν υποστεί κατεργασία ή είναι απλώς πριονισµένα, σχισµένα ή προετοιµασµένα για στίλβωση και υπάγονται στους κωδικούς 7102 10, 7102 21 και 7102 31 του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων·
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: η φυσική εισαγωγή ή εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων δεµάτων·
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ: η φυσική διέλευση από το έδαφος συµµετέχοντος ή µη συµµετέχοντος, µε ή χωρίς µεταφόρτωση, αποθήκευση ή αλλαγή µέσου µεταφοράς, όταν η µεταφορά αυτή αποτελεί τµήµα µόνο πλήρους ταξιδιού που αρχίζει και ολοκληρώνεται εκτός των συνόρων του συγκεκριµένου συµµετέχοντος ή µη συµµετέχοντος, µέσω του εδάφους του οποίου διέρχεται µια
αποστολή.

ΤΜΗΜΑ II
Το πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίµπερλυ
Καθένας από τους συµµετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίζει:
α) ότι ένα πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίµπερλυ (εφεξής πιστοποιητικό) συνοδεύει κάθε αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών
που προορίζονται προς εξαγωγή·
β) ότι οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα της διαδικασίας του Κίµπερλυ, όπως
καθορίζεται στο τµήµα IV·
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γ) ότι τα πιστοποιητικά ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα I. Εφόσον πληρούνται οι
εν λόγω απαιτήσεις, οι συµµετέχοντες µπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να προσθέτουν και άλλα στοιχεία στα
πιστοποιητικά τους, όπως για παράδειγµα την ειδική µορφή αυτών, πρόσθετα στοιχεία ή χαρακτηριστικά ασφαλείας·
δ) ότι, για σκοπούς θεώρησης, έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους άλλους συµµετέχοντες, µέσω του προέδρου, τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού του, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτηµα I.
ΤΜΗΜΑ III
Υποχρεώσεις όσον αφορά το διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών
Καθένας από τους συµµετέχοντες θα πρέπει:
α) όσον αφορά τις αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών που εξάγονται προς συµµετέχοντα, να απαιτεί να συνοδεύεται κάθε
τέτοια αποστολή από δεόντως θεωρηµένο πιστοποιητικό·
β) όσον αφορά τις αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών που εισάγονται από συµµετέχοντα:
— να ζητεί δεόντως θεωρηµένο πιστοποιητικό·
— να εξασφαλίζει ότι η βεβαίωση της παραλαβής απεστάλη το συντοµότερο δυνατό στην αρµόδια αρχή εξαγωγής. Η
βεβαίωση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθµό του πιστοποιητικού, τον αριθµό των
δεµάτων, το βάρος σε καράτια και λεπτοµερή στοιχεία για την ταυτότητα του εισαγωγέα και του εξαγωγέα·
— να ζητεί τη φύλαξη του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού και τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σ' αυτό τουλάχιστον επί
µια τριετία·
γ) να διασφαλίζει ότι ουδεµία αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών εισάγεται από ή εξάγεται προς έναν µη συµµετέχοντα·
δ) να αναγνωρίζει ότι οι συµµετέχοντες που επιτρέπουν τη διαµετακόµιση αποστολών µέσω του εδάφους τους δεν είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις των στοιχείων α) και β), και του τµήµατος II στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι οι αρµόδιες αρχές του συγκεκριµένου συµµετέχοντος βεβαιώνουν ότι η αποστολή εγκαταλείπει το έδαφός του στην
ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία εισήλθε στο έδαφός του (δηλαδή δεν έχει ανοιχθεί ούτε παραβιαστεί).
ΤΜΗΜΑ IV
Εσωτερικοί έλεγχοι
Υποχρεώσεις των συµµετεχόντων
Καθένας από τους συµµετέχοντες θα πρέπει:
α) να δηµιουργήσει ένα σύστηµα εσωτερικών ελέγχων που αποβλέπει στην εξάλειψη της παρουσίας των διαµαντιών πολέµου
από τις αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών που εισάγονται στο έδαφός του ή που εξάγονται από αυτό·
β) να ορίσει αρχή ή αρχές εισαγωγής και εξαγωγής·
γ) να διασφαλίσει ότι τα ακατέργαστα διαµάντια εισάγονται και εξάγονται σε µη δυνάµενες να παραβιαστούν συσκευασίες·
δ) κατά περίπτωση, να τροποποιεί ή να υιοθετεί τους νόµους ή τους κανονισµούς που απαιτούνται για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης και την επιβολή αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης·
ε) να συγκεντρώνει και να φυλάσσει επίσηµα δεδοµένα σχετικά µε την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, να τα αντιπαραβάλλει και να τα ανταλλάσσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του τµήµατος V·
στ) κατά τη δηµιουργία συστήµατος εσωτερικών ελέγχων, να λαµβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τις επιλογές και τις συστάσεις
για τους εσωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται στο παράρτηµα II.
Αρχές αυτορύθµισης του κλάδου
Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ένα οικειοθελές σύστηµα αυτορύθµισης του κλάδου, όπως αναφέρεται στο προοίµιο του
παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα εγγυήσεων υποβαλλόµενο σε έλεγχο από τους ανεξάρτητους ελεγκτές
των επιµέρους επιχειρήσεων και βασιζόµενο στις εσωτερικές κυρώσεις που καθορίζει ο κλάδος, γεγονός που θα διευκολύνει την
πλήρη ανιχνευσιµότητα των συναλλαγών ακατέργαστων διαµαντιών από τις κρατικές αρχές.
ΤΜΗΜΑ V
Συνεργασία και διαφάνεια
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει:
α) να ανταλλάσσουν µεταξύ τους, µέσω του προέδρου, πληροφορίες σχετικές µε τις αρχές και τους οργανισµούς που έχουν
ορισθεί ως αρµόδιοι για την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω συστήµατος πιστοποίησης. Καθένας από τους συµµετέχοντες θα πρέπει να παρέχει στους λοιπούς συµµετέχοντες, µέσω του προέδρου, κατά προτίµηση σε ηλεκτρονική µορφή,
διευκρινίσεις σχετικά µε τους νόµους, τους κανόνες, τις πρακτικές και τις διαδικασίες του στον τοµέα αυτό και να ενηµερώνει δεόντως τις πληροφορίες αυτές. Οι διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σύνοψη των κυριότερων στοιχείων
στην αγγλική γλώσσα·
β) να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτηµα III και να τα θέτουν στη
διάθεση όλων των συµµετεχόντων µέσω του προέδρου·
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γ) να ανταλλάσσουν µεταξύ τους, σε τακτική βάση, εµπειρίες και άλλες σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
αυτοαξιολογήσεων, ώστε να καθορίζουν τις καλύτερες δυνατές πρακτικές σε συγκεκριµένες συνθήκες·
δ) να εξετάζουν ευνοϊκά τις αιτήσεις παροχής βοήθειας των λοιπών συµµετεχόντων για τη βελτίωση του συστήµατος πιστοποίησης στο έδαφός τους·
ε) να ενηµερώνουν άλλον συµµετέχοντα, µέσω του προέδρου, στην περίπτωση που θεωρούν ότι οι νόµοι, οι κανονισµοί, οι
πρακτικές ή οι διαδικασίες που εφαρµόζει αυτός δεν διασφαλίζουν την απουσία των διαµαντιών πολέµου από τις εξαγωγές
του·
στ) να συνεργάζονται µε τους λοιπούς συµµετέχοντες για την επίλυση των προβληµάτων που προέρχονται από απρόβλεπτες
καταστάσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην αθέτηση των ελάχιστων απαιτήσεων έκδοσης ή αποδοχής πιστοποιητικών, και να ενηµερώνουν τους λοιπούς συµµετέχοντες για τη φύση των προβληµάτων που ανακύπτουν και των λύσεων
που εξευρίσκονται·
ζ) να ενθαρρύνουν, µέσω των αρµόδιων αρχών τους, στενότερη συνεργασία µεταξύ των οργανισµών επιβολής του νόµου και
των τελωνειακών αρχών των συµµετεχόντων.
ΤΜΗΜΑ VI
∆ιοικητικά θέµατα
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ
1. Οι συµµετέχοντες και οι παρατηρητές συνεδριάζουν ετησίως σε συνεδρίαση ολοµέλειας, και, αν το θεωρούν αναγκαίο, σε
άλλες ευκαιρίες, για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος πιστοποίησης.
2. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υιοθετούν τον εσωτερικό κανονισµό για τις συνεδριάσεις αυτές κατά την πρώτη συνεδρίαση
ολοµέλειας.
3. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η προεδρία, εκτός αν ένας από τους συµµετέχοντες ή
ένας διεθνής οργανισµός προτείνει να φιλοξενήσει µια συνεδρίαση και η πρόσκληση αυτή γίνει αποδεκτή. Η φιλοξενούσα
χώρα θα πρέπει να διευκολύνει τις διατυπώσεις εισόδου των προσώπων που συµµετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις.
4. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης ολοµέλειας, εκλέγεται πρόεδρος που αναλαµβάνει να προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων ολοµελείας καθώς και των συνεδριάσεων όλων των ad hoc οµάδων εργασίας και άλλων σωµάτων που θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν, µέχρι την περάτωση της επόµενης ετήσιας συνεδρίασης ολοµέλειας.
5. Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν αποφάσεις µε συναίνεση. Στην περίπτωση που είναι αδύνατο να επιτευχθεί συναίνεση, ο πρόεδρος διεξάγει διαβουλεύσεις.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
6. Για την αποτελεσµατική διαχείριση του συστήµατος πιστοποίησης, απαιτείται διοικητική στήριξη. Οι λεπτοµέρειες και τα
καθήκοντα που ενέχει µια τέτοια στήριξη εξετάζονται κατά την πρώτη συνεδρίαση ολοµέλειας, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών.
7. Η διοικητική στήριξη θα µπορούσε να περιλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να επιτρέπει την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µεταξύ των συµµετεχόντων για όλα τα θέµατα που διευκρινίζονται στο παρόν έγγραφο·
β) να φυλάσσει και να διαθέτει σε όλους τους συµµετέχοντες συλλογή των νόµων, των κανονισµών, των κανόνων, των διαδικασιών, των πρακτικών και των στατιστικών που κοινοποιούνται σύµφωνα µε το τµήµα V·
γ) να εκπονεί έγγραφα και να εξασφαλίζει τη διοικητική στήριξη κατά τις συνεδριάσεις ολοµελείας και τις συνεδριάσεις των
οµάδων εργασίας·
δ) να ασκεί τα πρόσθετα καθήκοντα που θα µπορούσαν να ανατεθούν από τις συνεδριάσεις ολοµέλειας ή από οποιαδήποτε
άλλη οµάδα εργασίας που ορίζεται κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις ολοµέλειας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
8. ∆υνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα πιστοποίησης έχουν, σε παγκόσµιο επίπεδο και άνευ διακρίσεων, όλοι οι αιτούντες
που επιθυµούν και είναι σε θέση να τηρήσουν τις απαιτήσεις του συστήµατος.
9. Κάθε αιτών που επιθυµεί να συµµετάσχει στο σύστηµα πιστοποίησης θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του απευθύνοντας κοινοποίηση στον πρόεδρο δια της διπλωµατικής οδού. Στην κοινοποίηση αυτή, η οποία θα πρέπει να διαβιβάζεται
εντός ενός µηνός σε όλους τους συµµετέχοντες, θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες που προβλέπονται στο τµήµα
V στοιχείο α).
10. Οι συµµετέχοντες προτίθενται να καλούν τους αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της αδαµαντοβιοµηχανίας, των
µη συµµετεχουσών κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισµών να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις ολοµέλειας ως
παρατηρητές.

L 358/39

L 358/40

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
11. Πριν από τις ετήσιες συνεδριάσεις ολοµέλειας της διαδικασίας Κίµπερλυ, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προετοιµάζουν και
να διαβιβάζουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τµήµα V στοιχείο α), και συγκεκριµένα
τον τρόπο κατά τον οποίο συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης στο πλαίσιο της αντίστοιχης
δικαιοδοσίας τους.
12. Η ηµερήσια διάταξη των ετησίων συνεδριάσεων ολοµέλειας πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως την επανεξέταση των πληροφοριών
που απαιτούνται στο τµήµα V στοιχείο α) και να επιτρέπει στους συµµετέχοντες να παρέχουν περαιτέρω λεπτοµέρειες για
τα κατ' ιδίαν συστήµατα.
13. Αν απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι συµµετέχοντες στις συνεδριάσεις ολοµέλειας µπορούν, κατόπιν συστάσεως του
προέδρου, να προσδιορίζουν και να αποφασίζουν τη λήψη επιπλέον µέτρων ελέγχου. Τα µέτρα αυτά πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:
α) αίτηµα παροχής πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων από τους συµµετέχοντες·
β) αποστολές επανεξέτασης από άλλους συµµετέχοντες ή τους αντιπροσώπους τους, εφόσον υφίστανται αξιόπιστες πληροφορίες για σοβαρή αθέτηση του συστήµατος πιστοποίησης.
14. Οι αποστολές επανεξέτασης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο αναλυτικό, έµπειρο και αµερόληπτο µε τη συναίνεση του
ενδιαφερόµενου συµµετέχοντος. Το µέγεθος, η σύνθεση, η εντολή και η διάρκεια των αποστολών ποικίλλουν σε συνάρτηση
µε τις συνθήκες και καθορίζονται από τον πρόεδρο, σε συµφωνία µε την ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα χώρα και σε συνεννόηση µε όλους τους συµµετέχοντες.
15. Εντός τριών εβδοµάδων από την περάτωση της αποστολής, διαβιβάζεται έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µέτρων
επαλήθευσης στον πρόεδρο και τον ενδιαφερόµενο συµµετέχοντα. Οι παρατηρήσεις της συµµετέχουσας χώρας και η έκθεση
πρέπει να δηµοσιεύονται στη ζώνη περιορισµένης πρόσβασης επίσηµου ιστότοπου του συστήµατος πιστοποίησης, το αργότερο τρεις εβδοµάδες µετά την υποβολή της έκθεσης στον ενδιαφερόµενο συµµετέχοντα. Οι συµµετέχοντες και οι
παρατηρητές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα του ζητήµατος
και των συζητήσεων που αφορούν κάθε θέµα συµµόρφωσης.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
16. Σε περίπτωση που τεθεί κάποιο πρόβληµα όσον αφορά τη συµµόρφωση ενός συµµετέχοντος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα
σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης, καθένας από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες µπορεί να
ενηµερώνει τον πρόεδρο, ο οποίος µε τη σειρά του ενηµερώνει πάραυτα τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και αρχίζει
διάλογο για την επίλυση του προβλήµατος αυτού. Οι συµµετέχοντες και οι παρατηρητές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για να διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα του ζητήµατος και των συζητήσεων που αφορούν κάθε θέµα
συµµόρφωσης.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
17. Το παρόν έγγραφο µπορεί να τροποποιηθεί µε συναίνεση των συµµετεχόντων.
18. Καθένας από τους συµµετέχοντες έχει το δικαίωµα να προτείνει τροποποιήσεις. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στον πρόεδρο τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες πριν από την επόµενη συνεδρίαση ολοµέλειας, εκτός αν συµφωνηθεί.
19. Ο πρόεδρος οφείλει να κοινοποιεί, το συντοµότερο δυνατό, σε όλους τους συµµετέχοντες και τους παρατηρητές κάθε προτεινόµενη τροποποίηση και να την εγγράφει στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης ολοµέλειας.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
20. Οι συµµετέχοντες προτίθενται να υποβάλλουν το σύστηµα πιστοποίησης σε περιοδική επανεξέταση ώστε να µπορούν να
προβαίνουν σε διεξοδική ανάλυση όλων των στοιχείων του συστήµατος. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την
αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός τέτοιου συστήµατος, δεδοµένου ότι οι συµµετέχοντες και οι διεθνείς οργανισµοί,
ιδίως τα Ηνωµένα Έθνη, θεωρούν ότι τα διαµάντια του πολέµου αποτελούν διαρκή απειλή. Η πρώτη επανεξέταση θα πρέπει
να πραγµατοποιηθεί το αργότερο µια τριετία µετά την πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του συστήµατος πιστοποίησης. Εξάλλου, η συνεδρίαση επανεξέτασης θα πρέπει κανονικά να συµπίπτει µε την ετήσια συνεδρίαση ολοµέλειας, εκτός
αν συµφωνηθεί άλλως.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
21. Το σύστηµα πιστοποίησης θα πρέπει να θεσπιστεί στην υπουργική σύνοδο στα πλαίσια του συστήµατος πιστοποίησης
ακατέργαστων διαµαντιών της διαδικασίας Κίµπερλυ στο Ιντερλάκεν στις 5 Νοεµβρίου 2002.
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Παράρτηµα Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Α. Ελάχιστες απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά:
Τα πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
— σε κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος «Πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίµπερλυ», καθώς και η ακόλουθη δήλωση: «Τα ακατέργαστα διαµάντια της παρούσας αποστολής έχουν διακινηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του συστήµατος πιστοποίησης ακατέργαστων διαµαντιών της διαδικασίας Κίµπερλυ»,
— αναφέρεται η χώρα καταγωγής για τις αποστολές δεµάτων µη µικτής καταγωγής (δηλαδή της ίδιας καταγωγής),
— τα πιστοποιητικά µπορούν να εκδίδονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνεται σ' αυτά µετάφραση στην αγγλική,
— εφαρµόζουν ενιαίο σύστηµα αρίθµησης µε τον κωδικό χώρας µε κωδικοποίηση Alpha 2, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
3166-1,
— εξασφαλίζουν την προστασία κατά των παραβιάσεων και παραποιήσεων,
— αναγράφουν την ηµεροµηνία έκδοσης,
— την ηµεροµηνία λήξης,
— την εκδούσα αρχή,
— τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και του εισαγωγέα,
— το βάρος/τη µάζα σε καράτια,
— την αξία σε δολάρια ΗΠΑ,
— τον αριθµό των δεµάτων ανά αποστολή,
— το σχετικό εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων,
— έχουν θεωρηθεί από την αρχή εξαγωγής.
Β. Προαιρετικά στοιχεία του πιστοποιητικού
Ένα πιστοποιητικό δύναται να περιλαµβάνει τα ακόλουθα προαιρετικά στοιχεία:
— τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού (για παράδειγµα, όσον αφορά τη µορφή του, τα πρόσθετα δεδοµένα ή τα
στοιχεία ασφαλείας),
— στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα των ακατέργαστων διαµαντιών της αποστολής,
— Η βεβαίωση της εισαγωγής θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
τη χώρα προορισµού,
την ταυτότητα του εισαγωγέα,
το βάρος σε καράτια και την αξία σε δολάρια ΗΠΑ,
το σχετικό εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων,
την ηµεροµηνία παραλαβής από την αρχή εισαγωγής,
να έχει θεωρηθεί από την αρχή εισαγωγής.
Γ. Προαιρετικές διαδικασίες
Τα ακατέργαστα διαµάντια µπορούν να µεταφέρονται σε διαφανείς σάκους ασφαλείας.
Ο ατοµικός αριθµός πιστοποιητικού δύναται να αντιγράφεται επί της συσκευασίας.
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Παράρτηµα II του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ IV ΣΗΜΕΙΟ ΣΤ)
Γενικές συστάσεις
1. Οι συµµετέχοντες δύνανται να ορίσουν έναν ή περισσότερους επίσηµους διατάκτες για την εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης.
2. Οι συµµετέχοντες δύνανται να εξετάσουν τη χρησιµότητα της συµπλήρωσης ή/και της βελτίωσης της συλλογής και της δηµοσίευσης των στατιστικών στοιχείων του παραρτήµατος ΙΙΙ µε βάση το περιεχόµενο των πιστοποιητικών της διαδικασίας
Κίµπερλυ.
3. Οι συµµετέχοντες καλούνται να φυλάσσουν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που ορίζονται
στο τµήµα V.
4. Οι συµµετέχοντες καλούνται να διαβιβάζουν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά µηνύµατα για την προώθηση του συστήµατος
πιστοποίησης.
5. Οι συµµετέχοντες που παράγουν διαµάντια και υποπτεύονται ότι επαναστατικές οµάδες µπορούν να προβούν σε εξόρυξη διαµαντιών στο έδαφός τους, καλούνται να προσδιορίσουν τις ζώνες εξορυκτικής δραστηριότητας των επαναστατών και να διαβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές στους λοιπούς συµµετέχοντες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ενηµερώνονται σε τακτική βάση.
6. Οι συµµετέχοντες καλούνται να γνωστοποιούν, µέσω του προέδρου, σε όλους τους άλλους συµµετέχοντες τα ονόµατα των
ιδιωτών ή των εταιρειών που έχουν καταδικασθεί για παράνοµες δραστηριότητες σε σχέση µε τους σκοπούς του συστήµατος
πιστοποίησης.
7. Οι συµµετέχοντες καλούνται να εξασφαλίζουν ότι οι αγορές ακατέργαστων διαµαντιών σε µετρητά διεκπεραιώνονται µέσω
επίσηµων τραπεζών και συνοδεύονται από επαληθεύσιµα έγγραφα.
8. Οι συµµετέχοντες που παράγουν διαµάντια οφείλουν να αναλύουν την παραγωγή τους στις ακόλουθες κατηγορίες:
— χαρακτηριστικά των παραγόµενων διαµαντιών,
— σηµερινή παραγωγή.
Συστάσεις σχετικά µε τον έλεγχο των αδαµαντωρυχείων
9. Οι συµµετέχοντες παροτρύνονται να διασφαλίζουν ότι όλα τα αδαµαντωρυχεία διαθέτουν άδεια και ότι µόνο τα εξουσιοδοτηµένα ορυχεία προβαίνουν στην εξόρυξη διαµαντιών.
10. Οι συµµετέχοντες καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες εξερεύνησης του υπεδάφους και εκµετάλλευσης ορυχείων
τηρούν αποτελεσµατικά πρότυπα ασφαλείας ώστε τα διαµάντια πολέµου να µην θίγουν τη νόµιµη παραγωγή.
Συστάσεις για τους συµµετέχοντες που διαθέτουν αδαµαντωρυχεία µικρής κλίµακας
11. Όλα τα παραδοσιακά και άτυπα αδαµαντωρυχεία θα πρέπει να διαθέτουν άδεια και η εξόρυξη διαµαντιών θα πρέπει να
επιτρέπεται µόνο στους κατόχους αδείας.
12. Στις άδειες θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία: το όνοµα, η διεύθυνση, η εθνικότητα
ή/και το καθεστώς του µόνιµου κατοίκου, καθώς και η ζώνη στην οποία επιτρέπεται η εξόρυξη των διαµαντιών.
Συστάσεις σχετικά µε τους αγοραστές, τους πωλητές και τους εξαγωγείς ακατέργαστων διαµαντιών
13. Όλοι οι αγοραστές, πωλητές, εξαγωγείς, πράκτορες καθώς και οι µεταφορικές εταιρείες που συµµετέχουν στη µεταφορά
ακατέργαστων διαµαντιών θα πρέπει να εγγράφονται στις αρµόδιες αρχές κάθε συµµετέχοντος και να είναι κάτοχοι της απαιτούµενης άδειας.
14. Στις άδειες θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία: το όνοµα, η διεύθυνση και η εθνικότητα ή/και το καθεστώς του µόνιµου κατοίκου.
15. Όλοι οι αγοραστές, πωλητές και εξαγωγείς ακατέργαστων διαµαντιών θα πρέπει να υποχρεούνται από το νόµο να φυλάσσουν επί µια πενταετία τις ηµερήσιες λογιστικές καταστάσεις των αγορών, πωλήσεων ή εξαγωγών, στις οποίες αναγράφονται
τα ονόµατα των αγοραστών ή πωλητών, ο αριθµός αδείας, η ποσότητα και η αξία των διαµαντιών που πωλήθηκαν, εξήχθησαν ή αγοράστηκαν.
16. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση 14 θα πρέπει να καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ώστε να
διευκολύνεται η διάδοση λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες των µεµονωµένων αγοραστών και
πωλητών ακατέργαστων διαµαντιών.
Συστάσεις σχετικά µε τις διαδικασίες εξαγωγής
17. Κάθε εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλλει την αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών στην αρµόδια αρχή εξαγωγής.
18. Πριν θεωρήσει ένα πιστοποιητικό, η αρχή εξαγωγής καλείται να ζητήσει από τον εξαγωγέα να προσκοµίσει δήλωση στην
οποία επιβεβαιώνει ότι τα εξαγόµενα ακατέργαστα διαµάντια δεν είναι διαµάντια πολέµου.
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19. Τα ακατέργαστα διαµάντια θα πρέπει να τοποθετούνται, µαζί µε το πιστοποιητικό και επικυρωµένο αντίγραφο αυτού, σε
σφραγισµένες και µη δυνάµενες να παραβιαστούν συσκευασίες. Εν συνεχεία, η αρχή εξαγωγής διαβιβάζει µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο λεπτοµερές µήνυµα στην αρµόδια αρχή εισαγωγής, διευκρινίζοντας το βάρος σε καράτια, την αξία, τη χώρα
καταγωγής ή προέλευσης, τον εισαγωγέα και τον αύξοντα αριθµό του πιστοποιητικού.
20. Η αρχή εξαγωγής θα πρέπει να καταγράφει όλα τα στοιχεία για τις αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών σε ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων.
Συστάσεις σχετικά µε τις διαδικασίες εισαγωγής
21. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να λαµβάνει µήνυµα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πριν από ή µετά την άφιξη αποστολής
ακατέργαστων διαµαντιών. Το µήνυµα αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε το βάρος σε καράτια, την
αξία, τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, τον εξαγωγέα και τον αύξοντα αριθµό του πιστοποιητικού.
22. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να επιθεωρεί την αποστολή ακατέργαστων διαµαντιών για να εξακριβώσει ότι οι σφραγίδες και
η συσκευασία δεν έχουν παραβιαστεί και ότι η εξαγωγή έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το σύστηµα πιστοποίησης.
23. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να ανοίγει και να επιθεωρεί το περιεχόµενο της αποστολής για να ελέγξει την ακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται στο πιστοποιητικό.
24. Όταν απαιτείται από τον κανονισµό, ή κατόπιν αίτησης, η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να αποστέλλει στην αρµόδια αρχή εξαγωγής το απόκοµµα επιστροφής ή το δελτίο βεβαίωσης της εισαγωγής.
25. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να καταγράφει όλα τα στοιχεία για τις αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών σε ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων.
Συστάσεις σχετικά µε τις αποστολές προς και από ζώνες ελεύθερων συναλλαγών
26. Οι αποστολές ακατέργαστων διαµαντιών προς και από ζώνες ελεύθερων συναλλαγών εξετάζονται από τις οριζόµενες αρχές.

Παράρτηµα III του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Αναγνωρίζοντας ότι η διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε την παραγωγή και το διεθνές εµπόριο ακατέργαστων διαµαντιών αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο για την αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης, και ιδίως για
την επισήµανση παρατυπιών ή ανωµαλιών που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως στοιχείο για την παρουσία διαµαντιών πολέµου
στο νόµιµο εµπόριο, οι συµµετέχοντες, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης προστασίας των εµπορικός ευαίσθητων πληροφοριών,
υποστηρίζουν σθεναρά τις ακόλουθες αρχές:
α) τηρούν και δηµοσιεύουν, εντός δύο µηνών από την έναρξη της περιόδου αναφοράς και σε τυποποιηµένη µορφή, συνολικά
τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ακατέργαστων διαµαντιών, καθώς και τον αριθµό των
θεωρηµένων πιστοποιητικών εξαγωγής, και των εισαγόµενων αποστολών που συνοδεύονται από πιστοποιητικά·
β) τηρούν και δηµοσιεύουν στατιστικές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, ανά χώρα καταγωγής και προέλευσης, στο βαθµό
που είναι αυτό δυνατό, ανά βάρος σε καράτια και αξία, και σύµφωνα µε τους κωδικούς του εναρµονισµένου συστήµατος
περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων (ΕΣ)· 7102 10, 7102 21 και 7102 31·
γ) τηρούν και δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο και εντός δύο µηνών από την έναρξη της περιόδου αναφοράς, στατιστικές σχετικά µε
την παραγωγή ακατέργαστων διαµαντιών ανά βάρος σε καράτια και ανά αξία. Αν κάποιος από τους συµµετέχοντες δεν είναι
σε θέση να δηµοσιεύσει τις στατιστικές αυτές, θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση αµέσως προς τον πρόεδρο·
δ) συγκεντρώνουν και δηµοσιεύουν τις στατιστικές αυτές, µε βάση κατ' αρχάς τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες και µεθόδους·
ε) θέτουν τις εν λόγω στατιστικές στη διάθεση διακυβερνητικού οργάνου ή άλλου κατάλληλου µηχανισµού που ορίζουν οι
συµµετέχοντες για τη συγκέντρωση και τη δηµοσίευση 1) ανά τρίµηνο, των στοιχείων για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και
2) ανά εξάµηνο, των στοιχείων για την παραγωγή. Οι εν λόγω στατιστικές πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόµενους και
τους συµµετέχοντες, µεµονωµένα ή συλλογικά, για να µπορούν να αναλύονται σύµφωνα µε τις παραµέτρους που καθορίζουν οι συµµετέχοντες·
στ) εξετάζουν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το διεθνές εµπόριο και την παραγωγή ακατέργαστων διαµαντιών στις ετήσιες
συνεδριάσεις ολοµέλειας για να αντιµετωπίζουν συναφή προβλήµατα και να ευνοούν την αποτελεσµατική εφαρµογή του
συστήµατος πιστοποίησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των συµµετεχόντων στο σύστηµα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίµπερλυ και των ορισθεισών αρµοδίων
αρχών τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 και 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατάλογος των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών και των καθηκόντων τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 και
19
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κοινοτικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2
Το κοινοτικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα
πιστοποιητικά που εκδίδουν είναι όµοια. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλουν στην Επιτροπή υποδείγµατα των προς έκδοση πιστοποιητικών.
Την ευθύνη της εκτύπωσης των κοινοτικών πιστοποιητικών φέρουν τα κράτη µέλη. Τα κοινοτικά πιστοποιητικά µπορούν να
εκτυπώνονται από τυπογραφεία εγκεκριµένα από το κράτος µέλος στο οποίο αυτά είναι εγκατεστηµένα. Στην περίπτωση αυτή,
σε κάθε κοινοτικό πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται αναφορά της έγκρισης από το κράτος µέλος. Σε κάθε κοινοτικό πιστοποιητικό
αναγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση του τυπογραφείου ή σήµα µε το οποίο είναι δυνατή η αναγνώρισή του. Το τυπογραφείο πρέπει να είναι τυπογραφείο Τραπεζογραµµατίων Υψηλής Ασφαλείας και να µπορεί να προσκοµίσει κατάλληλες συστάσεις
από κρατικούς και εµπορικούς πελάτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατασκευάζει υποδείγµατα πρωτοτύπων κοινοτικών πιστοποιητικών, τα οποία διατίθενται στις αρχές της
ΕΚ.
Υλικά
— ∆ιαστάσεις: A4 (210 × 297 mm),
— Υδατογραφηµένο µε ορατές (ευρωπαϊκό µπλε) και αόρατες (κίτρινο/πράσινο) υπεριώδεις ίνες,
— Χαρτί Ασφαλείας: οι ορατές ίνες είναι χρωµατισµένες για να ταιριάζουν µε το «ευρωπαϊκό µπλε»,
— Μη φθορίζοντα (τα χαρακτηριστικά στο έγγραφο φαίνονται καθαρά όταν φωτίζονται µε λάµπα υπεριωδών),
— Χαρτί 100 gsm.
Εκτύπωση
— ∆άπεδο µε ιριδίζουσα απόχρωση (ευαίσθητο σε διαλύτες) (ορισµός χρώµατος: παντονικό µπλε-ροζ),
— Το «ιριδίζον» χαρακτηριστικό έχει δάπεδο ασφαλείας, το οποίο δεν φαίνεται εάν φωτοτυπηθεί.
— Οι χρησιµοποιούµενες µελάνες πρέπει να είναι «ευαίσθητες σε διαλύτες» ώστε να προστατεύεται το έγγραφο από χηµικές
ουσίες που χρησιµοποιούνται µε σκοπό να µεταβάλουν το συµπληρούµενο κείµενο, όπως η λεύκανση.
— Μονόχρωµη απόχρωση δαπέδου (µόνιµη και ανεξίτηλη),
— Να διασφαλίζεται ότι εκτυπώνεται δευτερεύων «ιριδισµός» ώστε να εµποδίζεται η έκθεση των πιστοποιητικών στο φως
του ηλίου.
— Υπεριώδης αόρατη εργασία (αστέρια της σηµαίας της ΕΕ),
— Το τυπογραφείο ασφαλείας θα πρέπει να επιθέσει το σωστό βάρος µελάνης ώστε να διασφαλίζει ότι το υπεριώδες
χαρακτηριστικό είναι αόρατο στο σύνηθες φως.
— Σηµαία ΕΕ: τυπωµένη µε χρυσό και ευρωπαϊκό µπλε,
— Εγχάρακτο περιθώριο,
— Η απτική εγχάρακτη µελάνη είναι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του εγγράφου.
— Εξαιρετικά λεπτή γραµµή εκτύπωσης στην οποία αναγράφεται «Kimberley Process Certificate»,
— Λανθάνουσα εικόνα: KP,
— Χαρακτηριστικό «ΜELT» στο οποίο αναγράφεται «KPCS»,
— Κατά το σχεδιασµό του εγγράφου, στην εκτύπωση λεπτών γραµµών στο δάπεδο πρέπει να ενσωµατώνονται χαρακτηριστικά
που δεν µπορούν να αντιγραφούν («Medallion»).
Αρίθµηση
— Κάθε πιστοποιητικό ΕΚ φέρει µοναδικό αύξοντα αριθµό, πριν από τον οποίο αναγράφεται ο κωδικός: ΕΚ.
— Η Επιτροπή αποδίδει τους αύξοντες αριθµούς στα κράτη µέλη που προτίθενται να εκδώσουν πιστοποιητικά ΕΚ.
— Θα πρέπει να υπάρχουν δύο είδη ίδιων αριθµών: ορατοί και αόρατοι:
— Πρώτοι = εξαψήφιοι διαδοχικοί, µία φορά σε όλα τα µέρη του εγγράφου, τυπωµένοι µε µαύρη µελάνη (η οποία στο υπεριώδες φως φαίνεται πράσινη).
— Το τυπογραφείο φέρει ακέραια την ευθύνη για την αρίθµηση κάθε πιστοποιητικού.
— Επίσης το τυπογραφείο τηρεί βάση δεδοµένων µε όλες τις αριθµήσεις.
— Η δεξιά αρίθµηση και η αριστερή αρίθµηση ευθυγραµµίζονται οριζόντια.
— ∆εύτεροι = εξαψήφια διαδοχική αρίθµηση µε αόρατη µελάνη (όµοια µε την ανωτέρω) η οποία στο υπεριώδες φως φαίνεται
κόκκινη (ευθυγραµµισµένη κάθετα µε τους ανωτέρω ορατούς αριθµούς).
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Γλώσσα
Αγγλική και, όπου χρειάζεται, στη γλώσσα (γλώσσες) του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους.
∆ιάταξη και τελική επεξεργασία
Υποχρεωτ ικ ά χαρ ακτ ηριστικ ά
Εγκοπές απόσπασης σε 1 θέση, κοµµένο σε µονό µέγεθος A4. 1 διάτρηση στα 70 mm από την δεξιά άκρη
α) αριστερή πλευρά

31.12.2002

31.12.2002

EL
β) δεξιά πλευρά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κατάλογος των οργανισµών διαµαντιών που εφαρµόζουν το σύστηµα εγγυήσεων και αυτορύθµισης του κλάδου, όπως
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και
ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Η στήριξη του ΧΜΠΑ σε µέτρα για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας περιορισµένης κλίµακας θα πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο ότι τα µέτρα αυτά δεν συµβάλλουν στην
αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητα παράκτια
θαλάσσια οικοσυστήµατα, ή υπό τον όρο ότι συµβάλλουν
στη µείωση της επίπτωσης των συρόµενων εργαλείων στη
χλωρίδα και πανίδα του βυθού.

(8)

Η δηµόσια ενίσχυση για την µεταφορά κοινοτικών αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης που η µεταφορά αφορά ίδρυση κοινών επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

(9)

Τα κοινωνικοοικονοµικά µέτρα αποσκοπούν στη στήριξη του
επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού των αλιέων προκειµένου να µπορέσουν να αναλάβουν επαγγελµατικές
δραστηριότητες πλήρους απασχόλησης εκτός της θαλάσσιας
αλιείας. Τα µέτρα αυτά µπορούν επίσης να αποσκοπούν στη
στήριξη της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων των
αλιέων εκτός της θαλάσσιας αλιείας, επιτρέποντάς τους,
κατά τον τρόπο αυτό, να συνεχίσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες υπό καθεστώς, µερικής απασχόλησης, υπό τον όρο
ότι αυτό συµβάλλει σε µείωση της αλιευτικής προσπάθειας
τους.

(10)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν λεπτοµερείς κανόνες για τη
χορήγηση αντιστάθµισης καθώς και για τα χρονικά όριά της
στην περίπτωση απόφασης σχεδίου ανάκτησης ή διαχείρισης
εκ µέρους του Συµβουλίου, ή στην περίπτωση απόφασης
επειγόντων µέτρων εκ µέρους της Επιτροπής ή από ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη.

(11)

Τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης θα πρέπει να εφαρµόζονται σε ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη
στον τοµέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Εντούτοις,
προκειµένου να επισπευσθεί η επιστροφή εκ µέρους της
Επιτροπής των κεφαλαίων που προκαταβάλλονται από τα
κράτη µέλη, θα πρέπει να θεσπισθεί εξαίρεση από την
ανωτέρω αρχή για τις υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συµµετοχές των κρατών µελών σε µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και προβλέπονται βάσει των αναπτυξιακών σχεδίων που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, για
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία (5).

(12)

Για διαδικαστικούς λόγους, όλα τα µέτρα που αφορούν
δηµόσια χρηµατοδότηση πέραν των διατάξεων που αφορούν
τις υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 ή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2370/2002 του Συµβουλίου της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση επείγοντος κοινοτικού
µέτρου για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών (6), θα πρέπει να
εξετάζονται συνολικά βάσει των άρθρων 87, 88 και 89 της
συνθήκης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 (3) περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού τοµέα της
αλιείας.

(2)

Η περίοδος εφαρµογής της απόφασης 97/413/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε τους στόχους
και λεπτοµερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση του τοµέα
της κοινοτικής αλιείας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, µε σκοπό την
επίτευξη µιας διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των πόρων και
της εκµετάλλευσής τους (4), παρατάθηκε και θα λήξει στις
31 ∆εκεµβρίου 2002.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις για την
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003.

(4)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα µεταξύ της
πολιτικής για την αναδιάρθρωση του τοµέα της αλιείας και
των άλλων πτυχών της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως
του στόχου για την επίτευξη σταθερής και διαρκούς ισορροπίας µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των αλιευτικών στόλων και των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους διατίθενται
σε κοινοτικά ύδατα και εκτός κοινοτικών υδάτων.

(5)

∆εδοµένου ότι η ισορροπία αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο
µε απόσυρση αλιευτικής ικανότητας, η κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη στον τοµέα της αλιείας µέσω του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ) θα
πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στη διάλυση αλιευτικών
σκαφών και θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται η χορήγηση
δηµόσιας ενίσχυσης για την ανανέωση του στόλου µόνο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

(6)

Για τον ίδιο λόγο, τα µέτρα για τον εξοπλισµό και τον
εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να περιορίζονται είτε σε µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της ναυσιπλοας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των
συνθηκών εργασίας, ή στην αύξηση της επιλεκτικότητας των
αλιευτικών εργαλείων, καθώς και για το σκοπό της µείωσης
των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων και των επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να είναι επιλέξιµα για
στήριξη του ΧΜΠΑ υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε αύξηση
της αλιευτικής προσπάθειας.

(1) EE C 203 E της 27.8.2002, σ. 304.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 179/2002 (ΕΕ L 31 της 1.2.2002,
σ. 25).
(4) ΕΕ L 175 της 3.7.1997, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/70/ΕΚ (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 79).

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/2001 (ΕΕ L 198 της 27.7.2001, σ. 1).
(6) Βλέπε σελίδα 57 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 θα πρέπει, ως εκ
τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,
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5. Η επικεφαλίδα του τίτλου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Τίτλος II

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΛΟΙ»

6. Το άρθρο 6 διαγράφεται.
Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1:
«3. Τα µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να αυξάνουν την αλιευτική προσπάθεια.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2
Μέσα
Το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας, αποκαλούµενο εφεξής “ΧΜΠΑ”, µπορεί, υπό τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/
2002 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβριου 2002, για τη
διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων
στα πλαίσια της κοινής αλιευτικής πολιτικής (*) να παρέχει
συνδροµή στα µέτρα που καθορίζονται στους τίτλους II, III
και IV του παρόντος κανονισµού στους τοµείς που καλύπτει η
κοινή αλιευτική πολιτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
(*) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.»
3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Ο προγραµµατισµός, ο οποίος προσδιορίζεται στο
άρθρο 9 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, είναι σύµφωνος προς τους στόχους της κοινής
αλιευτικής πολιτικής και ιδίως προς τις διατάξεις του κεφαλαίου III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Για το
σκοπό αυτό, ο προγραµµατισµός αναθεωρείται, εφόσον
είναι αναγκαίο, και ιδίως κατ' εφαρµογή των ορίων αλιευτικής προσπάθειας που αποφασίζονται βάσει του άρθρου 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2370/2002.
Ο προγραµµατισµός καλύπτει όλους τους τοµείς που
αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, III και IV.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία προσδιορίζονται
στο άρθρο 9 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, πρέπει να καταδεικνύουν ότι οι δηµόσιες ενισχύσεις
είναι αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων
και ιδίως ότι χωρίς δηµόσιες ενισχύσεις, τα οικεία αλιευτικά
σκάφη δεν θα ήταν δυνατό να εκσυγχρονισθούν και ότι τα
προβλεπόµενα µέτρα δεν θα θίξουν τη βιωσιµότητα της
αλιείας.
Το περιεχόµενο των σχεδίων καθορίζεται στο παράρτηµα I.»
γ) Η παράγραφος 4 διαγράφεται.
4. Τα άρθρα 4 και 5 διαγράφονται.

7. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλα µέτρα για τη
συµµόρφωση προς τις οικείες διατάξεις του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Εφόσον απαιτείται, αυτό επιτυγχάνεται είτε µε την οριστική
διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων των αλιευτικών
σκαφών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήµατος III ή µε τον περιορισµό τους, ή µε συνδυασµό των
δύο µέτρων.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
των αλιευτικών σκαφών µπορεί να επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) διάλυση του σκάφους·
β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, οριστική µεταφορά του
σκάφους σε τρίτη χώρα, µεταξύ άλλων και στα πλαίσια
κοινής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 8,
κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες αρχές της σχετικής
τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
i) υφίσταται αλιευτική συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της τρίτης χώρας µεταφοράς
του σκάφους, καθώς και οι κατάλληλες εγγυήσεις
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράβαση του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση
και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων ή άλλους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και τις
συνθήκες εργασίας των αλιέων,
η Επιτροπή δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις σε
τρίτες χώρες κατά περίπτωση για τις µόνιµες µεταφορές στα πλαίσια κοινών επιχειρήσεων, εφόσον τα
κοινοτικά συµφέροντα δεν δικαιολογούν τη σύναψη
αλιευτικής συµφωνίας και εφόσον πληρούνται οι
λοιποί όροι µεταφοράς,
ii) η τρίτη χώρα στην οποία πρόκειται να µεταφερθεί
το σκάφος δεν είναι χώρα υποψήφια για
προσχώρηση,
iii) η µεταφορά έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
αλιευτικής προσπάθειας στους πόρους των οποίων
γινόταν προηγουµένως εκµετάλλευση από το µεταφερόµενο σκάφος· ωστόσο, το κριτήριο αυτό δεν
ισχύει όταν το µεταφερόµενο σκάφος έχει απωλέσει
αλιευτικές δυνατότητες δυνάµει της αλιευτικής συµφωνίας µε την Κοινότητα ή δυνάµει άλλης συµφωνίας,
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iv) εάν η τρίτη χώρα στην οποία το σκάφος πρόκειται
να µεταφερθεί δεν αποτελεί συµβαλλόµενο ή συνεργαζόµενο µέρος σε σχετικούς περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισµούς, να µην έχει χαρακτηρισθεί από
τις εν λόγω οργανώσεις ως χώρα η οποία επιτρέπει
την αλιεία µε τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα των διεθνών µέτρων διατήρησης. Η
Επιτροπή θα δηµοσιεύει τακτικά κατάλογο των σχετικών χωρών στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
γ) οριστικό προσανατολισµό αλιευτικών σκαφών για σκοπούς µη κερδοσκοπικούς και εκτός της αλιείας.»
γ) Η παράγραφος 4 διαγράφεται.
δ) Στην παράγραφο 5, τα στοιχεία β), γ) και δ) αντικαθίστανται ως εξής:
«β) πριµοδοτήσεις οριστικής µεταφοράς στο πλαίσιο κοινής
επιχείρησης: τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 3. Ωστόσο, δεν µπορεί να δοθεί καµία
δηµόσια ενίσχυση για το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, ή ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερα·
γ) πριµοδοτήσεις για άλλες περιπτώσεις οριστικής µεταφοράς σε τρίτη χώρα: τα µέγιστα ποσά πριµοδοτήσεων
για διάλυση που αναφέρονται στο στοιχείο α), µειωµένα
κατά 70 %. Ωστόσο, δεν µπορεί να δοθεί καµία δηµόσια ενίσχυση για το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, ή ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερα·
δ) πριµοδοτήσεις για οριστικό αναπροσανατολισµό του
αλιευτικού σκάφους σε µη κερδοσκοπικούς σκοπούς,
εκτός της αλιείας: τα ποσά των πριµοδοτήσεων για
διάλυση που αναφέρονται στο στοχείο α).»
ε) Οι παράγραφοι 6 και 7 διαγράφονται.
8. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο αιτών υποβάλλει στην αρχή διαχείρισης, κάθε έτος
και επί πέντε διαδοχικά έτη από την ηµεροµηνία ίδρυσης της
κοινής επιχείρησης ή της συµµετοχής του κοινοτικού εταίρου
στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, έκθεση σχετικά µε την
εκτέλεση του σχεδίου δραστηριότητας, περιλαµβάνουσα στοιχεία σχετικά µε τα αλιεύµατα και τις αγορές των αλιευτικών
προϊόντων, ιδίως δε προϊόντων που εκφορτώνονται στην Κοινότητα ή εξάγονται προς αυτή, η οποία συνοδεύεται από τα
σχετικά έγγραφα καθώς και από τον ισολογισµό και την
περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή για ενηµέρωση.
Το υπόλοιπο της πριµοδότησης καταβάλλεται στον αιτούντα
µετά από πέντε έτη δραστηριότητας και την παραλαβή της
πέµπτης έκθεσης.»

L 358/51

χνικών και δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης των
σκαφών, ή για τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών, µόνον
υπό τις κατωτέρω απαριθµούµενες προϋποθέσεις και υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 3 παράγραφος 3, και στο παράρτηµα ΙΙΙ:
α) επιτρέπεται η χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων για την ανανέωση αλιευτικών σκαφών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004·
β) επιτρέπεται η χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων για την ανανέωση αλιευτικών σκαφών µόνον για σκάφη κάτω των 400
GT·
γ) επιτρέπεται η χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων για τον εξοπλισµό αλιευτικών σκαφών, συµπεριλαµβανοµένης της
χρήσης επιλεκτικότερων αλιευτικών τεχνικών και δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών, ή για τον
εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών, υπό τον όρο ότι:
i) η ενίσχυση δεν αφορά αλιευτική ικανότητα από απόψεως χωρητικότητας ή ισχύος µηχανών,
ii) η ενίσχυση δεν συµβάλλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των αλιευτικών εργαλείων·
δ) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ) σηµείο i), επιτρέπεται
η χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό
των αλιευτικών σκαφών µε την επιφύλαξη του άρθρου 11
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
2.
Η επίπτωση της δηµόσιας ενίσχυσης θα συνυπολογισθεί
στην ετήσια έκθεση εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 21.
3.
Οι δείκτες σχετικά µε τη χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων
για την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισµό των
αλιευτικών σκαφών, που περιλαµβάνονται στα σχέδια, όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 2 στοιχείο δ), καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4.
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για δηµόσιες ενισχύσεις,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά:
α) ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών: το διπλάσιο των κλιµάκων
του πίνακα 1 του παραρτήµατος IV,
β) εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών, συµπεριλαµβανοµένου, εάν τυγχάνει εφαρµογής, και µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2003, του κόστους επανακαταµέτρησης της
χωρητικότητας σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της σύµβασης
του 1969 για την καταµέτρηση της χωρητικότητας: κλίµακες του πίνακα 1 του παραρτήµατος IV.»
10. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

∆ηµόσιες ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου και
τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών

«1. Είναι δυνατό να επιτραπεί η χορήγηση δηµόσιας
ενίσχυσης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό αλιευτικών σκαφών µόνο εφόσον, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, το κράτος µέλος έχει συµµορφωθεί προς τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συµβουλίου, της
22ας Σεπτεµβρίου 1986, για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των αλιευτικών σκαφών (*).

1.
Επιτρέπεται η χορήγηση δηµοσίων ενισχύσεων για την
ανανέωση και για τον εξοπλισµό αλιευτικών σκαφών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσεως επιλεκτικότερων αλιευτικών τε-

(*) ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
3259/94 (ΕΕ L 339 της 29.12.1994, σ. 11).»

9. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 9
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β) Η παράγραφος 2 καταργείται,
γ) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται για την
σώρευση δηµόσιων ενισχύσεων στον αλιευτικό στόλο:
α) οι δαπάνες για τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό
δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση κατά τη διάρκεια των
πέντε ετών µετά τη χορήγηση δηµόσιας ενίσχυσης για
την ναυπήγηση του σχετικού σκάφους, µε εξαίρεση τον
εξοπλισµό συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών·
β) οι πριµοδοτήσεις για την οριστική απόσυρση κατά την
έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 5 και οι πριµοδοτήσεις για τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων κατά την
έννοια του άρθρου 8 δεν είναι σωρεύσιµες µε άλλη κοινοτική ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού ή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2908/
83 (*), (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 (**) και (ΕΚ) αριθ. 2468/
98. Οι πριµοδοτήσεις αυτές µειώνονται:
i) κατά ένα µέρος του ποσού που είχε εισπραχθεί ως
ενίσχυση για εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό· το µέρος
αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της πενταετούς περιόδου που προηγείται της οριστικής απόσυρσης ή της σύστασης της κοινής επιχείρησης,
ii) κατά το σύνολο του ποσού που είχε εισπραχθεί ως
ενίσχυση για την προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού και δυνάµει του
άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2468/98,
που κατεβλήθη εντός του έτους που προηγείται της
οριστικής απόσυρσης ή της σύστασης της µεικτής
επιχείρησης·
γ) η ενίσχυση για τον εξοπλισµό συστηµάτων παρακολούθησης σκαφών δεν είναι σωρεύσιµη µε ενίσχυση που
χορηγείται στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 2001/431/
EK του Συµβουλίου.
4. Η δηµόσια ενίσχυση για ανανέωση ή εκσυγχρονισµό
και εξοπλισµό, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού,
επιστρέφεται pro rata temporis, όταν το σχετικό αλιευτικό
σκάφος διαγράφεται από το µητρώο αλιευτικών σκαφών
της Κοινότητας εντός δέκα ετών από την ανανέωση ή εντός
πέντε ετών από τις εργασίες εκσυγχρονισµού.
(*) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2908/83 του Συµβουλίου, της
4ης Οκτωβρίου 1983, για την κοινή δράση αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης του τοµέα της
αλιείας και ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L
290 της 22.10.1983, σ. 1)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
3733/85 (ΕΕ L 361 της 31.12.1985, σ. 78).
(**) Κανονισµός ΕΟΚ αριθ. 4028/86 του Συµβουλίου, της
18ης ∆εκεµβρίου 1986, σχετικά µε κοινοτικές δράσεις
για τη βελτίωση και την προσαρµογή των διαρθρώσεων
του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ
L 376 της 31.12.1986, σ. 7)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3946/92 (ΕΕ L 401 της 31.12.1992).»
11. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον όρο
“παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας” νοείται η αλιεία
που διεξάγεται από σκάφη ολικού µήκους µικρότερου των
12 µέτρων, τα οποία δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία
που απαριθµούνται στον πίνακα 2 παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής, της 30ής
Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε το µητρώο αλιευτικών
σκαφών της Κοινότητας (*).
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(*) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 839/2002
(ΕΕ L 134 της 22.5.2002, σ. 5)·»
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα ακόλουθα
σχέδια, µεταξύ άλλων, µπορούν να θεωρούνται ως ολοκληρωµένα συλλογικά σχέδια:
— εξοπλισµός ασφάλειας επί του σκάφους και βελτίωση
των συνθηκών υγιεινής και εργασίας,
— τεχνολογικές καινοτοµίες (περισσότερο επιλεκτικές
αλιευτικές τεχνικές), οι οποίες δεν αυξάνουν την αλιευτική προσπάθεια,
— οργάνωση της αλυσίδας παραγωγής και της αλυσίδας
µεταποίησης και διάθεσης στην αγορά (προώθηση και
προστιθέµενη αξία των προϊόντων),
— επαγγελµατικός αναπροσανατολισµός ή κατάρτιση.»
12. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα κράτη µέλη δύνανται να λάβουν, για τους αλιείς,
µέτρα κοινωνικοοικονοµικής φύσης συνδεόµενα µε την προσαρµογή του αλιευτικού δυναµικού κατά την έννοια του
άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.»
β) Στην παράγραφο 3 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«γ) χορήγηση µη ανανεώσιµων ατοµικών αντισταθµιστικών
πληρωµών στους αλιείς που αποδεικνύουν ότι έχουν
ασκήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη το επάγγελµα του
αλιέα προκειµένου να:
i) προβούν σε επαγγελµατικό επαναπροσανατολισµό
εκτός του επαγγέλµατος της θαλάσσιας αλιείας, στο
πλαίσιο ατοµικού ή συλλογικού κοινωνικού σχεδίου, µε βάση ένα επιλέξιµο κόστος που περιορίζεται σε 50 000 ευρώ για κάθε δικαιούχο· η διαχειριστική αρχή καθορίζει το ατοµικό ποσό της
αντιστάθµισης ανάλογα µε την έκταση του σχεδίου
του επαγγελµατικού επαναπροσανατολισµού και της
χρηµατοδοτικής συµµετοχής του δικαιούχου,
ii) να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους εκτός
του επαγγέλµατος της θαλάσσιας αλιείας, στο πλαίσιο ατοµικού ή συλλογικού κοινωνικού σχεδίου, µε
βάση ένα επιλέξιµο κόστος που περιορίζεται σε
20 000 ευρώ για κάθε δικαιούχο· η διαχειριστική
αρχή καθορίζει το ατοµικό ποσό της αντιστάθµισης
ανάλογα µε την έκταση του σχεδίου διαφοροποίησης και ανάλογα µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή του δικαιούχου,»
γ) Στην παράγραφο 4, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«δ) i) η αντιστάθµιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3
στοιχείο γ) σηµείο i) για τον επαγγελµατικό επαναπροσανατολισµό, επιστρέφεται κατ' αναλογία προς το
διαρρεύσαν χρονικό διάστηµα, στην περίπτωση κατά
την οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση
του αλιευτικού επαγγέλµατος εντός πέντε ετών από
την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθµισης, και
ii) η αντιστάθµιση για διαφοροποίηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) σηµείο ii) συµβάλλει
στη µείωση της αλιευτικής προσπάθειας των αλιευτικών σκαφών στα οποία εργάζονται οι δικαιούχοι,»
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δ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν συνοδευτικά
µέτρα εθνικής χρηµατοδότησης για τα µέλη του πληρώµατος των θιγοµένων αλιευτικών σκαφών προκειµένου να
διευκολύνουν την προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο σχεδίων για την προστασία
των υδατίνων πόρων.»
13. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) Tο στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α) σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, ιδίως
αυτών που προκαλούνται από βιολογικά αίτια, η
µέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθµισης ανέρχεται το πολύ σε τρεις διαδοχικούς µήνες, ή σε έξι
µήνες, για ολόκληρη την περίοδο 2000-2006. Η
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει εκ των προτέρων στην
Επιτροπή τα κατάλληλα επιστηµονικά δικαιολογητικά στοιχεία των περιστάσεων αυτών.»
ii) Tο στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«γ) στην περίπτωση έγκρισης σχεδίου ανάκτησης ή διαχείρισης από το Συµβούλιο, ή στην περίπτωση απόφασης επειγόντων µέτρων από την Επιτροπή ή από
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, η χορήγηση της
αντιστάθµισης από το κράτος µέλος µπορεί να
διαρκέσει µέχρι ένα έτος και δύνανται να παραταθεί
επί ένα ακόµα έτος.»
β) Η παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ στα µέτρα
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ανά κράτος
µέλος και για το σύνολο της περιόδου 2000-2006 δεν
µπορεί να υπερβαίνει το υψηλότερο των εξής δύο κατώτατων ορίων: 1 εκατοµµύριο ευρώ ή το 4 % της κοινοτικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής που παρέχεται στον τοµέα του
οικείου κράτους µέλους.
Ωστόσο, στην περίπτωση σχεδίου ανάκτησης ή διαχείρισης
που εγκρίνεται από το Συµβούλιο, ή επειγόντων µέτρων
που αποφασίζονται από την Επιτροπή, επιτρέπεται υπέρβαση των κατώτατων αυτών ορίων υπό τον όρο ότι το
µέτρο περιλαµβάνει καθεστώς διακοπής των αλιευτικών
δραστηριοτήτων µε στόχο την απόσυρση, εντός δύο ετών
από την έγκριση του µέτρου, ενός αριθµού αλιευτικών
σκαφών που διαθέτουν αλιευτική προσπάθεια ίση τουλάχιστον προς την προσπάθεια των αλιευτικών σκαφών των
οποίων οι αλιευτικές δραστηριότητες αναστέλλονται λόγω
του σχεδίου ή επείγοντος µέτρου.
Για τη λήψη έγκρισης της Επιτροπής για χρηµατοδοτική
συνδροµή ΕΚ του ΧΜΠΑ, το κράτος µέλος πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή το µέτρο και να υποβάλει λεπτοµερή υπολογισµό των πριµοδοτήσεων. Το µέτρο αρχίζει να
ισχύει µετά τη χορήγηση της έγκρισης της Επιτροπής στο
κράτος µέλος.
Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το ποσό των προβλεπόµενων στις παραγράφους 1 και 2 αντισταθµίσεων, οι οποίες
πρέπει να καταβάλλονται σε επί µέρους περιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη κατάλληλες παραµέτρους, όπως, την προκύ-
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ψασα πραγµατική ζηµία, την έκταση των προσπαθειών
µετατροπής, την έκταση του σχεδίου ανάκτησης ή τις
προσπάθειες τεχνικής προσαρµογής.
4.
Η περιοδική εποχική αναστολή της αλιευτικής
δραστηριότητας δεν είναι επιλέξιµη για αντιστάθµιση βάσει
των παραγράφων 1, 2 και 3.»
14. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
Συµµόρφωση προς τους όρους που διέπουν τη συνδροµή
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει τη συµµόρφωση των ειδικών
όρων που διέπουν τη συνδροµή που προσδιορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ.
Ελέγχει επίσης την τεχνική ικανότητα των δικαιούχων και την
οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και
την τήρηση, εκ µέρους αυτών, όλων των κανόνων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης.
Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου της ενίσχυσης διαπιστωθεί
ότι ο δικαιούχος δεν συµµορφούται προς τους κανόνες της
κοινής αλιευτικής πολιτικής, η ενίσχυση επιστρέφεται κατ'αναλογία προς τη σοβαρότητα της παράβασης.
Λεπτοµέρειες της εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν
να θεσπιστούν σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2.»
15. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
Υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συµµετοχές και κρατικές
ενισχύσεις
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα άρθρα 87, 88
και 89 της συνθήκης εφαρµόζονται σε ενισχύσεις που χορηγούνται από κράτη µέλη στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
2.
Τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης δεν εφαρµόζονται σε υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών
µελών σε µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα
και προβλέπονται βάσει των αναπτυξιακών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού
και καθορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ή βάσει του άρθρου 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2370/2002 της 20ής ∆εκεµβρίου 2002 για τη
θέσπιση κοινοτικού µέτρου για τη διάλυση αλιευτικών
σκαφών (*).
3.
Τα µέτρα τα οποία προβλέπουν δηµόσια χρηµατοδότηση
πέραν των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2370/2002 όσον αφορά υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συνεισφορές, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2,
θα αντιµετωπίζονται ως σύνολο βάσει της παραγράφου 1.
(*) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 57.»
16. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
∆ιαδικασία επιτροπής
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στα άρθρα 8,
15, 18 και 21 θεσπίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία της
διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 23
παράγραφος 2.»
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17. Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) για το σκοπό της εφαρµογής των άρθρων 8, 15, 18 και
21 από την επιτροπή διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 51
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· και
β) για τους σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 9 και 10
από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που
συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 30 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.»

31.12.2002
Άρθρο 2

Τα παραρτήµατα Ι έως IV τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Το σηµείο 1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από τα εξής:
«γ) απαιτήσεις του τοµέα.»
β) Το σηµείο 2 στοιχείο δ) σηµείο i) αντικαθίσταται από τα εξής:
«i) δείκτες που αφορούν την εξέλιξη του στόλου σε σχέση προς τους στόχους σχεδίων ανάκτησης ή διαχείρισης,»

2.

Το παράρτηµα II διαγράφεται.

3.

Το παράρτηµα III τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του στοιχείου 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«1. Εφαρµογή µέτρων σχετικών µε τις δραστηριότητες των αλιευτικών στόλων (τίτλος II)»
β) Το στοιχείο 1.0 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.0. Ηλικία σκαφών
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως ηλικία ενός σκάφους θεωρείται ο ακέραιος αριθµός που καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ του έτους της απόφασης της διαχειριστικής αρχής για τη χορήγηση πριµοδότησης ή
ενίσχυσης και του έτους έναρξης πλόων του σκάφους, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86.»
γ) Τα σηµεία 1.3 και 1.4 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.3. Ανανέωση του στόλου (άρθρο 9)
α) Τα σκάφη πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο πληρούντα τους κανονισµούς και τις οδηγίες περί
υγιεινής, ασφάλειας, υγείας, ποιότητας των προϊόντων και συνθηκών εργασίας καθώς και τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε τη µέτρηση των σκαφών και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
β) Τα σκάφη καταχωρούνται στο κοινοτικό µητρώο αλιευτικού στόλου.
γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο δ), η µεταβίβαση της κυριότητας ενός αλιευτικού
σκάφους, δεν παρέχει δικαίωµα κοινοτικής ενίσχυσης.

1.4. Εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών (άρθρο 9)
α) Τα σκάφη πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο κοινοτικό µητρώο αλιευτικού στόλου τουλάχιστον επί 5 έτη πλην
του εξοπλισµού για συστήµατα παρακολούθησης σκαφών. Τυχόν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του σκάφους
πρέπει να ανακοινώνονται στο µητρώο αυτό και τα σκάφη πρέπει να µετρώνται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας όταν υφίστανται εκσυγχρονισµό.
β) Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν:
i) την εκλογίκευση των αλιευτικών εργασιών δια της χρήσεως πιο επιλεκτικών, ή χαµηλής επιπτώσεως, τεχνολογιών αλιείας και µεθόδων επί του σκάφους προς αποφυγή ανεπιθυµήτων παρεπιµπτόντων αλιευµάτων,
πέραν των προβλεποµένων στην κοινοτική νοµοθεσία,
ή/και
ii) τη βελτίωση της ποιότητας και ασφαλείας των αλιευµάτων που διατηρούνται επί του σκάφους, τη χρήση
πιο επιλεκτικών τεχνικών αλιείας και καλυτέρων τεχνικών διατήρησης και την εφαρµογή νοµικών και κανονιστικών διατάξεων περί υγείας,
ή/και
iii) τη βελτίωση των όρων εργασίας και ασφαλείας.
Μη θιγοµένου του άρθρου 16 παράγραφος 2, η αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων δεν θεωρείται επιλέξιµη
δαπάνη.»
δ) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 1.5:
«1.5. Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα (άρθρο 12)
Μέτρα για τη στήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης των αλιέων ή τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους
εκτός του τοµέα της θαλάσσιας αλιείας πρέπει να συµβάλλουν σε µείωση της αλιευτικής προσπάθειας των δικαιούχων, έστω και αν αυτοί συνεχίζουν να απασχολούνται υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης στον τοµέα της
αλιείας.»
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Στο παράρτηµα IV στοιχείο 2 το κείµενο που προηγείται του πίνακα 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Ποσοστά χρηµατοδοτικής συµµετοχής
α) Για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, III και IV, τα όρια της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής (A), του συνόλου κρατικών χρηµατοδοτικών συµµετοχών (εθνικών, περιφερειακών και άλλων) του οικείου
κράτους µέλους (B) και, ενδεχοµένως, της χρηµατοδοτικής συµµετοχής των ιδιωτών δικαιούχων (Γ), εκφραζόµενα σε
ποσοστό επιλέξιµων δαπανών, έχουν ως εξής.
Οµάδα 1:
Πριµοδοτήσεις οριστικής διακοπής δραστηριοτήτων (άρθρο 7), πριµοδοτήσεις για τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων (άρθρο 8) παράκτια αλιεία περιορισµένης κλίµακας (άρθρο 11), µέτρα κοινωνικοοικονοµικού χαρακτήρα
(άρθρο 12), προστασία και ανάπτυξη των υδατίνων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)], εξοπλισµός αλιευτικών λιµένων χωρίς χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], µέτρα
για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών χωρίς τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14),
ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από επαγγελµατίες του κλάδου χωρίς τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών
δικαιούχων (άρθρο 15), πριµοδοτήσεις προσωρινής παύσης της δραστηριότητας και άλλες χρηµατοδοτικές αντισταθµίσεις (άρθρο 16), καινοτόµα µέτρα και τεχνική βοήθεια, συµπεριλαµβανοµένων των πρότυπων πειραµατικών
έργων που εκτελούνται από δηµόσιους φορείς (άρθρο 17).
Οµάδα 2:
Ανανέωση, εξοπλισµός και εκσυγχρονισµός αλιευτικών σκαφών (άρθρο 9).
Οµάδα 3:
Υδατοκαλλιέργεια [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)], εξοπλισµός αλιευτικών λιµένων µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], µεταποίηση και εµπορία [άρθρο 13 παράγραφος
1 στοιχείο δ)], αλιεία στα εσωτερικά ύδατα [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε)], µέτρα για την έρευνα και
προώθηση νέων αγορών µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14), ενέργειες που τίθενται σε
εφαρµογή από επαγγελµατίες του κλάδου µε τη χρηµατοδοτική συµµετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 15 παράγραφος 2).
Οµάδα 4:
Πρότυπα πειραµατικά έργα εκτός εκείνων που εκτελούνται από δηµόσιους φορείς (άρθρο 17).
β) Όσον αφορά τις ενέργειες για την προστασία και την ανάπτυξη των υδατίνων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)], τον εξοπλισµό αλιευτικών λιµένων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], τα µέτρα για την έρευνα και την
ανάπτυξη νέων αγορών (άρθρο 14) και τις ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες του κλάδου
(άρθρο 15), η διαχειριστική αρχή καθορίζει εάν υπάγονται στην οµάδα 1 ή στην οµάδα 3, βάσει ιδίως των εξής
κριτηρίων:
— συλλογικό συµφέρον έναντι ατοµικού συµφέροντος,
— συλλογικό συµφέρον έναντι συµφέροντος µεµονωµένου δικαιούχου (οργανώσεις παραγωγών, οργανώσεις που
εκπροσωπούν τον κλάδο),
— δηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα της ενέργειας έναντι ιδιωτικής κυριότητας και ελέγχου,
— χρηµατοδοτική συµµετοχή συλλογικών φορέων, ιδρυµάτων ερευνών.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2370/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
περί θεσπίσεως επείγοντος κοινοτικού µέτρου για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(7)

Οι ρόλοι όλων των µερών που εµπλέκονται στην εφαρµογή
του χρηµατοδοτικού µέσου θα πρέπει να καθοριστούν
σαφώς και να ληφθούν µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί
η διαφάνεια και ο ισότιµος χαρακτήρας των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης του µέτρου.

(8)

Κανόνες για τις χρηµατοδοτικές συνδροµές που χορηγούνται
βάσει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να καθοριστούν
σε σχέση προς εκείνους που θεσπίζονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999.

(9)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των διαδικασιών για την άσκηση
των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που αντιτίθενται στην Επιτροπή (4).

(10)

Είναι αναγκαίο και σκόπιµο για την επίτευξη του βασικού
σκοπού του παρόντος κανονισµού, δηλαδή της διατήρησης
και βιώσιµης εκµετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, να
θεσπιστούν κανόνες για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5
της συνθήκης, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου, της
17ης ∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό λεπτοµερών
κανόνων και ρυθµίσεων όσον αφορά την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας (3) θέσπισε κίνητρα οριστικής διακοπής των δραστηριοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί µακροπρόθεσµα µία ισορροπία µεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου και των διαθέσιµων πόρων.
∆ιάφορα αποθέµατα µείζονος σηµασίας για την κοινοτική
αλιεία παρουσιάζουν σήµερα σοβαρή εξάντληση. Οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, των οποίων οι αλιευτικές δυνατότητες µειώθηκαν σοβαρά λόγω σχεδίου ανάκτησης, το οποίο
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να
διαθέτουν πρόσθετα κίνητρα οριστικής διακοπής των
δραστηριοτήτων εκτός εκείνων που προβλέπονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999. Θα πρέπει να διατεθεί
επαρκής συµπληρωµατική χρηµατοδότηση στα κράτη µέλη
για το σκοπό αυτό.
Μόνον οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι έχουν θιγεί σοβαρά από
σχέδιο ανάκτησης θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε
πρόσθετα κίνητρα οριστικής διακοπής των δραστηριοτήτων
για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών που καθορίζεται από τον
παρόντα κανονισµό. Μια µείωση κατά 25 % ή περισσότερο
των αλιευτικών δυνατοτήτων του σχετικού σκάφους θα
πρέπει να θεωρείται αντικειµενικός δείκτης σοβαρής
επίπτωσης.

(4)

Τα µέγιστα ποσά για τις πριµοδοτήσεις διάλυσης που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999 είναι ανεπαρκή για τη δυνατότητα καταβολής
υψηλότερων πριµοδοτήσεων.

(5)

Για σκοπούς διατήρησης, θα πρέπει να θεσπιστεί το κοινοτικό µέτρο το συντοµότερο δυνατό και θα πρέπει να περιοριστεί χρονικά προκειµένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα
κατάλληλης
αναδιάρθρωσης
του
στόλου
χωρίς
καθυστέρηση.

(6)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκής ευελιξία της κατανοµής της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης για τη
διάλυση προκειµένου να κατευθυνθεί στα κράτη εκείνα που
τη χρειάζονται περισσότερο.

(1) ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002, σ. 333.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 179/2002 (ΕΕ L 31 της
1.2.2002, σ. 25).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται επείγον κοινοτικό µέτρο για
τη στήριξη των κρατών µελών προκειµένου να επιτύχουν πρόσθετες
µειώσεις αλιευτικής προσπάθειας που απορρέουν από τα σχέδια
ανάκτησης που εγκρίνονται από το Συµβούλιο, για την περίοδο
µεταξύ 2003 και 2006. Το µέτρο αφορά σε µία ειδική πρωτοβουλία που παρέχει στα κράτη µέλη κεφάλαια για τη συγχρηµατοδότηση των πρόσθετων αναγκών διάλυσης αλιευτικών σκαφών που
θίγονται από τα σχέδια ανάκτησης.
Άρθρο 2
Επιλεξιµότητα
Οποιοδήποτε αλιευτικό σκάφος, το οποίο καλύπτεται από σχέδιο
ανάκτησης εγκριθέν από το Συµβούλιο, είναι επιλέξιµο για
αυξηµένη πριµοδότηση διάλυσης κατά το άρθρο 3 υπό τον όρο
ότι:
α) το αλιευτικό σκάφος είναι επίσης επιλέξιµο για πριµοδοτήσεις
διάλυσης βάσει του κανονισµού αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου,
και
β) η αλιευτική του προσπάθεια να έχει µειωθεί κατά 25 % ή περισσότερο εξαιτίας σχεδίου ανάκτησης.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 3
Μέγιστο ποσό αυξηµένης πριµοδότησης για διάλυση σκαφών
Οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών µπορούν να λαµβάνουν δηµόσια
ενίσχυση για επιλέξιµα αλιευτικά σκάφη κατά την έννοια του
άρθρου 2 βάσει των κλιµάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999,
προσαυξηµένη κατά 20 %.

31.12.2002

2. Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του παρόντος επείγοντος
κοινοτικού µέτρου είναι οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές
πληρωµής που εµπλέκονται σε µέτρα διαρθρωτικών ταµείων που
αφορούν την αλιεία στο οικείο κράτος µέλος. Εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά ταµεία (1).

ΕΤΟΣ 2003

3. Εκτός από την περίπτωση αντίθετων διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και ιδίως τα άρθρα 33
έως 39, καθώς επίσης και οι διατάξεις του παράγωγου δικαίου.

Άρθρο 4

ΤΤΙΤΛΟΣ III

Χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2004-2006

ΤΙΤΛΟΣ II

Η Κοινότητα µπορεί να χορηγεί στα κράτη µέλη, για το έτος 2003,
χρηµατοδοτική συνδροµή (η οποία στο εξής καλείται «χρηµατοδοτική συνδροµή») για τις δαπάνες που πραγµατοποιούν βάσει του
άρθρου 3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή υπολογίζεται σύµφωνα µε
τα ποσοστά που παρατίθενται στον πίνακα 3, οµάδα 1 του παραρτήµατος IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
Άρθρο 5
Προβλεπόµενα προγράµµατα των ετήσιων δαπανών
Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να λάβουν χρηµατοδοτική συνδροµή
υποβάλουν στην Επιτροπή, µέχρι την 30ή Ιουνίου 2003, σχέδιο
των προτεινόµενων για το έτος 2003 δαπανών τους που αφορούν
την οριστική διακοπή αλιευτικών δραστηριοτήτων, βάσει του
παρόντος επείγοντος κοινοτικού µέτρου. Η Επιτροπή προβαίνει
στην ανάληψη υποχρεώσεων για το συνολικό ετήσιο ποσό που
διατίθεται στον προϋπολογισµό για το µέτρο αυτό.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την
πληρωµή των δαπανών µέχρι την 30ή Ιουνίου 2004. Με βάση τις
αιτήσεις καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε
κράτος µέλος όσον αφορά την επίπτωση των σχεδίων ανάκτησης, η
Επιτροπή αποφασίζει την καταβλητέα σε κάθε κράτος µέλος χρηµατοδοτική συνεισφορά. Η Επιτροπή καταβάλλει µέχρι το 50 % της
συνδροµής κατά την κατάθεση της αίτησης και το υπόλοιπο µετά
από έλεγχο εκ µέρους των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 7
Για την περίοδο 2004-2006, τα αναγκαία κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του επείγοντος κοινοτικού µέτρου διάλυσης αλιευτικών
σκαφών διατίθενται µέσω του επαναπρογραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών ταµείων που προβλέπεται στα άρθρα 41 και 44 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Ο προγραµµατισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των υφισταµένων προγραµµάτων του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 8
Εφαρµογή
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση
και βιώσιµη χρήση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής (2).
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/2001 (ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 1).
(2) Βλέπε σελίδα 59 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής
ασφαλών βιολογικών ορίων, η θέσπιση πολυετών σχεδίων
ανάκτησης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Σύµφωνα µε
τις επιστηµονικές συµβουλές, δυνατόν να απαιτούνται
σηµαντικές µειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας για τα
αποθέµατα αυτά.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(7)

Τα εν λόγω πολυετή σχέδια θα πρέπει να καθορίζουν στόχους για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των σχετικών αποθεµάτων, θα πρέπει να προβλέπουν κανόνες αλίευσης που θα
καθορίζουν τον τρόπο υπολογισµού των ετήσιων ορίων
αλιευµάτων ή/και αλιευτικής προσπάθειας και θα πρέπει να
προβλέπουν άλλα ειδικά µέτρα διαχείρισης, λαµβάνοντας
επίσης υπόψη την επίπτωσή τους σε άλλα είδη.

(8)

Το περιεχόµενο των πολυετών σχεδίων θα πρέπει να είναι
σύµµετρο προς την κατάσταση διατήρησης των αποθεµάτων,
τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάκτησής τους, καθώς και
προς τα χαρακτηριστικά αυτών των αποθεµάτων και των
αλιευτικών περιοχών στις οποίες αλιεύονται.

(9)

Η βιώσιµη εκµετάλλευση των αποθεµάτων, για τα οποία δεν
έχει θεσπιστεί πολυετές σχέδιο, θα πρέπει να διασφαλίζεται
µε τον καθορισµό ορίων αλιευµάτων ή/και αλιευτικής
προσπάθειας.

(10)

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη λήψη, εκ µέρους
των κρατών µελών ή της Επιτροπής, επειγόντων µέτρων στην
περίπτωση σοβαρής απειλής στη διατήρηση των πόρων ή
του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, που προκύπτει από αλιευτικές δραστηριότητες και απαιτεί τη λήψη άµεσων µέτρων.

(11)

Στη θαλάσσια ζώνη τους των 12 ναυτικών µιλίων, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία να εφαρµόζονται σε
όλα τα αλιευτικά σκάφη, υπό τον όρο ότι τα λαµβανόµενα
µέτρα, στην περίπτωση που εφαρµόζονται σε αλιευτικά
σκάφη άλλων κρατών µελών, δεν εισάγουν διακρίσεις και
τίθενται σε εφαρµογή µετά από προηγούµενη διαβούλευση,
και υπό τον όρο ότι η Κοινότητα δεν έχει λάβει ειδικά µέτρα
διατήρησης και διαχείρισης στην περιοχή αυτήν.

(12)

Ο κοινοτικός στόλος θα πρέπει να µειωθεί προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί µε τους διαθέσιµους πόρους και θα πρέπει
να θεσπιστούν ειδικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος αυτός, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού επιπέδων αναφοράς για την αλιευτική ικανότητα του στόλου, των
οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, καθώς και ενός ειδικού
κοινοτικού µέσου για την προώθηση της διάλυσης των
αλιευτικών σκαφών και εθνικών καθεστώτων εισόδου/εξόδου
από το στόλο.

(13)

Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να τηρεί εθνικό µητρώο αλιευτικών σκαφών, τα δε στοιχεία που περιέχονται στο µητρώο
θα πρέπει να διατίθενται στην Επιτροπή προκειµένου να
επιτρέπουν την παρακολούθηση του µεγέθους των στόλων
των κρατών µελών.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου (3)
θέσπισε ένα κοινοτικό σύστηµα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό, το Συµβούλιο αποφασίζει, πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2002, για την
πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε αναγκαίων προσαρµογών.

(2)

Το πεδίο εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εκτείνεται στη διατήρηση, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση
των έµβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας,
καθώς και στη µεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνται στην επικράτεια των
κρατών µελών ή σε κοινοτικά ύδατα ή από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή υπηκόους των κρατών µελών, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 117 της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, µε την επιφύλαξη της
πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σηµαίας.

(3)

∆εδοµένου ότι πολλά ιχθυαποθέµατα εξακολουθούν να
µειώνονται, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να
βελτιωθεί προκειµένου να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του τοµέα της αλιείας µέσω της βιώσιµης
εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων πόρων, η οποία θα
στηρίζεται σε έγκυρες επιστηµονικές συµβουλές καθώς και
στην προληπτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στο ίδιο
σκεπτικό µε την αρχή της προφύλαξης που αναφέρεται στο
άρθρο 174 της συνθήκης.

(4)

Ως εκ τούτου ο στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα
πρέπει να είναι η επίτευξη βιώσιµης εκµετάλλευσης των
έµβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, λαµβάνοντας υπόψη κατά
ισόρροπο τρόπο τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές.

(5)

Η διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής πρέπει να
διέπεται από την αρχή της ορθής διαχείρισης και τα µέτρα
που λαµβάνονται στο πλαίσιό της να είναι αµοιβαίως συµβατά και συνεκτικά µε άλλες κοινοτικές πολιτικές.

(6)

Ο στόχος της βιώσιµης εκµετάλλευσης θα επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µέσω µιας πολυετούς προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, η οποία θα περιλαµβάνει πολυετή σχέδια
διαχείρισης των αποθεµάτων στα ασφαλή βιολογικά όρια ή
εντός αυτών. Για τα αποθέµατα που βρίσκονται εκτός

(1) ΕΕ C 203 E της 27.8.2002, σ. 284.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της
9.6.1998, σ. 1).
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Οι κανόνες που ισχύουν σχετικά µε τον περιορισµό της πρόσβασης σε πόρους στις ζώνες των 12 ναυτικών µιλίων των
κρατών µελών λειτούργησαν ικανοποιητικά, δεδοµένου ότι
ωφέλησαν τη διατήρηση περιορίζοντας την αλιευτική
προσπάθεια στα πιο ευαίσθητα µέρη των κοινοτικών υδάτων
και συνέβαλαν στη διατήρηση των παραδοσιακών αλιευτικών
δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
η κοινωνική και η οικονοµική ανάπτυξη ορισµένων παράκτιων κοινοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν
να εφαρµόζονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012.

(15)

Μολονότι θα πρέπει να διατηρηθούν επί του παρόντος άλλοι
περιορισµοί πρόσβασης που προβλέπονται στην κοινοτική
νοµοθεσία, οι εν λόγω περιορισµοί θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειµένου να αξιολογηθεί εάν είναι αναγκαίοι για τη
διασφάλιση της βιώσιµης αλιείας.

(16)

Ενόψει της επισφαλούς οικονοµικής κατάστασης του τοµέα
της αλιείας και της εξάρτησης ορισµένων παράκτιων κοινοτήτων από την αλιεία, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η
σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων µέσω
της κατανοµής αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών
µελών, η οποία θα στηρίζεται σε ένα προβλέψιµο µερίδιο
των αποθεµάτων για κάθε κράτος µέλος.

(17)

Από την άλλη πλευρά, η σταθερότητα, δεδοµένης της προσωρινής βιολογικής κατάστασης των αποθεµάτων, θα πρέπει
να διασφαλίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών όπου ο
πληθυσµός εξαρτάται σηµαντικά από την αλιεία και τις
συναφείς δραστηριότητες, όπως αποφάσισε το Συµβούλιο
στο ψήφισµα της 3ης Νοεµβρίου 1976 (1) που αφορά
ορισµένα εξωτερικά θέµατα της δηµιουργίας στην Κοινότητα
αλιευτικής ζώνης 200 µιλίων από την 1η Ιανουαρίου 1977,
και ιδίως µε το παράρτηµα VII αυτού.

(18)

Συνεπώς, η έννοια της σχετικής σταθερότητας που επιδιώκεται θα πρέπει να νοείται κατά τον τρόπο αυτό.

(19)

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου
και εφαρµογής για την αλιεία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα
πρέπει περαιτέρω να αποσαφηνισθεί η κατανοµή των
ευθυνών µεταξύ των αρχών των κρατών µελών και της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτόν, είναι σκόπιµο να εισαχθούν
στον παρόντα κανονισµό οι βασικές διατάξεις που διέπουν
τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την εφαρµογή των κανόνων
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, µέρος των οποίων περιλαµβάνεται ήδη στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/9 του
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση
συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην Κοινή Αλιευτική
Πολιτική (2). Ο εν λόγω κανονισµός πρέπει να παραµείνει σε
ισχύ µέχρις ότου εκδοθούν οι αναγκαίοι κανόνες εφαρµογής.

(20)

Οι διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την
εφαρµογή προβλέπουν, αφενός, υποχρεώσεις των πλοιάρχων
των αλιευτικών σκαφών και των επιχειρηµατιών στην εµπορική αλυσίδα και, αφετέρου, διάφορες ευθύνες των κρατών
µελών και της Επιτροπής.

(1) ΕΕ C 105 της 7.5.1981, σ. 1.
(2) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 της Επιτροπής (ΕΕ
L 268 της 9.10.2001, σ. 23).
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(21)

Η Κοινότητα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µειώνει τις
αλιευτικές δυνατότητες όταν διαπιστωθεί ότι ένα κράτος
µέλος έχει υπερβεί τις αλιευτικές του δυνατότητες. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα άλλο κράτος µέλος
ζηµιώθηκε από την υπέρβαση των αλιευτικών δυνατοτήτων
από ένα κράτος µέλος, µέρος ή το σύνολο της µείωσης θα
πρέπει να παρέχεται στο εν λόγω κράτος µέλος.

(22)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαµβάνουν
άµεσα µέτρα για την παρεµπόδιση της συνέχισης σοβαρών
παραβάσεων όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1447/1999 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί
πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (3).

(23)

Η Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει άµεσα προληπτικά µέτρα εάν αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος οι
αλιευτικές δραστηριότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή απειλή
της διατήρησης των έµβιων υδρόβιων πόρων.

(24)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εξουσίες προκειµένου να µπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στον
τοµέα του ελέγχου και να αξιολογεί την εφαρµογή της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη.

(25)

Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισµός
µεταξύ όλων των αρµόδιων αρχών προκειµένου να επιτευχθεί
συµµόρφωση προς τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, ιδίως µέσω της ανταλλαγής εθνικών επιθεωρητών,
µε την υποχρέωση των κρατών µελών να αντιµετωπίζουν τις
εκθέσεις επιθεώρησης που συντάσσονται από κοινοτικούς
επιθεωρητές, επιθεωρητές άλλου κράτους µέλους ή επιθεωρητές της Επιτροπής µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζουν τις εκθέσεις των δικών τους επιθεωρητών, µε σκοπό τη
διακρίβωση των γεγονότων.

(26)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
πράξης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/
EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(27)

Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, θα πρέπει να θεσπιστούν περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια προκειµένου να µπορέσει η Κοινή
Αλιευτική Πολιτική να ωφεληθεί από τις γνώσεις και την
πείρα των αφορώµενων αλιέων και των άλλων ενδιαφεροµένων και να λάβει υπόψη τις διάφορες συνθήκες που επικρατούν στα κοινοτικά ύδατα.

(28)

Προκειµένου να µπορέσει η Κοινή Αλιευτική Πολιτική να
επωφεληθεί από τις καλύτερες επιστηµονικές, τεχνικές και
οικονοµικές συµβουλές, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από κατάλληλη επιτροπή.

(3) ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 5.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(29)

Είναι αναγκαίο και σκόπιµο για την επίτευξη του βασικού
στόχου της βιώσιµης εκµετάλλευσης των έµβιων υδρόβιων
πόρων να θεσπιστούν κανόνες για τη διατήρηση και εκµετάλλευση των πόρων αυτών. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης ο παρών κανονισµός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου
αυτού,

(30)

Λόγω του πλήθους και της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, θα πρέπει να
καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συµβουλίου. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 101/76 του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 1976, περί θεσπίσεως κοινής
διαρθρωτικής πολιτικής στον τοµέα της αλιείας (1), θα πρέπει
επίσης να καταργηθεί δεδοµένου ότι όλες οι σηµαντικές
διατάξεις του κατέστησαν κενές περιεχοµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

L 358/61

ται στο οικοσύστηµα. Επιδιώκει την αποτελεσµατικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός οικονοµικά βιώσιµου και
ανταγωνιστικού τοµέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, παρέχοντας
ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συµφέροντα των καταναλωτών.
2. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική πρέπει να κατευθύνεται από τις
ακόλουθες αρχές ορθής διαχείρισης:
α) σαφή ορισµό των ευθυνών σε κοινοτικό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο,
β) διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα στηρίζεται σε έγκυρες
επιστηµονικές συµβουλές και θα επιτυγχάνει έγκαιρα αποτελέσµατα,
γ) ευρεία συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε όλα τα στάδια της
πολιτικής από τη σύλληψη έως την εφαρµογή της,
δ) συνοχή µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως µε περιβαλλοντικές,
κοινωνικές, περιφερειακές, αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές
προστασίας της υγείας και του καταναλωτή.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική καλύπτει δραστηριότητες
διατήρησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης έµβιων υδρόβιων πόρων
την υδατοκαλλιέργεια και τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην περίπτωση που οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στο έδαφος των κρατών µελών ή στα
ύδατα της Κοινότητας ή από αλιευτικά σκάφη των κρατών µελών ή,
µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της
σηµαίας, από υπηκόους των κρατών µελών.
2.
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει συνεκτικά µέτρα που
αφορούν:
α) τη διατήρηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των έµβιων υδρόβιων πόρων,
β) στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας,
γ) τους όρους πρόσβασης σε ύδατα και πόρους,
δ) τη διαρθρωτική πολιτική και τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου,
ε) τον έλεγχο και την εφαρµογή,
στ) την υδατοκαλλιέργεια,
ζ) την κοινή οργάνωση αγορών και
η) τις διεθνείς σχέσεις.
Άρθρο 2
Στόχοι
1.
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική διασφαλίζει την εκµετάλλευση
των έµβιων υδρόβιων πόρων που παρέχει βιώσιµες οικονοµικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.
Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα εφαρµόζει την προληπτική
προσέγγιση λαµβάνοντας µέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία
και τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων, τη λήψη µέτρων για
τη βιώσιµη εκµετάλλευσή τους και την ελαχιστοποίηση της
επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα. Η εν λόγω αρχή αποσκοπεί στη σταδιακή εφαρµογή µιας
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας που θα στηρίζε(1) ΕΕ L 20 της 28.1.1976, σ. 19.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «κοινοτικά ύδατα»: τα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών µελών, εκτός από τα ύδατα που βρίσκονται
κοντά στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης,
β) «έµβιοι υδάτινοι πόροι»: τα διαθέσιµα και προσιτά έµβια
θαλάσσια υδάτινα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των ανάδροµων
και κατάδροµων ειδών κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας ζωής
τους,
γ) «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο είναι εξοπλισµένο για την εµπορική εκµετάλλευση έµβιων υδρόβιων
πόρων,
δ) «κοινοτικό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη
σηµαία κράτους µέλους και είναι νηολογηµένο στην Κοινότητα,
ε) «βιώσιµη εκµετάλλευση»: η εκµετάλλευση ενός αποθέµατος
κατά τρόπον ώστε να µην θίγεται η µελλοντική εκµετάλλευση
του αποθέµατος και να µην έχει αρνητική επίπτωση στα θαλάσσια οικοσυστήµατα,
στ) «ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας»: τα αλιεύµατα ενός
αποθέµατος σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο ως ποσοστό του
µέσου αποθέµατος που είναι διαθέσιµο για αλίευση κατά την
περίοδο αυτή,
ζ) «απόθεµα»: ο έµβιος υδρόβιος πόρος που απαντάται σε µια
δεδοµένη περιοχή διαχείρισης,
η) «αλιευτική προσπάθεια»: το προϊόν της αλιευτικής ικανότητας
και της δραστηριότητας ενός αλιευτικού σκάφους· για µία
οµάδα σκαφών, είναι το άθροισµα της αλιευτικής προσπάθειας
όλων των σκαφών της οµάδας,
θ) «προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας»: σηµαίνει
ότι η έλλειψη κατάλληλων επιστηµονικών πληροφοριών δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιείται ως λόγος για την αναβολή ή την
παράλειψη λήψης διαχειριστικών µέτρων για τη διατήρηση
ειδών-στόχων, συναφών ή εξαρτώµενων ειδών ή ειδών που δεν
αποτελούν στόχο της αλιείας, καθώς και του περιβάλλοντός
τους,
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ι) «οριακά σηµεία αναφοράς»: τιµές παραµέτρων πληθυσµού
ιχθυαποθέµατος (όπως η βιοµάζα ή το ποσοστό θνησιµότητας
λόγω αλιείας) οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται διότι συνδέονται µε άγνωστη δυναµική των πληθυσµών, καταστροφή
του αποθέµατος ή ανεπαρκή ανανέωση του πληθυσµού,
ια) «σηµεία αναφοράς διατήρησης»: τιµές παραµέτρων πληθυσµού
ιχθυαποθέµατος (όπως η βιοµάζα ή το ποσοστό θνησιµότητας
λόγω αλιείας) που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση των
αλιευµάτων, για παράδειγµα όσον αφορά ένα αποδεκτό
επίπεδο βιολογικού κινδύνου ή ένα επιθυµητό επίπεδο απόδοσης,
ιβ) «ασφαλή βιολογικά όρια»: δείκτες της κατάστασης ενός αποθέµατος ή της εκµετάλλευσής του, εντός των οποίων υπάρχει
µικρός κίνδυνος υπέρβασης ορισµένων οριακών σηµείων αναφοράς,
ιγ) «όριο αλιευµάτων»: ποσοτικό όριο εκφορτώσεων ενός αποθέµατος ή οµάδας αποθεµάτων σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το κοινοτικό δίκαιο,
ιδ) «αλιευτική ικανότητα»: η χωρητικότητα ενός σκάφους σε µονάδες GT και η ισχύς του σε µονάδες kW, όπως ορίζεται στα
άρθρα 4 και 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του
Συµβουλίου (1). Για ορισµένους τύπους αλιευτικής δραστηριότητας η αλιευτική ικανότητα µπορεί να καθορίζεται από το
Συµβούλιο, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τον αριθµό ή/και
το µέγεθος των αλιευτικών εργαλείων ενός σκάφους,
ιε) «έξοδος από το στόλο»: η διαγραφή ενός αλιευτικού σκάφους
από το µητρώο αλιευτικών σκαφών ενός κράτους µέλους, υπό
τον όρο ότι τηρείται η παράγραφος 1 του άρθρου 15,
ιστ) «είσοδος στο στόλο»: η καταχώρηση αλιευτικού σκάφους στο
µητρώο του αλιευτικού στόλου κράτους µέλους,
ιζ) «αλιευτική δυνατότητα»:
δικαίωµα αλίευσης,

ένα

ποσοτικοποιηµένο

νόµιµο

ιη) «κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες»: οι αλιευτικές δυνατότητες
που διατίθενται στην Κοινότητα σε κοινοτικά ύδατα, συν το
σύνολο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων, µείον τις κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες που
κατανέµονται σε τρίτες χώρες.
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αποθεµάτων για τον περιορισµό της θνησιµότητας λόγω αλιείας και
της περιβαλλοντικής επίπτωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
µέσω:
α) της θέσπισης σχεδίων ανάκτησης δυνάµει του άρθρου 5,
β) της θέσπισης σχεδίων διαχείρισης δυνάµει του άρθρου 6,
γ) του καθορισµού στόχων για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αποθεµάτων,
δ) του περιορισµού των αλιευµάτων,
ε) του καθορισµού του αριθµού και του τύπου των αλιευτικών
σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν,
στ) του περιορισµού της αλιευτικής προσπάθειας,
ζ) της θέσπισης τεχνικών µέτρων, τα οποία περιλαµβάνουν:
i) µέτρα σχετικά µε τη δοµή του αλιευτικού εργαλείου, τον
αριθµό και το µέγεθος του αλιευτικού εργαλείου επί του
σκάφους, τις µεθόδους χρήσης του και τη σύνθεση των
αλιευµάτων που µπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους
σε περίπτωση διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων µε
το εργαλείο αυτό·
ii) ζώνες ή/και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες απαγορεύονται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες,
µεταξύ άλλων, και για την προστασία των τόπων αναπαραγωγής και ανάπτυξης·
iii) ελάχιστο µέγεθος των ψαριών που µπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή/και να εκφορτώνονται·
iv) ειδικά µέτρα για τη µείωση της επίπτωσης των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και στα είδη
που δεν αποτελούν στόχο της αλιείας,
η) της θέσπισης κινήτρων, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών
κινήτρων, για την προαγωγή περισσότερο επιλεκτικών µεθόδων
αλιείας, ή µεθόδων µε µικρές επιπτώσεις,
θ) της διεξαγωγής πιλοτικών σχεδίων για εναλλακτικές τεχνικές
διαχείρισης της αλιείας.
Άρθρο 5
Σχέδια ανάκτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 4
Είδη µέτρων

1. Το Συµβούλιο θεσπίζει, κατά προτεραιότητα, σχέδια
ανάκτησης για αλιευτικές δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται
αποθέµατα τα οποία βρίσκονται εκτός των ασφαλών βιολογικών
ορίων.
2. Στόχος των σχεδίων ανάκτησης είναι να διασφαλίζουν την
επάνοδο των αποθεµάτων σε ασφαλή βιολογικά όρια.

1.
Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1, το Συµβούλιο θεσπίζει κοινοτικά µέτρα τα οποία
διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους καθώς και όρους
βιώσιµης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Περιλαµβάνουν σηµεία αναφοράς διατήρησης, όπως στόχους βάσει
των οποίων αξιολογείται η ανάκτηση των αποθεµάτων εντός
ασφαλών βιολογικών ορίων.

2.
Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταρτίζονται
λαµβάνοντας υπόψη διαθέσιµα επιστηµονικά, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία και ιδίως τις εκθέσεις που συντάσσονται από την
Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ)
που συγκροτείται δυνάµει του άρθρου 33 παράγραφος 1, καθώς
και τυχόν γνώµες των περιφερειακών γνωµοδοτικών συµβουλίων
που συγκροτούνται δυνάµει του άρθρου 31. Τα µέτρα αυτά µπορούν, ιδίως, να περιλαµβάνουν µέτρα για κάθε απόθεµα ή οµάδα

α) µέγεθος πληθυσµού ή/και

(1) ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 της 29.12.1994, σ. 11).

Οι στόχοι εκφράζονται σε:
β) µακροπρόθεσµη απόδοση της αλιείας ή/και
γ) ποσοστό θνησιµότητας λόγω αλιείας ή/και
δ) σταθερότητα των αλιευµάτων.
Τα σχέδια ανάκτησης µπορούν να περιλαµβάνουν στόχους σχετικούς µε άλλους έµβιους υδρόβιους πόρους καθώς και στόχους για
τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
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Στις περιπτώσεις που τίθενται περισσότεροι από έναν στόχοι, τα
σχέδια ανάκτησης προσδιορίζουν τον βαθµό προτεραιότητας κάθε
στόχου.
3.
Tα σχέδια ανάκτησης καταρτίζονται βάσει της προληπτικής
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και λαµβάνουν υπόψη τα
οριακά σηµεία αναφοράς που συνιστώνται από τους αρµόδιους
επιστηµονικούς φορείς. ∆ιασφαλίζουν τη βιώσιµη εκµετάλλευση
των αποθεµάτων, καθώς και το γεγονός ότι οι συνέπειες των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα παραµένουν
σε διατηρήσιµα επίπεδα.
Μπορούν να καλύπτουν είτε την αλιεία µεµονωµένων αποθεµάτων
είτε την αλιεία που εκµεταλλεύεται διάφορα αποθέµατα, και λαµβάνουν δεόντως υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ αποθεµάτων και
αλιείας.
Τα σχέδια ανάκτησης είναι πολυετή και αναφέρουν το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων.
4.
Σχέδια ανάκτησης µπορούν να περιλαµβάνουν οποιοδήποτε
µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία γ)
έως η), καθώς και κανόνες αλίευσης οι οποίοι συνίστανται σε προκαθορισµένη δέσµη βιολογικών παραµέτρων που διέπουν τα όρια
αλιευµάτων.
Tα σχέδια ανάκτησης περιλαµβάνουν περιορισµούς της αλιευτικής
προσπάθειας εκτός αν αυτό δεν είναι αναγκαίο προς επίτευξη του
στόχου του σχεδίου. Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στα σχέδια
ανάκτησης είναι αναλογικά προς τους στόχους και το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο, και αποφασίζονται από το Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την κατάσταση διατήρησης του ή των αποθεµάτων,
β) τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ή των αποθεµάτων,
γ) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών περιοχών στις οποίες
αλιεύονται τα αποθέµατα,
δ) τον οικονοµικό αντίκτυπο των µέτρων στα συγκεκριµένα αλιεύµατα.
5.
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την αποτελεσµατικότητα
των σχεδίων ανάκτησης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων.
Άρθρο 6
Σχέδια διαχείρισης
1.
Το Συµβούλιο θεσπίζει σχέδια διαχείρισης εφόσον αυτό απαιτείται για τη διατήρηση των αποθεµάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, για αλιευτικές δραστηριότητες που εκµεταλλεύονται
αποθέµατα τα οποία βρίσκονται στα ασφαλή βιολογικά όρια ή
εντός αυτών.
2.
Τα σχέδια διαχείρισης περιλαµβάνουν σηµεία αναφοράς
διατήρησης όπως στόχους βάσει των οποίων αξιολογείται η
διατήρηση των αποθεµάτων εντός των ορίων αυτών. Εφαρµόζεται
το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).
Τα σχέδια διαχείρισης µπορούν να περιλαµβάνουν στόχους σχετικούς µε άλλους έµβιους υδρόβιους πόρους καθώς και στόχους για
τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
Στις περιπτώσεις που τίθενται περισσότεροι από έναν στόχοι, τα
σχέδια ανάκτησης προσδιορίζουν τον βαθµό προτεραιότητας των
στόχων αυτών.
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3. Tα σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται βάσει της προληπτικής
προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και λαµβάνουν υπόψη τα
οριακά σηµεία αναφοράς που συνιστώνται από τους αρµόδιους
επιστηµονικούς φορείς. ∆ιασφαλίζουν τη βιώσιµη εκµετάλλευση
των αποθεµάτων και την παραµονή των συνεπειών των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα σε διατηρήσιµα
επίπεδα.
Μπορούν να καλύπτουν είτε την αλιεία µεµονωµένων αποθεµάτων
είτε την αλιεία που εκµεταλλεύεται διάφορα αποθέµατα, και λαµβάνουν δεόντως υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ αποθεµάτων και
αλιείας.
Τα σχέδια ανάκτησης είναι πολυετή και αναφέρουν το αναµενόµενο
χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των τιθέµενων στόχων.
4. Tα σχέδια διαχείρισης µπορούν να περιλαµβάνουν οποιοδήποτε µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία
δ) έως θ), καθώς και κανόνες αλίευσης οι οποίοι συνίστανται σε
προκαθορισµένη δέσµη βιολογικών παραµέτρων που διέπουν τα
όρια αλιευµάτων.
Tα µέτρα που πρέπει να περιλαµβάνονται στα σχέδια διαχείρισης
είναι αναλογικά προς τους στόχους και το αναµενόµενο χρονικό
πλαίσιο, και αποφασίζονται από το Συµβούλιο λαµβάνοντας
υπόψη:
α) την κατάσταση διατήρησης του ή των αποθεµάτων,
β) τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ή των αποθεµάτων,
γ) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών περιοχών στις οποίες
αλιεύονται τα αποθέµατα και
δ) τον οικονοµικό αντίκτυπο των µέτρων στα συγκεκριµένα αλιεύµατα.
5. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την αποτελεσµατικότητα
των σχεδίων διαχείρισης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 7
Επείγοντα µέτρα της Επιτροπής
1. Εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη διατήρηση των
έµβιων υδρόβιων πόρων ή για το θαλάσσιο οικοσύστηµα που προκαλείται από αλιευτικές δραστηριότητες, και απαιτεί άµεσες ενέργειες, η Επιτροπή, κατόπιν τεκµηριωµένης αίτησης ενός κράτους
µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, µπορεί να αποφασίζει τη λήψη
επειγόντων µέτρων, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη των 6 µηνών. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει νέα απόφαση να επεκτείνει τα επείγοντα µέτρα για 6 µήνες το πολύ.
2. Tο κράτος µέλος κοινοποιεί την αίτηση ταυτόχρονα στην
Επιτροπή, στα άλλα κράτη µέλη και στα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια. Τα συµβούλια αυτά µπορούν να υποβάλλουν τα
γραπτά σχόλιά τους στην Επιτροπή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της αίτησης.
Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών
από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3. Tα επείγοντα µέτρα έχουν άµεση ισχύ. Κοινοποιούνται στα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα.
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4.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να παραπέµψουν την
απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός δέκα εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

κράτη µέλη και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια
σχετικά µε σχέδιο των µέτρων συνοδευόµενο από επεξηγηµατικό
σηµείωµα.

5.
Το Συµβούλιο, ενεργώντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός µηνός από την παραποµπή.

2. Τα µέτρα που εφαρµόζονται σε αλιευτικά σκάφη άλλων
κρατών µελών υπόκεινται στις διαδικασίες που καθορίζονται στο
άρθρο 8 παράγραφοι 3 έως 6.

Άρθρο 8
Επείγοντα µέτρα κράτους µέλους
1.
Εάν υπάρχει ένδειξη σοβαρής και απρόβλεπτης απειλής για τη
διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων ή για το θαλάσσιο
οικοσύστηµα, η οποία προκαλείται από αλιευτικές δραστηριότητες,
σε ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κράτους
µέλους, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµίες οι οποίες θα ήταν
δύσκολο να αποκατασταθούν, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να
λαµβάνει επείγοντα µέτρα, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη των τριών µηνών.
2.
Τα κράτη µέλη που προτίθενται να λάβουν επείγοντα µέτρα
κοινοποιούν την πρόθεσή τους στην Επιτροπή, τα άλλα κράτη µέλη
και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια διαβιβάζοντας
σχέδιο των µέτρων αυτών µαζί µε επεξηγηµατικό σηµείωµα, πριν
από την έγκρισή τους.

Άρθρο 10
Μέτρα των κρατών µελών που εφαρµόζονται αποκλειστικά σε
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα για τη διατήρηση και
τη διαχείριση αποθεµάτων σε ύδατα τα οποία τελούν υπό την
κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους υπό τον όρο ότι:
α) εφαρµόζονται αποκλειστικά στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη
σηµαία του συγκεκριµένου κράτους µέλους τα οποία είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα ή, για πρόσωπα εγκατεστηµένα στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος, σε αλιευτικές δραστηριότητες µη
εκτελούµενες από αλιευτικό σκάφος και
β) είναι συµβατά προς τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 και δεν είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που
προβλέπονται από την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία.

3.
Tα κράτη µέλη και τα οικεία περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια µπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους στην
Επιτροπή εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει, καταργεί ή τροποποιεί το
µέτρο εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

4.
Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αναπροσαρµογή της αλιευτικής ικανότητας

5.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να παραπέµψουν την
απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός δέκα εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή µέτρα αναπροσαρµογής
της αλιευτικής ικανότητας για τους στόλους τους προκειµένου να
επιτύχουν σταθερή και διαρκή ισορροπία µεταξύ της εν λόγω αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων τους.

6.
Το Συµβούλιο, ενεργώντας µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί να
λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός µηνός από την παραποµπή.
Άρθρο 9
Μέτρα των κρατών µελών εντός της ζώνης των 12 ναυτικών
µιλίων
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα, τα οποία δεν
εισάγουν διακρίσεις, για τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών
πόρων και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων εντός 12 ναυτικών
µιλίων από τις γραµµές βάσης τους υπό τον όρο ότι η Κοινότητα
δεν έχει λάβει µέτρα διατήρησης και διαχείρισης ειδικά για την
περιοχή αυτήν. Τα µέτρα των κρατών µελών πρέπει να είναι συµβατά προς τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 2 και να µην
είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που προβλέπονται από την
υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία.
Στην περίπτωση που τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη ενδέχεται να επηρεάζουν σκάφη άλλου κράτους µέλους, τα µέτρα αυτά
θεσπίζονται µόνον κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή, τα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 11

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την µη υπέρβαση των επιπέδων
αναφοράς, εκφραζόµενων σε µονάδες GT και kW, για την αλιευτική ικανότητα του στόλου που αναφέρεται στο άρθρο 12 και στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
3. ∆εν επιτρέπεται καµία έξοδος από το στόλο µε την χορήγηση
δηµόσιας ενίσχυσης, εκτός εάν προηγείται απόσυρση της γενικής
άδειας αλιείας που καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3690/
93 του Συµβουλίου (1) και, στην περίπτωση που προβλέπεται, των
ειδικών αδειών αλιείας που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς. Η αλιευτική ικανότητα που αντιστοιχεί στη σχετική γενική
άδεια αλιείας, και, κατά περίπτωση, στις σχετικές ειδικές άδειες
αλιείας, δεν µπορεί να αντικατασταθεί.
4. Στην περίπτωση χορήγησης δηµόσιας ενίσχυσης για απόσυρση αλιευτικής ικανότητας που υπερβαίνει τη µείωση της ικανότητας που είναι αναγκαία προκειµένου να τηρηθούν τα επίπεδα
αναφοράς δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1, ο όγκος της
αποσυρόµενης αλιευτικής ικανότητας αφαιρείται αυτόµατα από τα
επίπεδα αναφοράς. Τα προκύπτοντα επίπεδα αναφοράς καθίστανται
νέα επίπεδα αναφοράς.
(1) ΕΕ L 341 της 31.12.1993, σ. 93.
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5.
Στα αλιευτικά σκάφη ηλικίας 5 ετών και άνω, ο εκσυγχρονισµός στο κατάστρωµα για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του
σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας
των προϊόντων µπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα του σκάφους,
υπό τον όρο ότι ο εκσυγχρονισµός αυτός δεν αυξάνει τη δυνατότητα του σκάφους για αλίευση ιχθύων. Τα επίπεδα αναφοράς
βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 12 προσαρµόζονται
αναλόγως. Η αντιστοιχούσα χωρητικότητα δεν χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της ισορροπίας εισόδων και εξόδων
εκ µέρους των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 13.
Λεπτοµερείς κανόνες και όροι για τα µέτρα αυτά µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.
Άρθρο 12
Επίπεδα αναφοράς για τους αλιευτικούς στόλους
1.
Η Επιτροπή καθορίζει µε τη διαδικασία του άρθρου 30
παράγραφος 2, για κάθε κράτος µέλος επίπεδα αναφοράς, εκφραζόµενα σε µονάδες GT και kW, για τη συνολική αλιευτική ικανότητα
των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία αυτού
του κράτους µέλους.
Τα επίπεδα αναφοράς είναι το άθροισµα των στόχων του Πολυετούς Προγράµµατος Προσανατολισµού 1997-2002 για κάθε
τµήµα του στόλου που καθορίστηκαν για την 31η ∆εκεµβρίου
2002 µε την απόφαση 97/413/EΚ του Συµβουλίου (1).
2.
Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.
Άρθρο 13
Είσοδος/έξοδος και µείωση της συνολικής χωρητικότητας
1.
Tα κράτη µέλη διαχειρίζονται τις εισόδους και τις εξόδους
από το στόλο κατά τρόπον ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2003:
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Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει σύνοψη των αποτελεσµάτων των προσπαθειών των κρατών µελών για την επίτευξη βιώσιµης
ισορροπίας µεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. Η σύνοψη αυτή βασίζεται στην ετήσια έκθεση που αποστέλλει
κάθε κράτος µέλος στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Απριλίου
του επόµενου έτους.
Η σύνοψη της Επιτροπής, στην οποία επισυνάπτονται οι εκθέσεις
των κρατών µελών, διαβιβάζεται, πριν από το τέλος του έτους, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο συνοδευόµενη από τις
γνωµοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ και της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του άρθρου 30 παράγραφος 1.
2. Κανόνες εφαρµογής για τις ανταλλαγές αυτές µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.
Άρθρο 15
Μητρώα αλιευτικών σκαφών
1. Κάθε κράτος µέλος τηρεί µητρώο των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν τη σηµαία του, το οποίο περιλαµβάνει τις
ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη
δραστηριότητα των σκαφών, που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των µέτρων που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.
2. Κάθε κράτος µέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινοτικό µητρώο αλιευτικών σκαφών το
οποίο περιέχει τις πληροφορίες τις οποίες λαµβάνει δυνάµει της
παραγράφου 2 και το θέτει στη διάθεση των κρατών µελών. Το
µητρώο αυτό τηρεί τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

α) η είσοδος νέας χωρητικότητας στο στόλο, άνευ κρατικής ενίσχυσης, να αντισταθµίζεται από την πρότερη άνευ κρατικής ενίσχυσης απόσυρση τουλάχιστον ίσης χωρητικότητας,

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι
διαδικασίες για τη διαβίβασή τους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι δυνατό να καθορίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.

β) η είσοδος νέας χωρητικότητας στο στόλο, µε κρατική ενίσχυση
χορηγούµενη µετά την 1η Ιανουαρίου 2003, αντισταθµίζεται
από την πρότερη άνευ κρατικής ενίσχυσης απόσυρση:
i) τουλάχιστον της ίδιας χωρητικότητας, για την είσοδο νέων
σκαφών 100 GT το πολύ, ή

Άρθρο 16

ii) της χωρητικότητας αυτής επί 1,35 τουλάχιστον, για την
είσοδο νέων σκαφών άνω των 100 GT.
2.
Από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
κάθε κράτος µέλος που επιλέγει να προβεί σε νέα ανάληψη υποχρέωσης για δηµόσια ενίσχυση για ανανέωση στόλου µετά τις 31
∆εκεµβρίου 2002 πρέπει να επιτύχει µείωση της συνολικής χωρητικότητας του στόλου του κατά 3 % για ολόκληρη την περίοδο σε
σχέση µε τα επίπεδα αναφοράς του άρθρου 12.
3.
Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος
2.
(1) ΕΕ L 175 της 3.7.1997, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/70/ΕΚ (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 77).

Προϋποθέσεις της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής και
µείωση της αλιευτικής προσπάθειας
1. Χρηµατοδοτική συνδροµή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για
καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την
κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας (2), µε την
εξαίρεση των κεφαλαίων για την διάλυση αλιευτικών σκαφών,
µπορεί να χορηγηθεί µόνο στο βαθµό που ένα κράτος µέλος έχει
συµµορφωθεί προς τα άρθρα 11, 13 και 15 του παρόντος κανονισµού και έχει παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 366/2001 της Επιτροπής (3).
(2) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 179/2002 (ΕΕ L 31 της
1.2.2002, σ. 25).
3
( ) ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 3.
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Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή, αφού δώσει στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και σε
αναλογία προς το βαθµό της µη συµµόρφωσης, αναστέλλει την κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 για το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών µήκους µεταξύ των καθέτων 26
µέτρων το πολύ, τα οποία αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη, εκτός από
το σύκο της Νορβηγίας και το προσφυγάκι, διέπονται από σύστηµα
προηγούµενης άδειας σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό και, ιδίως, στο παράρτηµα II.

2.
Εάν, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών, η Επιτροπή κρίνει
ότι η αλιευτική ικανότητα του στόλου ενός κράτους µέλους υπερβαίνει το όριο που απορρέει από τα άρθρα 11, 13 και 15, το κοινοποιεί στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Το εν λόγω κράτος µέλος
µειώνει αµέσως την αλιευτική του προσπάθεια στο επίπεδο που θα
βρισκόταν εάν είχαν τηρηθεί τα άρθρα 11, 13 και 15, χωρίς να
θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα αυτά. Το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διαβιβάζει το πρόγραµµα µείωσης
στην Επιτροπή για εξακρίβωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2, είτε η µείωση ισούται προς την υπέρβαση της ικανότητας είτε όχι.

2. Λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής και διαδικασίες για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου 1 είναι δυνατόν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 17
Γενικοί κανόνες
1.
Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη διαθέτουν ισότιµη πρόσβαση
σε ύδατα και πόρους σε όλα τα κοινοτικά ύδατα εκτός εκείνων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, µε την επιφύλαξη των µέτρων που
εκδίδονται δυνάµει του κεφαλαίου II.

Άρθρο 19
Επανεξέταση των κανόνων πρόσβασης
1. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τους
κανόνες που αφορούν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, οι
οποίοι προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, και στην οποία αξιολογείται η αιτιολόγηση των κανόνων αυτών από την άποψη των στόχων διατήρησης και βιώσιµης εκµετάλλευσης.
2. Βάσει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
έχοντας υπόψη την αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το Συµβούλιο αποφασίζει, πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2004,
για τυχόν απαιτούµενες προσαρµογές των κανόνων αυτών.

Άρθρο 20
Κατανοµή αλιευτικών δυνατοτήτων

2.
Σε ύδατα µέχρι 12 ναυτικά µίλια από τις γραµµές βάσης, τα
οποία τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους, τα κράτη
µέλη εξουσιοδοτούνται, από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2012, να περιορίζουν την αλιεία σε αλιευτικά σκάφη
τα οποία αλιεύουν παραδοσιακά στα ύδατα αυτά από λιµένες παρακείµενων ακτών, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων για κοινοτικά
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία άλλων κρατών µελών στο
πλαίσιο υφιστάµενων σχέσεων γειτονίας µεταξύ κρατών µελών και
των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο παράρτηµα I, που καθορίζουν για κάθε κράτος µέλος τις γεωγραφικές ζώνες εντός των
παράκτιων ζωνών άλλων κρατών µελών στις οποίες ασκούνται
αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και τα είδη τα οποία αφορούν.
Πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Επιτροπή θα υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 για τις
διατάξεις που θα ακολουθήσουν τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις.

Άρθρο 18

1. Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, αποφασίζει τα όρια των αλιευµάτων ή/και της αλιευτικής προσπάθειας και την κατανοµή των αλιευτικών δυνατοτήτων
µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και τους όρους που διέπουν τα
όρια αυτά. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα κατανεµηθούν µεταξύ των
κρατών µελών κατά τρόπο διασφαλίζονται σε κάθε κράτος µέλος
σχετική σταθερότητα αλιευτικών δραστηριοτήτων για κάθε απόθεµα
αλιείας.
2. Όταν η Κοινότητα καθορίζει νέες αλιευτικές δυνατότητες, το
Συµβούλιο αποφασίζει την κατανοµή των δυνατοτήτων αυτών
λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα κάθε κράτους µέλους.
3. Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει, για τα σκάφη που φέρουν τη
σηµαία του, τη µέθοδο κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων
που έχουν διατεθεί στο εν λόγω κράτος µέλος σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ενηµερώνει δε την Επιτροπή σχετικά µε την επιλεγείσα µέθοδο κατανοµής.

Shetland Box

4. Το Συµβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες που
διατίθεται σε τρίτες χώρες στα κοινοτικά ύδατα, και κατανέµει τις
δυνατότητες αυτές σε κάθε τρίτη χώρα.

1.
Για είδη ιδιαίτερης σηµασίας, στην περιοχή που καθορίζεται
στο παράρτηµα II, τα οποία είναι βιολογικώς ευπαθή λόγω των
χαρακτηριστικών εκµετάλλευσής τους, η αλιευτική δραστηριότητα

5. Τα κράτη µέλη δύνανται, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση
της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν το σύνολο ή µέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν κατανεµηθεί.

31.12.2002
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 21
Στόχοι
Με το κοινοτικό σύστηµα ελέγχου και εφαρµογής ελέγχονται η
πρόσβαση σε ύδατα και πόρους και η άσκηση των δραστηριοτήτων
που καθορίζονται στο άρθρο 1, και επιβάλλεται η τήρηση των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 22
Όροι πρόσβασης σε ύδατα και πόρους και όροι εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων
1.
Η άσκηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής απαγορεύεται εάν δεν τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:
α) τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να φέρουν τη γενική τους άδεια
αλιείας και, εφόσον προβλέπεται, τις ειδικές τους άδειες αλιείας·
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γ) ο αγοραστής αλιευτικών προϊόντων σε πρώτη πώληση υποβάλει
τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων στις αρχές, εκτός εάν η πώληση
λαµβάνει χώρα σε εγκεκριµένη ιχθυόσκαλα η οποία υποχρεούται να υποβάλλει τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων στις αρχές·
δ) όλα τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται ή εισάγονται
στην Κοινότητα, για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στις αρχές
τιµολόγια ή δελτία πωλήσεων, και τα οποία µεταφέρονται σε
τόπο εκτός του τόπου εκφόρτωσης ή εισαγωγής πρέπει να
συνοδεύονται µέχρι την πραγµατοποίηση της πρώτης πώλησης
από έγγραφο που συντάσσεται από τον µεταφορέα·
ε) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εγκαταστάσεις ή οχήµατα
µεταφοράς, δέχονται την επίσκεψη επιθεωρητών και συνεργάζονται µε αυτούς·
στ) στην περίπτωση καθορισµού ελάχιστου µεγέθους για ένα συγκεκριµένο είδος, οι εµπορευόµενοι που είναι υπεύθυνοι για
την πώληση, αποθήκευση ή µεταφορά, πρέπει να µπορούν να
αποδεικνύουν τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων.
Ο αγοραστής προϊόντων τα οποία εν συνεχεία δεν διατίθενται στην
αγορά αλλά χρησιµοποιούνται µόνο για ιδιωτική κατανάλωση
απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
3. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, µπορούν να
θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες µε τη διαδικασία του άρθρου 30
παράγραφος 2.

β) τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν λειτουργικό σύστηµα,
το οποίο να επιτρέπει την ανίχνευση και αναγνώρισή τους από
συστήµατα τηλεπαρακολούθησης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για
σκάφη συνολικού µήκους άνω των 18 µέτρων από την 1η
Ιανουαρίου 2004 και για σκάφη συνολικού µήκους άνω των 15
µέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2005·

Οι κανόνες αυτοί µπορούν να καλύπτουν, ιδίως, τις υποχρεώσεις
τεκµηρίωσης, καταχώρησης, υποβολής εκθέσεων και ενηµέρωσης
των κρατών µελών, των πλοιάρχων και άλλων νοµικών και φυσικών
προσώπων που ασχολούνται µε δραστηριότητες που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1.

γ) ο πλοίαρχος πρέπει να καταχωρεί και να διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των εκφορτώσεων
και µεταφορτώσεων. Αντίγραφα των καταχωρήσεων τίθενται στη
διάθεση των αρχών. Το 2004, το Συµβούλιο θα αποφασίσει για
την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των εν λόγω καταχωρήσεων. Προκειµένου να γίνει εκτίµηση της τεχνολογίας που
θα χρησιµοποιηθεί, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα πρέπει να διεξαγάγουν πιλοτικές µελέτες πριν από την
1η Ιουνίου 2004·

Οι κανόνες µπορούν επίσης να προβλέπουν απαλλαγές από τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, στην περίπτωση που δικαιολογούνται από την αµελητέα επίπτωση επί των έµβιων υδρόβιων
πόρων ή το δυσανάλογο βάρος που δηµιουργούν οι υποχρεώσεις
σε σύγκριση προς την οικονοµική σηµασία της δραστηριότητας.

δ) ο πλοίαρχος πρέπει να δέχεται επιθεωρητές επί του σκάφους και
να συνεργάζεται µε αυτούς· στην περίπτωση που εφαρµόζεται
σύστηµα παρατηρητών, ο πλοίαρχος πρέπει επίσης να δέχεται
παρατηρητές επί του σκάφους και να συνεργάζεται µε αυτούς·

Ευθύνες των κρατών µελών

ε) ο πλοίαρχος πρέπει να τηρεί τους όρους και περιορισµούς όσον
αφορά τις εκφορτώσεις, τις µεταφορτώσεις, τις κοινές αλιευτικές
δραστηριότητες, τα αλιευτικά εργαλεία, τα δίχτυα και τη
σήµανση και τα αναγνωριστικά σήµατα των σκαφών.
2.
Η εµπορία αλιευτικών προϊόντων υπόκειται στις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) τα αλιευτικά προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά από το αλιευτικό σκάφος σε εγκεκριµένους αγοραστές ή σε εγκεκριµένες
ιχθυόσκαλες·
β) ο αγοραστής αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό σκάφος σε
πρώτη πώληση είναι εγκεκριµένος από τις αρχές·

Άρθρο 23

1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το κοινοτικό
δίκαιο, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εκτέλεση ουσιαστικού ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής των κανόνων της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
2. Τα κράτη µέλη ελέγχουν τις δραστηριότητες που διενεργούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο έδαφός τους
ή στα ύδατα που υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους.
Ελέγχουν επίσης την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους καθώς και τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των κοινοτικών υδάτων από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους καθώς και, µε
την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σηµαίας,
των υπηκόων τους. Είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση
παρατηρητών επί αλιευτικών σκαφών και για τη λήψη κατάλληλων
αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
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3.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα, κατανέµουν τους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους και συγκροτούν τη διοικητική και
τεχνική δοµή που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ουσιαστικού
ελέγχου, επιθεώρησης και εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων των
δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης. Το Συµβούλιο θα
αποφασίσει το 2004 όσον αφορά την υποχρέωση σύστασης µέσων
τηλεπαρακολούθησης. Προκειµένου να γίνει εκτίµηση της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή, θα πρέπει να διεξαγάγουν πιλοτικές µελέτες πριν από την
1η Ιουνίου 2004. Σε κάθε κράτος µέλος, µία ενιαία αρχή πρέπει να
είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επαλήθευση πληροφοριών
σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και τη συνεργασία µε την Επιτροπή.

Τα λαµβανόµενα µέτρα πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως. Τα
µέτρα αυτά πρέπει να είναι ουσιαστικά, αποτρεπτικά και ανάλογου
επιπέδου προς την παράβαση.

4.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος µέλος υπερέβη
τις αλιευτικές δυνατότητες που του χορηγήθηκαν, επιβάλλει µειώσεις στις µελλοντικές αλιευτικές δυνατότητες αυτού του κράτους
µέλους.

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων ή ποινικών διαδικασιών σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό τους, κατά των υπεύθυνων
φυσικών ή νοµικών προσώπων στην περίπτωση µη τήρησης των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Εάν άµεσο αποτέλεσµα της υπέρβασης, από ένα κράτος µέλος, των
αλιευτικών δυνατοτήτων που του χορηγήθηκαν είναι η αδυναµία
άλλου κράτους µέλους να εξαντλήσει τις δικές του αλιευτικές δυνατότητες, τότε είναι δυνατό να χορηγηθούν στο δεύτερο κράτος
µέλος αλιευτικές δυνατότητες ισότιµες προς τις µειώσεις που
προβλέπει το πρώτο εδάφιο. Η ανακατανοµή αυτή αποφασίζεται
λαµβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον για τη διατήρηση των πόρων,
καθώς και το ενδιαφέρον για την αποζηµίωση, και των δύο ενδιαφεροµένων κρατών.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.
5.
Κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού, από τα κράτη µέλη, της αρχής που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και των
κανόνων για την αποστολή παρατηρητών, τις αρµοδιότητές τους,
τα καθήκοντά τους και το κόστος τους.
Άρθρο 24
Επιθεώρηση και εφαρµογή
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα επιθεώρησης και εφαρµογής
που απαιτούνται για να διασφαλίσουν συµµόρφωση προς τους
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο έδαφός τους ή στα
ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους.
Λαµβάνουν επίσης µέτρα εφαρµογής σχετικά µε αλιευτικές δραστηριότητες εκτός κοινοτικών υδάτων των κοινοτικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν τη σηµαία τους καθώς και των υπηκόων τους.
Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν:
α) δειγµατοληπτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις αλιευτικών
σκαφών, εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και άλλων φορέων οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής·

Κανόνες εφαρµογής, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων συγκριτικής
αξιολόγησης, για το παρόν άρθρο µπορούν να θεσπίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 3.
Άρθρο 25
∆ίωξη παραβάσεων

2. Οι διαδικασίες που κινούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
πρέπει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, να
στερούν ουσιαστικά τους υπευθύνους από το οικονοµικό όφελος
των παραβάσεων και να παράγουν αποτελέσµατα ανάλογα προς τη
σοβαρότητα των παραβάσεων αυτών, αποθαρρύνοντας όντως
περαιτέρω παραβάσεις παρόµοιου τύπου.
3. Οι κυρώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, µπορούν να περιλαµβάνουν, ιδίως,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης:
α) πρόστιµα,
β) κατάσχεση των απαγορευµένων αλιευτικών εργαλείων και
αλιευµάτων,
γ) κατάσχεση του σκάφους,
δ) προσωρινή ακινητοποίηση του σκάφους,
ε) αναστολή της άδειας,
στ) αφαίρεση της άδειας.
4. Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3, το Συµβούλιο καταρτίζει, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κατάλογο µέτρων που
πρέπει να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στην περίπτωση σοβαρών
παραβάσεων όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/
1999. Ο κατάλογος αυτός δεν επηρεάζει την επιλογή των κρατών
µελών να εφαρµόσουν αυτά τα µέτρα µέσω διοικητικών µέτρων ή
ποινικών διαδικασιών σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιό τους, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1.
5. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν άµεσα µέτρα για την παρεµπόδιση
των δραστηριοτήτων των σκαφών, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
τα οποία συλλαµβάνονται επ' αυτοφώρω να διαπράττουν σοβαρή
παράβαση, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999.

β) παρατηρήσεις αλιευτικών σκαφών·
γ) διερεύνηση, νοµική δίωξη παραβάσεων και κυρώσεις σύµφωνα
µε το άρθρο 25·
δ) προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 5·
ε) µέτρα για να εµποδίζουν τους υπηκόους τους να εκτελούν
αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν τηρούν τα εφαρµοστέα
µέτρα διατήρησης και διαχείρισης, µε την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σηµαίας.

Άρθρο 26
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάµει
της συνθήκης, η Επιτροπή αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή των
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη και
διευκολύνει το συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ τους.
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2.
Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρούνται οι κανόνες
διατήρησης, ελέγχου, επιθεώρησης ή εφαρµογής δυνάµει της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να
συνιστά σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων
πόρων ή για την ουσιαστική λειτουργία του κοινοτικού συστήµατος
ελέγχου και εφαρµογής για την οποία απαιτείται άµεση λήψη
µέτρων, η Επιτροπή ενηµερώνει γραπτώς το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος για τα πορίσµατά της και θέτει προθεσµία δεκαπέντε τουλάχιστον εργάσιµων ηµερών προκειµένου το κράτος µέλος να αποδείξει
τη συµµόρφωσή του και να διατυπώσει τα σχόλιά του. Η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις των κρατών µελών για
οποιαδήποτε δράση ενδεχοµένως αναλαµβάνει δυνάµει της
παραγράφου 3.
3.
Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες που
διεξάγονται σε συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων
πόρων, η Επιτροπή µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι ανάλογα προς τον κίνδυνο σοβαρής
απειλής για τη διατήρηση των έµβιων υδρόβιων πόρων.
Η διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις εβδοµάδες. Μπορεί να
παρατείνονται µέχρι το πολύ έξη µήνες αν χρειάζεται για την
διατήρηση των ζωνών υδατίνων πόρων µε απόφαση που λαµβάνεται
µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.
Τα µέτρα αίρονται αµέσως µόλις η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο
κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον.
4.
Στην περίπτωση που θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί η ποσόστωση ή το διαθέσιµο µερίδιο ενός κράτους µέλους, η Επιτροπή
µπορεί, βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών, να παύει αµέσως τις
αλιευτικές δραστηριότητες.
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γ) την ύπαρξη των απαιτούµενων εγγράφων και τη συµφωνία τους
προς τους ισχύοντες κανόνες·
δ) τους όρους διενέργειας δραστηριοτήτων ελέγχου και εφαρµογής
από τα κράτη µέλη.
Για τους σκοπούς αυτούς, η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη καθώς και στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και έχει πρόσβαση σε όλες τις
πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται για την άσκηση της
αρµοδιότητάς της. Οι επιθεωρήσεις της Επιτροπής που διενεργούνται κατόπιν πρωτοβουλίας της και χωρίς τη συνδροµή επιθεωρητών του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους πραγµατοποιούνται
µόνο σε αλιευτικά σκάφη και στον πρώτο λιµένα προσέγγισης ή
πωλήσεων, και περιορίζεται σε περιοχές ή αποθέµατα που υπόκεινται σε ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης µε απόφαση βασιζόµενη
στο άρθρο 34γ του κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93.
Οι επιθεωρητές της Επιτροπής επιδεικνύουν γραπτή εξουσιοδότηση
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητάς τους και η
ιδιότητά τους. Οι επιθεωρητές της Επιτροπής δεν έχουν εξουσίες
πέραν αυτών που έχουν οι εθνικοί επιθεωρητές ούτε εξουσίες αστυνόµευσης και επιβολής του νόµου. Ειδικότερα, δεν διενεργείται επιθεώρηση της Επιτροπής χωρίς συνδροµή των επιθεωρητών του
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, εάν το επιθεωρούµενο µέρος
φέρει αντίρρηση.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή την αναγκαία συνδροµή
προκειµένου να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά.
2. Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων διατίθενται στο ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος.

5.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 παράγραφος 2, η Επιτροπή
ελέγχει τις αλιευτικές δραστηριότητες σε κοινοτικά ύδατα αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία τρίτης χώρας, εφόσον αυτό
προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα οικεία κράτη µέλη συνεργάζονται και συντονίζουν τη
δράση τους.

Η Επιτροπή παρέχει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τη δυνατότητα να σχολιάσει τα πορίσµατα της έκθεσης, τηρεί δε τις κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.
Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.

Όταν η Επιτροπή διενεργεί επιθεώρηση µόνη της χωρίς να συνοδεύεται από εθνικούς επιθεωρητές του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους, ενηµερώνει αυτό το κράτος µέλος εντός µιας ηµέρας από
την περάτωση της επιθεώρησης και του διαθέτει, εντός ενός µηνός,
έκθεση των πορισµάτων.

Άρθρο 27

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να λάβουν µέτρα κατά ατόµων
βάσει των πορισµάτων της προαναφερόµενης έκθεσης.

Αξιολόγηση και έλεγχος από την Επιτροπή
1.
Για το σκοπό της αξιολόγησης και του ελέγχου της εφαρµογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν πρωτοβουλίας της και µε δικά της µέσα, να
κινεί και να διενεργεί ελέγχους, έρευνες, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής από τα κράτη µέλη. Ιδίως µπορεί να επαληθεύει:
α) την εφαρµογή και την εκτέλεση των κανόνων αυτών από τα
κράτη µέλη και τις αρµόδιες αρχές τους·
β) τη συµφωνία των εθνικών διοικητικών πρακτικών και των
δραστηριοτήτων επιθεώρησης και εποπτείας προς τους κανόνες·

3. Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρο
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.
4. Ανά τριετία, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η
οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, για τις ενέργειές της δυνάµει της παραγράφου 1 και για την
εφαρµογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από τα
κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται κάθε έτος σχετικά µε
τον αριθµό των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε κάθε κράτος
µέλος από την Επιτροπή δυνάµει της παραγράφου 1, αναλυτικά για
κάθε τύπο επιθεώρησης.
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Άρθρο 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Συνεργασία και συντονισµός
1.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µεταξύ τους καθώς και µε
τρίτες χώρες για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Για το σκοπό αυτόν, τα
κράτη µέλη παρέχουν στα άλλα κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες την
αναγκαία συνδροµή για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς
τους κανόνες αυτούς.

Άρθρο 29
∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, το
Συµβούλιο ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 37 της συνθήκης.

2.
Σε περίπτωση ελέγχου και επιθεώρησης διασυνοριακών αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τον συντονισµό της δράσης τους δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου. Για το
σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν επιθεωρητές.
3.
Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής αρµοδιότητας του παράκτιου κράτους µέλους, τα κράτη µέλη έχουν εξουσία να επιθεωρούν
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία τους σε όλα τα
κοινοτικά ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων άλλου κράτους
µέλους.
Τα κράτη µέλη εξουσιοδοτούνται επίσης να διενεργούν επιθεωρήσεις σε αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής για τις αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα
κοινοτικά ύδατα εκτός των χωρικών τους υδάτων µόνον:
α) κατόπιν αδείας του ενδιαφερόµενου παράκτιου κράτους µέλους,
ή
β) όταν έχει θεσπισθεί ειδικό πρόγραµµα παρακολούθησης
σύµφωνα µε το άρθρο 34γ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/
93.
Τα κράτη µέλη έχουν εξουσία να επιθεωρούν κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη που φέρουν τη σηµαία άλλου κράτους µέλους σε διεθνή
ύδατα.
Σε περιπτώσεις πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν αµοιβαία τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
4.
Βάσει των διορισµών που της κοινοποιούνται από τα κράτη
µέλη στην Επιτροπή, η Επιτροπή καταρτίζει, µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2, κατάλογο κοινοτικών επιθεωρητών,
σκαφών επιθεώρησης και αεροσκαφών επιθεώρησης και άλλων
µέσων επιθεώρησης που επιτρέπεται να διενεργούν επιθεωρήσεις
δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου σε κοινοτικά ύδατα καθώς και σε
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη.
5.
Οι εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας που συντάσσονται
από κοινοτικούς επιθεωρητές, ή επιθεωρητές άλλου κράτους
µέλους, ή επιθεωρητές της Επιτροπής, συνιστούν αποδεκτά µαρτυρικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες οποιουδήποτε
κράτους µέλους. Για τον καθορισµό των πραγµατικών περιστατικών,
οι εκθέσεις αυτές αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και εποπτείας των κρατών µελών.
6.
Λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνον όταν
θεσπιστούν εκτελεστικοί κανόνες.
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Άρθρο 30
Επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 60 εργάσιµες ηµέρες.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 31
Περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια

1. Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια ιδρύονται µε σκοπό
να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 παράγραφος 1 και ιδίως να παρέχουν συµβουλές στην Επιτροπή για θέµατα
διαχείρισης της αλιείας όσον αφορά ορισµένες θαλάσσιες περιοχές
και αλιευτικές ζώνες.
2. Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια συνίστανται κυρίως
από αλιείς και άλλους αντιπροσώπους των συµφερόντων που θίγονται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, όπως αντιπροσώπους του
κλάδου αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του περιβάλλοντος και
των συµφερόντων των καταναλωτών και επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες από όλα τα κράτη µέλη που έχουν συµφέροντα αλιείας
στη σχετική θαλάσσια περιοχή ή αλιευτική ζώνη.
3. Αντιπρόσωποι των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων που
έχουν συµφέροντα αλιείας στη σχετική θαλάσσια περιοχή ή αλιευτική ζώνη έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στα περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια ως µέλη ή παρατηρητές. Η Επιτροπή
µπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις των.
4. Η Επιτροπή µπορεί να ζητεί συµβουλές από τα περιφερειακά
γνωµοδοτικά συµβούλια όσον αφορά προτάσεις µέτρων, όπως
πολυετή προγράµµατα ανάκτησης των αποθεµάτων ή διαχείρισης,
που πρόκειται να ληφθούν βάσει του άρθρου 37 της συνθήκης, τα
οποία πρόκειται να υποβάλει και τα οποία αφορούν ειδικότερα την
αλιεία στη σχετική περιοχή. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
µπορούν να ζητούν συµβουλές από τα Συµβούλια αυτά όσον
αφορά άλλα µέτρα. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται ανεξάρτητα
από τη διαβούλευση µε την ΕΤΟΕΑ και µε την επιτροπή αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.

31.12.2002
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Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια µπορούν:

α) να υποβάλλουν, στην Επιτροπή ή σε ένα κράτος µέλος, προτάσεις και συστάσεις, µε δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν
αιτήµατος της Επιτροπής ή του οικείου κράτους µέλους, όσον
αφορά θέµατα διαχείρισης της αλιείας,
β) να ενηµερώνουν την Επιτροπή ή το οικείο κράτος µέλος σχετικά
µε προβλήµατα που αφορούν την εφαρµογή κοινοτικών κανόνων
και να υποβάλλουν συστάσεις και προτάσεις για την επίλυση
των προβληµάτων αυτών στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος
µέλος,
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2. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις συµβουλές της ΕΤΟΕΑ κατά
την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση της αλιείας δυνάµει του
παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

γ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Καταργήσεις

Τα περιφερειακά γνωµοδοτικά συµβούλια ενηµερώνουν τη επιτροπή
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για τις δραστηριότητές τους.

1. Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 101/76
καταργούνται.

Άρθρο 32

2. Οι παραποµπές στις διατάξεις των καταργούµενων βάσει της
παραγράφου 1 κανονισµών θεωρούνται ως παραποµπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

∆ιαδικασία

ίδρυσης

περιφερειακών
συµβουλίων

γνωµοδοτικών

Το Συµβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση περιφερειακού γνωµοδοτικού συµβουλίου. Το περιφερειακό γνωµοδοτικό συµβούλιο καλύπτει θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία δύο τουλάχιστον κρατών µελών. Το περιφερειακό γνωµοδοτικό συµβούλιο
θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισµό.
Άρθρο 33

Άρθρο 35
Επανεξέταση
Πριν από τα τέλη του 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία
της κοινής αλιευτικής πολιτικής όσον αφορά τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ.

Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας
1.
Ιδρύεται Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή
Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Η ΕΤΟΕΑ ερωτάται τακτικά για θέµατα που αφορούν τη διατήρηση και διαχείριση των έµβιων υδρόβιων πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και τεχνικών θεµάτων.

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
1. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Είδη

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

Berwick-upon-Tweed east
Coquet Island east

Ρέγγες

Απεριόριστα

2.

Flamborough Head east
Spurn Head east

Ρέγγες

Απεριόριστα

3.

Lowestoft east
Lymle Regis south

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

4.

Lyme Regis south
Eddystone south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

5.

Eddystone south
Longships south-west

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

6.

Longships south-west
Hartland Point north-west

Χτένια St Jacques

Απεριόριστα

Αστακοί

Απεριόριστα

Καραβίδες

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Καραβίδες

Απεριόριστα

Αστακοί

Απεριόριστα

7.

Από το Hartland Point µέχρι τη γραµµή που αρχίζει βορείως των
νήσων Lundy

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

8.

Γραµµή όλο δυτικά από τις νήσους Lundy µέχρι το Cardigan Harbour

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

9.

Point Lynas North
Morecambe Light Vessel east

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

10. County Down

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

11. New Island north-east
Sanda Island south-west

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

12. Port Stewart north
Barra Head west

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

13. Γεωγραφικό πλάτος 57° 40' Β
Butt of Lewis west

Όλα τα είδη εκτός
των
οστρακοφόρων και
µαλακίων

Απεριόριστα

14. St Kilda, Flannan Islands

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

15. Γραµµή όλο δυτικά από το Butt of Lewis lighthouse στο σηµείο
59°30'Β-5°45'∆

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Είδη

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

2.

Point Lynas north
Mull of Galloway south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Mull of Oa west
Barra Head west

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

αστακοί

αστακοί
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L 358/73

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

Ανατολικά της νήσου Shetlands και Fair Isle µεταξύ των γραµµών
που χαράσσονται προς τα νοτιοανατολικά του Sumbrugh Head
lighthouse προς τα βορειοανατολικά του Skroo lighthouse και προς
τα νοτιοδυτικά του Skadan lighthouse

Ρέγγες

Απεριόριστα

2.

Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east

Ρέγγες

Απεριόριστα

3.

North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south

Ρέγγες

Απεριόριστα

4.

Ζώνη γύρω από το St Kilda

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

5.

Butt of Lewis lighthouse west µέχρι τη γραµµή που συνδέει το Butt
of Lewis lighthouse µε το 59° 30' Β-5° 45' ∆

Ρέγγες

Απεριόριστα

6.

Ζώνη γύρω από το North Rona και Sulisker (Sulasgeir)

Ρέγγες

Απεριόριστα

∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)

Ε.

1.

Ανατολικά της Shetlands και του Fair Isle µεταξύ των γραµµών που
χαράσσονται προς τα νοτιανατολικά του Sumburgh Head lighthouse, προς τα βορειοανατολικά του Skroo lighthouse και προς τα
νοτιοδυτικά του Skadan lighthouse

Ρέγγες

Απεριόριστα

2.

Berwick upon Tweed east Flamborough Head east

Ρέγγες

Απεριόριστα

3.

North Foreland east Dungeness new lighthouse south

Ρέγγες

Απεριόριστα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ηνωµένου Βασιλείου (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

Berwick upon Tweed east
Coquer Island east

Ρέγγες

Απεριόριστα

2.

Cromer north
North Foreland east

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

3.

North Foreland east
Dungeness new lighthouse south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

4.

Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

5.

Straight Point south-east South Bishop north-west

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα
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2. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Γεωγραφική περιοχή

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Είδη

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

2.

3.

Erris Head north-west
Sybil Point west

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Mizen Head south
Stags south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

Stags south
Cork south

αστακοί

αστακοί

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

Απεριόριστα

αστακοί

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

4.

Cork south Carnsore Point south

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

5.

Carnsore Point south Haulbowline south-east

Όλα τα είδη, εκτός
των
οστρακοφόρων και
µαλακίων

Απεριόριστα

Β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Γεωγραφική περιοχή

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Είδη

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

2.

Mine Head south
Hook Point

Hook Point
Carlingford Lough

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Μικροί
Νορβηγίας

αστακοί

Χτένια St Jacques

Γ.

Απεριόριστα
Απεριόριστα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

Stags south
Carnsore Point south

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα
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L 358/75

∆. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)

Ε.

1.

Old Head of Kinsale south
Carnsore Point south

Ρέγγες

Απεριόριστα

2.

Cork south
Carnsore Point south

Σκουµπριά

Απεριόριστα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Γεωγραφική περιοχή

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ιρλανδική ακτή (6-12 ναυτικά µίλια)
1.

Cork south
Carnsore Point south

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

2.

Wicklow Head east
Carlingford Lough south-east

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

3. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

3-12 ναυτικά µίλια

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Κάτω Χώρες

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Γαλλία

Ρέγγες

Απεριόριστα

4. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Ακτές της Βόρειας Θάλασσας (6-12 ναυτικά
µίλια)
Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Hanstholm

Γερµανία

Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το Blåvands
Huk

Κάτω Χώρες

Από το Blåvands Huk µέχρι το Bovbjerk

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Γαρίδες

Απεριόριστα

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Κυπρίνοι

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Καλαρίες

Απεριόριστα

Γερµανία

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Κάτω Χώρες

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Γλώσσα

Απεριόριστα

Βέλγιο
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Γεωγραφική περιοχή

Thyborøron µέχρι το Hanstholm

Κράτος µέλος

Βέλγιο

Γερµανία

Νταούκι του Ατλαντικού

Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγα

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα
µπακαλιά-

Απεριόριστα

Καλαρίες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Νταούκι του Ατλαντικού

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Γλώσσα

Απεριόριστα

Βέλγιο

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Γερµανία

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Μαύρα γλωσσ.

Απεριόριστα

Καλαρίες

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Γλώσσα

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Κάτω Χώρες

Κάτω Χώρες

Kattegat
(3-12 µίλια)

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Είδη

Μαύρος
ρος

Skagerrak
(Hanstholm µέχρι το Skagen)
(4-12 ναυτικά µίλια)

31.12.2002

Γερµανία

Μικροί
Νορβηγίας

αστακοί

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Βόρεια της Zeeland, στον παράλληλο γεωγραφικού πλάτους που περνά διαµέσου του
φάρου Forsnces

Γερµανία

Γάδοι

Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα (συµπεριλαµβανοµένων
Belts, Sound, Bornholm)
(3-12 ναυτικά µίλια)

Γερµανία

Πλατύψαρα

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες

Απεριόριστα

Χέλια

Απεριόριστα

Σολοµοί

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα
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Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Είδη

L 358/77
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Skagerrak
(4-12 µίλια)

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Kattegat
(38(1)-12 µίλια)

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα
(3-12 µίλια)

Σουηδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

(1) Από την ακτογραµµή.

5. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Βόρεια Θάλασσα
(3-12 ναυτικά µίλια)
Όλες οι ακτές

Κράτος µέλος

∆ανία

Κάτω Χώρες

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες

Απεριόριστα

Αµµοδύτες

Απεριόριστα

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Γαρίδες

Απεριόριστα

Σύνορα ∆ανίας/Γερµανίας µέχρι το ακραίο
σηµείο του Amrum σε 54° 43' Β

∆ανία

Γαρίδες

Απεριόριστα

Ζώνη γύρω από τη Helgoland

Ηνωµένο Βασίλειο

Γάδοι

Απεριόριστα

Ευρωπαϊκή χωµατίδα

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Ευρωπ. χωµατίδα

Απεριόριστα

Ρέγγες

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες

Απεριόριστα

Χέλια

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Σκουµπριά

Απεριόριστα

Ακτή Βαλτικής
(3-12 µίλια)

∆ανία

6. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή του βορειοανατολικού Ατλαντικού (612 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι τα ανατολικά
του Departement Manche

Βέλγιο

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Χτένια St Jacques

Απεριόριστα

Κάτω Χώρες

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Dunkerque (2° 20' Α) µέχρι το Cap d'Antifer
(0° 10' Α)

Γερµανία

Ρέγγες

Απεριόριστα
µόνο
από
Οκτώβριο µέχρι ∆εκέµβριο

Σύνορα Βελγίου/Γαλλίας µέχρι το Cap
d'Alprech west (50° 42' 30" N 1° 33' 30"
A)

Ηνωµένο Βασίλειο

Όλα τα είδη

Απεριόριστα
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Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Είδη

31.12.2002
Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ατλαντικού (6-12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Ισπανίας/Γαλλίας µέχρι 46° 08' Β

Ισπανία

Αντσούγιες

Απεριόριστα
µόνο
από
Οκτώβριο µέχρι ∆εκέµβριο
Απεριόριστα

Σαρδέλες

Κατευθυνόµενη αλιεία, Απεριόριστα µόνο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου Αλιεία
ζώντος δολώµατος µόνο από
1ης
Ιουλίου
έως
31
Οκτωβρίου
Απεριόριστα µόνο από 1ης
Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου και από 1ης Ιουλίου έως
31 ∆εκεµβρίου. Επιπλέον, οι
δραστηριότητες που αφορούν
τα είδη που απαριθµούνται
κατωτέρω ασκούνται σύµφωνα
και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατά το έτος 1984

Ακτή Μεσογείου (6-12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Ισπανίας/Ακρωτήριο Leucate

Ισπανία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

7. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Ακτή Ατλαντικού (6-12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Γαλλίας/Ισπανίας µέχρι το φάρο του
ακρωτηρίου Mayor (3° 47 ∆)

Γαλλία

Πελαγικά

Απεριόριστα σύµφωνα και στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων
κατά το έτος 1984

Γαλλία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Ακτή Μεσογείου (6-12 ναυτικά µίλια)
Σύνορα Γαλλίας/Cap Creus

8. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ
Γεωγραφική περιοχή

(3-12 ναυτικά µίλια) όλη η ακτή

Κράτος µέλος

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Βέλγιο

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

∆ανία

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα

Σαρδελόρεγγες

Απεριόριστα

Αµµοδύτες

Απεριόριστα

Σαυρίδια

Απεριόριστα

Γάδοι

Απεριόριστα

Γαρίδες

Απεριόριστα

Γερµανία

(6-12 ναυτικά µίλια) ολόκληρη η ακτή

Γαλλία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Νότιο σηµείο του Texel, δυτικά µέχρι τα
σύνορα Κάτω Χωρών/σύνορα Γερµανίας

Ηνωµένο Βασίλειο

Βενθοπελαγικά

Απεριόριστα
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9. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Βαλτική Θάλασσα (4-12 µίλια) (*)

Κράτος µέλος

Σουηδία

Είδη

Όλα τα είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Απεριόριστα

(*) 3-12 µίλια γύρω από τις Νήσους Bogskär.

10. ΠΑΡΑΚΤΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ
Γεωγραφική περιοχή

Κράτος µέλος

Είδη

Μέγεθος ή ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

Skagerrak (4-12 ναυτικά µίλια)

∆ανία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Kattegat [3 (*)-12 µίλια]

∆ανία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Βαλτική Θάλασσα (4-12 µίλια)

∆ανία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

Φινλανδία

Όλα τα είδη

Απεριόριστα

(*) Από την ακτογραµµή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
SHETLAND BOX
A. Γεωγραφικά όρια
Από το σηµείο στη δυτική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό πλάτος 58° 30' Β έως 59° 30' Β — 6° 15' ∆
Από 58° 30' Β — 6° 15' ∆ έως 59° 30' Β — 5° 45' ∆
Από 59° 30' Β — 5° 45' ∆ έως 59° 30' Β — 3° 45' ∆
κατά τη γραµµή των 12 ναυτικών µιλίων βόρεια των Orkneys
Από 59° 30' Β — 3° 00' ∆ έως 61° 00' Β — 3° 00' ∆
Από 61° 00' Β — 3° 00' ∆ έως 61° 00' Β — 0° 00' ∆
κατά τη γραµµή των 12 ναυτικών µιλίων βόρεια των Shetlands
Από 61° 00' Β — 0° 00' ∆ έως 59° 30' Β — 0° 00' ∆
Από 59° 30' Β — 0° 00' ∆ έως 59° 30' Β — 1° 00' ∆
Από 59° 30' Β — 1° 00' ∆ έως 59° 00' Β — 1° 00' ∆
Από 59° 00' Β — 1° 00' ∆ έως 59° 00' Β — 2° 00' ∆
Από 59° 00' Β — 2° 00' ∆ έως 58° 30' Β — 2° 00' ∆
Από 58° 30' Β — 2° 00' ∆ έως 58° 30' Β — 3° 00' ∆
Από 58° 30' Β — 3° 00' ∆ έως την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό πλάτος 58°30' Β.
B. Επιτρεπόµενη αλιευτική προσπάθεια
Ανώτατος αριθµός επιτρεπόµενων σκαφών, των οποίων το µήκος µεταξύ των καθέτων να είναι µεγαλύτερο ή ίσο προς 26
µέτρα, για την αλίευση βενθοπελαγικών ειδών, εκτός από το σύκο της Νορβηγίας και το προσφυγάκι:
Κράτος µέλος

Γαλλία
Ηνωµένο Βασίλειο
Γερµανία
Βέλγιο

Αριθµός επιτρεπόµενων αλιευτικών σκαφών

52
62
12
2
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2002
για τη θέσπιση ειδικών µέτρων για την αποζηµίωση της ισπανικής αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί από τη ρύπανση πετρελαίου που προκλήθηκε από το πλοίο Prestige
λιέργειας ή υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, τα αθροιστικά ποσά
της χρηµατοδοτικής συνδροµής του ΧΜΠΑ για τους σκοπούς αυτούς έχουν περιορισθεί από το εν λόγω άρθρο 16.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 36 και 37,

(6)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι αναγκαία η διευκόλυνση
της χορήγησης της αποζηµίωσης για την προσωρινή διακοπή
των δραστηριοτήτων αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί από τη ρύπανση πετρελαίου που αναφέρεται ανωτέρω. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιµο να διευκολυνθεί ο καθαρισµός, η επισκευή και η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας και
υδατοκαλλιέργειας καθώς και η αντικατάσταση των
πληθυσµών µαλακοστράκων προκειµένου να αποκατασταθεί
η παραγωγική ικανότητά τους, καθώς και η αντικατάσταση
των αλιευτικών εργαλείων που έχουν καταστραφεί από τις εν
λόγω πετρελαιοκηλίδες.

(7)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η θέσπιση παρεκκλίσεων από
τις προαναφερόµενες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999.

(8)

Λαµβανοµένου υπόψη ότι η εφαρµογή άλλων δράσεων θα
πραγµατοποιηθεί µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή των κονδυλίων του ΧΜΠΑ, οι συµπληρωµατικές πιστώσεις που είναι
αναγκαίες για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να διατεθούν
στο πλαίσιο της συνδροµής που προβλέπεται στο πλαίσιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 του Συµβουλίου,
της 17ης ∆εκεµβρίου 2001, για την προώθηση της µετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, µέχρι το 1999,
από την αλιευτική συµφωνία µε το Μαρόκο (4), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 1.

(9)

Οι συµπληρωµατικές αυτές πιστώσεις θα πρέπει να διατεθούν για τη λήψη ειδικών µέτρων, για την αποζηµίωση αφενός των προσώπων και επιχειρήσεων που απασχολούνται
στους κλάδους της αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας της Ισπανίας για την προσωρινή διακοπή των
δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, για την παροχή συνδροµής για την αποκατάσταση των προηγούµενων δραστηριοτήτων που επλήγησαν από τη ρύπανση πετρελαίου.

(10)

Τα ειδικά µέτρα πρέπει να είναι συνεκτικά µε τις γενικές
αρχές της διαρθρωτικής πολιτικής στον τοµέα της αλιείας.

(11)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(12)

Η ανάγκη να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση
της κατάστασης που προέκυψε από το ναυάγιο του «Prestige» επιβάλλει να µην τηρηθεί η προθεσµία που προβλέπεται στο σηµείο 1.3 του πρωτοκόλλου για το ρόλο των
εθνικών κοινοβουλίων,

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Νοέµβριο του 2002, το δεξαµενόπλοιο «Prestige», το
οποίο µετέφερε 77 000 τόνους πετρελαίου µαζούτ,
ναυάγησε ανοικτά των ακτών της Γαλικίας προκαλώντας πετρελαιοκηλίδες που άρχισαν να φθάνουν στις ακτές της
Ισπανίας στις 16 Νοεµβρίου 2002.
Λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαναφερόµενης ρύπανσης πετρελαίου, εκτός από τις αλιευτικές
δραστηριότητες, όλες οι δραστηριότητες οστρακοκαλλιέργειας και ορισµένες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας απαγορεύθηκαν κατά µήκος µεγάλων τµηµάτων της ισπανικής
ακτογραµµής του Ατλαντικού. Επιπροσθέτως, οι πετρελαιοκηλίδες προκάλεσαν επίσης ζηµίες σε ορισµένες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται στις πληγείσες
παράκτιες περιοχές της Ισπανίας.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου (3)
θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες και ρυθµίσεις σχετικά µε την
κοινοτική διαρθρωτική συνδροµή στον τοµέα της αλιείας.
Ιδίως, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και ειδικότεροι κανόνες
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του προαναφερόµενου κανονισµού, καθορίζουν τις επιλέξιµες δαπάνες στους
τοµείς της υδατοκαλλιέργειας καθώς και της προστασίας και
ανάπτυξης των υδρόβιων πόρων οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της
αλιείας (ΧΜΠΑ). Επιπροσθέτως, το άρθρο 16 του εν λόγω
κανονισµού ορίζει τους όρους βάσει των οποίων τα κράτη
µέλη µπορούν να λαµβάνουν χρηµατοδοτική συνδροµή του
ΧΜΠΑ για την αποζηµίωση που χορηγούν στους αλιείς και
στους πλοιοκτήτες για την προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων.

(4)

Εντούτοις, τα κριτήρια επιλεξιµότητας των δαπανών στους
εν λόγω τοµείς, οι οποίοι συγχρηµατοδοτούνται από το
ΧΜΠΑ, δεν έχουν καθορισθεί για τον τύπο των µέτρων που
είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
ρύπανσης πετρελαίου.

(5)

Εκτός αυτού, η χορήγηση αποζηµίωσης για την προσωρινή
διακοπή δραστηριοτήτων επιτρέπεται επί του παρόντος σε
αλιείς και πλοιοκτήτες, αλλά όχι σε άλλα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον κλάδο της οστρακοκαλ-

(1) ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(2) Γνώµη που δόθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10.

(4) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 17.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

31.12.2002

5. Οι περιορισµοί που καθορίζονται στο παράρτηµα III, σηµείο
1.4, τελευταία παράγραφος, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/
1999 δεν εφαρµόζονται στην αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
που υπέστησαν ζηµίες από τη ρύπανση πετρελαίου του ναυαγίου
του Prestige.

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει έκτακτα µέτρα στήριξης για τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που ασχολούνται στους κλάδους αλιείας,
οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας της Ισπανίας στις ισπανικές παράκτιες περιοχές που έχουν πληγεί από τη ρύπανση πετρελαίου του ναυαγίου του δεξαµενόπλοιου Prestige καθώς και τους
όρους και τα όρια της εν λόγω στήριξης.

6. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιµες βάσει του άρθρου 13
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999:

Άρθρο 2

β) οι δαπάνες για την ανασύσταση των πληθυσµών που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση των αποθεµάτων µαλακοστράκων
των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί από
την εν λόγω ρύπανση πετρελαίου.

Ειδικά µέτρα
1.
Τα ακόλουθα ειδικά µέτρα µπορούν να ληφθούν από την
Ισπανία για τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 1:

α) οι δαπάνες για δραστηριότητες καθαρισµού, επισκευής και αποκατάστασης που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας
και υδατοκαλλιέργειας που έχουν πληγεί από την εν λόγω
ρύπανση πετρελαίου,

Άρθρο 4

α) αποζηµίωση προσώπων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων για την
προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων τους,

Ισχύς των γενικών διατάξεων

β) µέτρα για την ενθάρρυνση της αντικατάστασης αλιευτικών εργαλείων, άλλου βοηθητικού εξοπλισµού και της επισκευής των
πληγέντων σκαφών και της αντικατάστασης των βλαβέντων στοιχείων τους,

Οι διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1) και (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 (2) ισχύουν για την εφαρµογή των ειδικών µέτρων
που καθορίζονται στο άρθρο 2 υπό τις διατάξεις και όρους
παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

γ) µέτρα για την ενθάρρυνση του καθαρισµού, της επισκευής και
της αποκατάστασης εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας και
υδατοκαλλιέργειας,

Άρθρο 5

δ) µέτρα για την αποζηµίωση της αντικατάστασης των πληθυσµών
µαλακοστράκων.
2.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των ειδικών
µέτρων είναι επιλέξιµες υπό τον όρο ότι η προσωρινή διακοπή των
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο στοιχείο α) καθώς και οι
ζηµίες που προκλήθηκαν στα αλιευτικά εργαλεία ή στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ) οφείλονται στις
πετρελαιοκηλίδες από το ναυάγιο του Prestige.
3.
Τα ποσοστά συνδροµής για τα ειδικά µέτρα προσδιορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999
1.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2792/1999, τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, χορηγούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος
άρθρου.
2.
Οι αποζηµιώσεις για την προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο
α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, είναι δυνατόν να χορηγούνται επίσης σε πρόσωπα και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούνται στους κλάδους οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας της Ισπανίας.
3.
∆εν εφαρµόζονται τα ετήσια όρια των δύο και έξη µηνών που
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.
4.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή του ΧΜΠΑ για τις αποζηµιώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν λαµβάνεται υπόψη
για τον καθορισµό της τήρησης των µέγιστων ορίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.

Πρόσθετη κοινοτική συµµετοχή
1. Εκτός από την συνδροµή των πιστώσεων του ΧΜΠΑ, το
συµπληρωµατικό ποσό της κοινοτικής συµµετοχής που διατίθεται
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ανέρχεται σε 30 εκατ.
ευρώ.
2. Το πρόσθετο αυτό ποσό διατίθεται από τις πιστώσεις που
είχαν διατεθεί προηγουµένως για τους σκοπούς του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2561/2001.
Άρθρο 6
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001
Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2561/
2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Στις πιστώσεις για την Ισπανία, ποσό ύψους έως 30 εκατ.
ευρώ διατίθεται για τα µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 του Συµβουλίου.»
Άρθρο 7
Εκθέσεις εφαρµογής
Η Ισπανία υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιηµένη έκθεση για την
εφαρµογή των ειδικών µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 για
κάθε έτος εφαρµογής τους µέχρι την 31η Μαρτίου του εποµένου
έτους. Η πρώτη από τις εκθέσεις αυτές πρέπει να καταβληθεί στις
31 Μαρτίου 2004.
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999, περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 1).
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων
σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τοµέα της αλιείας
(ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10).

31.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 8
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2. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Λεπτοµερείς κανόνες
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαχειριστική διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε ένα µήνα.
Άρθρο 10

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαρθρώσεων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θεσπίζεται µε το άρθρο 51 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
M. FISCHER BOEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Τα ποσοστά συνδροµής για τα ειδικά µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθορίζονται σύµφωνα µε τις οµάδες που παρατίθενται στο παράρτηµα IV στοιχείο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 και τα ποσοστά που καθορίζονται στον πίνακα 3 του
εν λόγω παραρτήµατος, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1451/2001 του Συµβουλίου, ως εξής:
1. Προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας

Οµάδα 1

2. Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

Οµάδα 2

3. Καθαρισµός, επισκευή και αποκατάσταση εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας
— που πραγµατοποιείται από δηµόσιες αρχές
— που πραγµατοποιείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις
4. Αντικατάσταση πληθυσµών µαλακοστράκων

Οµάδα 1
Οµάδα 3
Οµάδα 1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2373/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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. 1947/2002 (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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 31 ∆εκεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

052
204
608
999

60,2
40,0
29,7
43,3

0707 00 05

052
999

121,7
121,7

0709 90 70

052
204
999

119,7
64,0
91,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
999

61,9
59,1
60,5

0805 20 10

204
999

72,4
72,4

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

052
999

50,4
50,4

0805 50 10

052
600
999

52,7
72,2
62,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

36,1
92,0
101,2
68,3
74,4

0808 20 50

400
999

114,5
114,5

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2374/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/2001 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισµού για
εξαγωγή 3 499 978 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης
έχουν αποθεµατοποιηθεί. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί
κυρίως το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 668/
2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1630/2000 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των
οργανισµών παρέµβασης.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 της Επιτροπής ( ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1095/2002 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισµό για την εξαγωγή
3 000 055 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης. Η Γερµανία ενηµέρωσε την
Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισµού παρέµβασής της
να αυξήσει κατά 499 923 τόνους την ποσότητα που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή. Πρέπει να ανέλθει σε
3 499 978 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε
σε διαρκή διαγωνισµό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του
ο γερµανικός οργανισµός παρέµβασης.
5

(2)

Λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν
τεθεί σε διαγωνισµό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που

(3)

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 668/2001 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
1.
Ο διαγωνισµός αφορά µέγιστη ποσότητα 3 499 978
τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από
τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά και το
Μεξικό.
2.
Στο παράρτηµα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες
είναι αποθηκευµένοι οι 3 499 978 τόνοι κριθής.»
2. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
193 της 29.7.2000, σ. 1.
191 της 31.7.1993, σ. 76.
187 της 26.7.2000, σ. 24.
93 της 3.4.2001, σ. 20.
166 της 25.6.2002, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(σε τόνους)
Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

1 222 009

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

321 864

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

1 956 105»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για τον µαλακό
σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση
παρέκκλισης από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου
(4)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθµη και µη κερδοσκοπική εισαγωγή του µαλακού σίτου που αφορούν οι παρούσες
δασµολογικές ποσοστώσεις, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν
λόγω εισαγωγές θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού
εισαγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά, στο πλαίσιο των καθορισµένων ποσοτήτων, πρέπει να εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως
των ενδιαφεροµένων, αφού προηγηθεί, εάν χρειάζεται, ο
καθορισµός συντελεστή µείωσης των ποσοτήτων για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις.

την απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη συµφωνίας υπό τη
µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την τροποποίηση των παραχωρήσεων που αφορούν τα σιτηρά τα οποία
προβλέπονται από τον πίνακα CXL του παραρτήµατος της ΓΣ∆Ε
1994 (3), και ιδίως το άρθρο 2,

(5)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, πρέπει να προβλεφθούν προθεσµίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα
στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα
πιστοποιητικά.

την απόφαση του Συµβουλίου για τη σύναψη συµφωνίας υπό
µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Καναδά σύµφωνα µε το άρθρο XXVIII (ΓΣ∆Ε) 1994 για
την τροποποίηση των παραχωρήσεων, όσον αφορά τα σιτηρά, που
προβλέπονται στον πίνακα CXL για την ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται
στη ΓΣ∆Ε 1994 (4), και ιδίως το άρθρο 2,

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση σχετικά µε τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών.

(7)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαχείριση των
ποσοστώσεων, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης
Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/
2001 (8), όσον αφορά τη δυνατότητα µεταβίβασης των
πιστοποιητικών και την ανοχή σχετικά µε τις ποσότητες που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(8)

Για να καταστεί δυνατή η καλή διαχείριση των ποσοστώσεων,
είναι αναγκαίο να καθορισθεί η εγγύηση που αφορά τα
πιστοποιητικά εισαγωγής σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί
ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και
του ρυζιού (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1322/2002 (10).

(9)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αµοιβαία ανακοίνωση µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών των
ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(10)

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατόπιν εµπορικών διαπραγµατεύσεων, η Κοινότητα τροποποίησε τους όρους εισαγωγής µαλακού σίτου µέσης και
χαµηλής ποιότητας, δηλαδή µαλακού σίτου άλλης ποιότητας πλην της υψηλής ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα
των σιτηρών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 (6), µε τη δηµιουργία εισαγωγικής ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου 2003.

(2)

Η εν λόγω δασµολογική ποσόστωση αφορά ανώτατη ετήσια
ποσότητα 2 981 600 τόνων, εκ των οποίων 572 000 τόνοι
για τις εισαγωγές καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών και
38 000 τόνοι για τις εισαγωγές καταγωγής Καναδά.

(3)

Το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής καθιστά αναγκαία την
προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Για να
καταστεί δυνατό το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής από την
1η Ιανουαρίου 2003, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 για µια µεταβατική
περίοδο που λήγει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του εν λόγω κανονισµού και το αργότερο έως τις
30 Ιουνίου 2003.

1

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

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.
ΕΕ L 287 της 25.10.2002, σ. 15.

(7) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.
(8) ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 19.
(9) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
(10) ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 22.
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Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, ο εισαγωγικός δασµός για τον µαλακό
σίτο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99, ποιότητας άλλης
πλην της υψηλής ποιότητας, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτηµα Ι
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, καθορίζεται στο πλαίσιο της
ποσόστωσης η οποία ανοίγεται από τον παρόντα κανονισµό.
Για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισµός τα οποία εισάγονται πέραν των ποσοτήτων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3
του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζεται το άρθρο 10 παράγραφος
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.

L 358/89
Άρθρο 5

1. Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών κάθε ∆ευτέρα, το
αργότερο έως τις 13.00, ώρα Βρυξελλών.
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει µια ποσότητα, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα ανά επιµέρους ποσόστωση για την εισαγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος για την εν
λόγω περίοδο.

1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2003 ανοίγεται δασµολογική ποσόστωση 2 981 600 τόνων µαλακού σίτου που υπάγεται στον κωδικό
ΣΟ 1001 90 99, ποιότητας άλλης πλην της υψηλής ποιότητας.

2. Την ηµέρα κατάθεσης των αιτήσεων για πιστοποιητικά, οι
αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε φαξ στην Επιτροπή ανακοίνωση
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα,
καθώς και τη συνολική ποσότητα που προκύπτει από το άθροισµα
των ποσοτήτων που αναφέρονται στις αιτήσεις για πιστοποιητικά
εισαγωγής, το αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών. Στην περίπτωση που η προβλεπόµενη ηµέρα κατάθεσης είναι εθνική αργία,
το εν λόγω κράτος µέλος αποστέλλει την ανωτέρω ανακοίνωση την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της εθνικής αργίας, το αργότερο στις
18.00, ώρα Βρυξελλών.

2.
Η δασµολογική ποσόστωση ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους. Ο εισαγωγικός δασµός στο πλαίσιο της δασµολογικής
ποσόστωσης είναι 12 ευρώ ανά τόνο.

Η πληροφορία αυτή ανακοινώνεται χωριστά από αυτήν που αφορά
τις άλλες αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής σιτηρών.

Άρθρο 2

Άρθρο 3
1.
Η ετήσια δασµολογική ποσόστωση υποδιαιρείται σε τρεις
επιµέρους ποσοστώσεις:
α) επιµέρους ποσόστωση Ι: 572 000 τόνοι για τις Ηνωµένες Πολιτείες·
β) επιµέρους ποσόστωση ΙΙ: 38 000 τόνοι για τον Καναδά·
γ) επιµέρους ποσόστωση ΙΙΙ: 2 371 600 τόνοι για τις άλλες τρίτες
χώρες.
2.
Σε περίπτωση που, στη διάρκεια ενός έτους, διαπιστώνεται
σηµαντική υστέρηση στην εκτέλεση των επιµέρους ποσοστώσεων Ι ή
ΙΙ, η Επιτροπή µπορεί, µετά από συµφωνία των ενδιαφεροµένων
τρίτων χωρών, να εγκρίνει διατάξεις για τη µεταφορά των ποσοτήτων που δεν έχουν εκτελεσθεί προς τις άλλες επιµέρους ποσοστώσεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.
3.
Η επιµέρους ποσόστωση ΙΙΙ διαιρείται σε τέσσερες τριµηνιαίες
µερίδες 592 900 τόνων καθεµία για τις ακόλουθες περιόδους:
α) µερίδα αριθ. 1: 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·
β) µερίδα αριθ. 2: 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου·
γ) µερίδα αριθ. 3: 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου·

3. Εάν το άθροισµα των ποσοτήτων που έχουν χορηγηθεί από
την αρχή της περιόδου και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 υπερβαίνει την ποσότητα της συγκεκριµένης επιµέρους ποσόστωσης για την εν λόγω περίοδο, η Επιτροπή καθορίζει
ενιαίους συντελεστές µείωσης, οι οποίοι εφαρµόζονται στις ζητούµενες ποσότητες, το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την
κατάθεση των αιτήσεων.
4. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 3, τα
πιστοποιητικά εκδίδονται την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης. Την ηµέρα έκδοσης των
πιστοποιητικών, οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε φαξ στην Επιτροπή, στον αριθµό που αναφέρεται στο παράρτηµα, το αργότερο
στις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τη συνολική ποσότητα που προκύπτει
από το άθροισµα των ποσοτήτων, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής την ηµέρα εκείνη.
Άρθρο 6
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για διάστηµα 60 ηµερών από
την ηµέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ηµέρα της πραγµατικής του
έκδοσης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

δ) µερίδα αριθ. 4: 1η Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου.
4.
Με εξαίρεση τη µερίδα αριθ. 4 που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ), οι µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες για µια
µερίδα θα κατανέµονται αυτόµατα στην επόµενη µερίδα. Σε περίπτωση εξάντλησης µιας µερίδας, η Επιτροπή µπορεί να προβλέψει
την επίσπευση του ανοίγµατος της επόµενης µερίδας, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92.
Άρθρο 4
Όλες οι εισαγωγές στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν από το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 8
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται
στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθµός
«0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.
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Άρθρο 9

Άρθρο 10

Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαµβάνουν:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1162/95, η εγγύηση η σχετική µε τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό ανέρχεται
σε 30 ευρώ ανά τόνο.

α) στη θέση 8, το όνοµα της χώρας καταγωγής·
β) στη θέση 20, µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 2375/2002
— Forordning (EF) nr. 2375/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
— Κανονισµóς (EK) αριθ. 2375/2002
— Regulation (EC) No 2375/2002
— Règlement (CE) no 2375/2002
— Regolamento (CE) n. 2375/2002

Άρθρο 11
Στο πλαίσιο των δασµολογικών ποσοστώσεων, η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Κοινότητα µαλακού σίτου ποιότητας άλλης πλην
της υψηλής ποιότητας, καταγωγής τρίτων χωρών, υπόκειται στην
προσκόµιση πιστοποιητικού καταγωγής, το οποίο εκδίδεται από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές των χωρών αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 55 έως 65 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής (1).
Άρθρο 12

— Regulamento (CE) n.o 2375/2002

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

— Asetus (EY) N:o 2375/2002

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

— Förordning (EG) nr 2375/2002

Εφαρµόζεται έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού
που τροποποιεί το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2003.

— Verordening (EG) nr. 2375/2002

γ) στη θέση 24, την ένδειξη «12 ευρώ ανά τόνο».

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2376/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή
κριθής προέλευσης τρίτων χωρών και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 του Συµβουλίου
των, πρέπει να εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, αφού προηγηθεί, εάν χρειάζεται, ο καθορισµός
συντελεστή µείωσης των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν
υποβληθεί αιτήσεις.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση της παρούσας ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν προθεσµίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα
στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα
πιστοποιητικά.

(5)

Για να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση σχετικά µε τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών.

(6)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαχείριση της ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/
2001 (6), όσον αφορά τη δυνατότητα µεταβίβασης των
πιστοποιητικών και την ανοχή σχετικά µε τις ποσότητες που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(7)

Για να καταστεί δυνατή η καλή διαχείριση των ποσοστώσεων,
είναι αναγκαίο να καθορισθεί η εγγύηση που αφορά τα
πιστοποιητικά εισαγωγής σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί
ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και
του ρυζιού (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1322/2002 (8).

(8)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αµοιβαία ανακοίνωση µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών των
ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(9)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
την απόφαση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη
σύναψη συµφωνίας υπό τη µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτείων της Αµερικής σχετικά µε την τροποποίηση των παραχωρήσεων που αφορούν τα σιτηρά τα οποία προβλέπονται από τον πίνακα CXL του
παραρτήµατος της ΓΣ∆Ε 1994 (3), και ιδίως το άρθρο 2,
την απόφαση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη
σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σύµφωνα µε το άρθρο
XXVIII (ΓΣ∆Ε) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων,
όσον αφορά τα σιτηρά, που προβλέπονται στον πίνακα CXL για την
ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣ∆Ε 1994 (4), και ιδίως το άρθρο
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

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

Κατόπιν εµπορικών διαπραγµατεύσεων, η Κοινότητα τροποποίησε τους όρους εισαγωγής του µαλακού σίτου µέσης και
χαµηλής ποιότητας και της κριθής, µε τη δηµιουργία εισαγωγικών ποσοστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Όσον αφορά την κριθή, η Κοινότητα αποφάσισε να αντικαταστήσει το σύστηµα του περιθωρίου προτίµησης µε δύο
δασµολογικές ποσοστώσεις: µια δασµολογική ποσόστωση
κριθής ζυθοποιίας ύψους 50 000 τόνων και µια δασµολογική ποσόστωση κριθής ύψους 300 000 τόνων, η οποία
αποτελεί αντικείµενο του παρόντος κανονισµού.
Το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής καθιστά αναγκαία την
προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Για να
καταστεί δυνατό το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής από την
1η Ιανουαρίου 2003, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 για µια µεταβατική
περίοδο που λήγει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του εν λόγω κανονισµού και το αργότερο έως τις
30 Ιουνίου 2003.
Για να καταστεί δυνατή η εύρυθµη και µη κερδοσκοπική εισαγωγή της κριθής που αφορά η παρούσα δασµολογική
ποσόστωση, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές
θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής. Τα
πιστοποιητικά αυτά, στο πλαίσιο των καθορισµένων ποσοτήΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, ο εισαγωγικός δασµός για την κριθή
που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 καθορίζεται στο πλαίσιο
της ποσόστωσης η οποία ανοίγεται από τον παρόντα κανονισµό.
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

152 της
308 της
117 της
194 της

24.6.2000, σ. 1.
27.11.2001, σ. 19.
24.5.1995, σ. 2.
23.7.2002, σ. 22.
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Για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισµός τα οποία εισάγονται πέραν της ποσότητας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του
παρόντος κανονισµού, εφαρµόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.
Άρθρο 2
1.
Ανοίγεται η δασµολογική ποσόστωση ύψους 300 000 τόνων
για την εισαγωγή κριθής που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00.
2.
Η δασµολογική ποσόστωση ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους. Ο εισαγωγικός δασµός στο πλαίσιο της δασµολογικής
ποσόστωσης είναι 16 ευρώ ανά τόνο.

L 358/93
Άρθρο 5

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για διάστηµα 60 ηµερών από
την ηµέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ηµέρα της πραγµατικής του
έκδοσης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
Άρθρο 6
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν από το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 7

Άρθρο 3
Όλες οι εισαγωγές στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται
στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθµός
«0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.
Άρθρο 8

Άρθρο 4
1.
Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών κάθε ∆ευτέρα, το
αργότερο έως τις 13.00, ώρα Βρυξελλών.
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει µια ποσότητα, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα για την εισαγωγή του
συγκεκριµένου προϊόντος για το εν λόγω έτος.
2.
Την ηµέρα κατάθεσης των αιτήσεων για πιστοποιητικά, οι
αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε φαξ στην Επιτροπή ανακοίνωση
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα,
καθώς και τη συνολική ποσότητα που προκύπτει από το άθροισµα
των ποσοτήτων που αναφέρονται στις αιτήσεις για πιστοποιητικά
εισαγωγής, το αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών. Στην περίπτωση που η προβλεπόµενη ηµέρα κατάθεσης είναι εθνική αργία,
το εν λόγω κράτος µέλος αποστέλλει την ανωτέρω ανακοίνωση την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της εθνικής αργίας, το αργότερο στις
18.00, ώρα Βρυξελλών.
Η πληροφορία αυτή ανακοινώνεται χωριστά από αυτήν που αφορά
τις άλλες αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής σιτηρών.
3.
Εάν το άθροισµα των ποσοτήτων που έχουν χορηγηθεί από
την αρχή του έτους και της ποσότητας που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 υπερβαίνει την ποσότητα της συγκεκριµένης ποσόστωσης για το εν λόγω έτος, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο συντελεστή µείωσης, ο οποίος εφαρµόζεται στις ζητούµενες ποσότητες,
το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεση των
αιτήσεων.
4.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 3, τα
πιστοποιητικά εκδίδονται την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης. Την ηµέρα έκδοσης των
πιστοποιητικών, οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε φαξ στην Επιτροπή, στον αριθµό που αναφέρεται στο παράρτηµα, το αργότερο
στις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τη συνολική ποσότητα που προκύπτει
από το άθροισµα των ποσοτήτων, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής την ηµέρα εκείνη.

Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαµβάνουν:
α) στη θέση 20, µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 2376/2002
— Forordning (EF) nr. 2376/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2376/2002
— Κανονισµóς (EK) αριθ. 2376/2002
— Regulation (EC) No 2376/2002
— Règlement (CE) no 2376/2002
— Regolamento (CE) n. 2376/2002
— Verordening (EG) nr. 2376/2002
— Regulamento (CE) n.o 2376/2002
— Asetus (EY) N:o 2376/2002
— Förordning (EG) nr 2376/2002
β) στη θέση 24, την ένδειξη «16 ευρώ ανά τόνο».
Άρθρο 9
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1162/95, η εγγύηση η σχετική µε τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό ανέρχεται
σε 30 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Εφαρµόζεται έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού
που τροποποιεί το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2003.

L 358/94

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, 27 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

31.12.2002

31.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 358/95

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2377/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή
κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής καθιστά αναγκαία την
προσαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Για να
καταστεί δυνατό το άνοιγµα της ποσόστωσης αυτής από την
1η Ιανουαρίου 2003, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 για µια µεταβατική
περίοδο που λήγει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του εν λόγω κανονισµού και το αργότερο έως τις
30 Ιουνίου 2003.

(4)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθµη και µη κερδοσκοπική
εισαγωγή της κριθής που αφορά η παρούσα δασµολογική
ποσόστωση, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές
θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής. Τα
πιστοποιητικά αυτά, στο πλαίσιο των καθορισµένων ποσοτήτων, πρέπει να εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, αφού προηγηθεί, εάν χρειάζεται, ο καθορισµός
συντελεστή µείωσης των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν
υποβληθεί αιτήσεις.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση της παρούσας ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν προθεσµίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα
στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα
πιστοποιητικά.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση σχετικά µε τη διάρκεια ισχύος των
πιστοποιητικών.

(7)

Συνεκτιµώντας την υποχρέωση επιβολής εγγύησης σε υψηλό
επίπεδο ώστε να κατοχυρωθεί η ενδεδειγµένη εκτέλεση της
ποσόστωσης και ότι η εν λόγω εγγύηση θα οφείλει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της περιόδου µεταποίησης, είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν οι εισαγωγής των οποίων τα φορτία
κριθής ζυθοποιίας συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης που συµφωνήθηκε µε την κυβέρνηση των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σύµφωνα µε τη διαδικασία διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 63 έως 65
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (6),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/
2002 (7).

(8)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαχείριση της ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2299/
2001 (9), όσον αφορά τη δυνατότητα µεταβίβασης των
πιστοποιητικών και την ανοχή σχετικά µε τις ποσότητες που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
την απόφαση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη
σύναψη συµφωνίας υπό τη µορφή ανταλλαγής επιστολών ανάµεσα
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε την τροποποίηση των παραχωρήσεων που αφορούν τα σιτηρά τα οποία προβλέπονται από τον πίνακα CXL του
παραρτήµατος της ΓΣ∆Ε 1994 (3), και ιδίως το άρθρο 2,
την απόφαση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη
σύναψη συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σύµφωνα µε το άρθρο
XXVIII (ΓΣ∆Ε) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων,
όσον αφορά τα σιτηρά, που προβλέπονται στον πίνακα CXL για την
ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣ∆Ε 1994 (4), και ιδίως το άρθρο
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Κατόπιν εµπορικών διαπραγµατεύσεων, η Κοινότητα τροποποίησε τους όρους εισαγωγής του µαλακού σίτου µέσης και
χαµηλής ποιότητας και της κριθής, µε τη δηµιουργία εισαγωγικών ποσοστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2003. Όσον
αφορά την κριθή, η Κοινότητα αποφάσισε να αντικαταστήσει
το σύστηµα του περιθωρίου προτίµησης µε δύο δασµολογικές ποσοστώσεις: µία δασµολογική ποσόστωση κριθής
ζυθοποιίας ύψους 50 000 τόνων και µία δασµολογική
ποσόστωση κριθής ύψους 300 000 τόνων. Η δασµολογική
ποσόστωση κριθής ζυθοποιίας ύψους 50 000 τόνων αποτελεί αντικείµενο του παρόντος κανονισµού.
Στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, η
προς εισαγωγή κριθή ζυθοποιίας πρέπει να προορίζεται για
την παρασκευή µπύρας που ωριµάζει σε δεξαµενές από ξύλο
οξιάς. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις παρόµοιες µε τις προβλεπόµενες από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1234/2001 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2001, για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 822/
2001 του Συµβουλίου και για την πρόβλεψη της µερικής
επιστροφής των εισαγωγικών δασµών που εισπράχθηκαν στο
πλαίσιο ποσόστωσης κριθής ζυθοποιίας (5), όσον αφορά τα
κριτήρια ποιότητας της κριθής και τις υποχρεώσεις µεταποίησης.
ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 12.

(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

253 της 11.10.1993, σ. 1.
68 της 12.3.2002, σ. 11.
152 της 24.6.2000, σ. 1.
308 της 27.11.2001, σ. 19.

L 358/96
(9)
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Για να καταστεί δυνατή η καλή διαχείριση της ποσόστωσης,
είναι αναγκαίο να καθορισθεί η εγγύηση που αφορά τα
πιστοποιητικά εισαγωγής σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί
ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τοµέα των σιτηρών και
του ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1322/2002 (2).

(10)

Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αµοιβαία ανακοίνωση µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών των
ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(11)

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

31.12.2002
Άρθρο 4

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «κόκκοι που έχουν υποστεί βλάβη»: οι κόκκοι κριθής, άλλων
σιτηρών ή βρώµης, που παρουσιάζουν βλάβες, συµπεριλαµβανοµένων των αλλοιώσεων που οφείλονται σε ασθένειες, στον
παγετό, στη ζέστη, στα έντοµα ή στους µύκητες, στην κακοκαιρία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υλική βλάβη·
β) «κόκκοι κριθής ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε
τα συναλλακτικά ήθη»: οι κόκκοι κριθής ή τα θραύσµατα κόκκων κριθής που δεν έχουν υποστεί βλάβες, όπως ορίζονται στο
στοιχείο α), εκτός από τους κόκκους εκείνους που έχουν υποστεί βλάβες λόγω παγετού ή µυκήτων.
Άρθρο 5
1. Το ευεργέτηµα της υπαγωγής στην παρούσα δασµολογική
ποσόστωση παρέχεται, εάν η εισαγόµενη κριθή ανταποκρίνεται στα
ακόλουθα κριτήρια:
α) ειδικό βάρος: 60,5 kg/hl ή περισσότερο,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

β) κόκκοι που έχουν υποστεί βλάβη: 1 % ή λιγότερο·
γ) περιεκτικότητα σε υγρασία: 13,5 % ή λιγότερο·

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, ο εισαγωγικός δασµός για την κριθή
ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 καθορίζεται
στο πλαίσιο της ποσόστωσης η οποία ανοίγεται από τον παρόντα
κανονισµό.
Για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισµός και εισάγονται
πέραν της ποσότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του
παρόντος κανονισµού, εφαρµόζεται το άρθρο 10 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.

Άρθρο 2
1.
Ανοίγεται δασµολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 50 000
τόνων κριθής ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1003 00 50, η οποία προορίζεται για την παρασκευή µπύρας που
ωριµάζει σε δεξαµενές από ξύλο οξιάς.
2.
Η δασµολογική ποσόστωση ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους. Ο εισαγωγικός δασµός στο πλαίσιο της δασµολογικής
ποσόστωσης είναι 8 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 3
Όλες οι εισαγωγές στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 υπόκεινται στην προσκόµιση πιστοποιητικού εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος κανονισµού.
(1) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
(2) ΕΕ L 194 της 23.7.2002, σ. 22.

δ) κόκκοι κριθής ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα
συναλλακτικά ήθη: 96 % ή περισσότερο.
2. Τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1
βεβαιώνονται µε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) πιστοποιητικό ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε, κατόπιν
αιτήσεως του εισαγωγέα, από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία ή
β) πιστοποιητικό συµµόρφωσης της εισαγόµενης κριθής, το οποίο
εκδίδεται από κυβερνητικό οργανισµό της χώρας καταγωγής και
αναγνωρίζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 6
1. Το ευεργέτηµα της υπαγωγής στην παρούσα ποσόστωση
χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η εισαγόµενη κριθή πρέπει να µεταποιηθεί σε βύνη εντός προθεσµίας έξι µηνών από την ηµεροµηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και
β) η βύνη που παρασκευάσθηκε κατ' αυτό τον τρόπο πρέπει να
µεταποιηθεί σε µπύρα που ωρίµασε σε δεξαµενές από ξύλο οξιάς
εντός ανώτατης προθεσµίας 150 ηµερών από την ηµεροµηνία
µεταποίησης της κριθής σε βύνη.
2. Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής στο πλαίσιο της παρούσας δασµολογικής ποσόστωσης είναι παραδεκτή
µόνον εάν συνοδεύεται από:
α) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο άσκησε εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα
των σιτηρών εδώ και 12 τουλάχιστον µήνες και είναι εγγεγραµµένο στο κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση·
β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών συνέστησε, ενώπιον του αρµοδίου οργανισµού του κράτους µέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εγγύηση για ποσό 85 ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση
που τα φορτία κριθής ζυθοποιίας συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης το οποίο έχει εκδόσει η Federal Grain
Inspection Service (Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Κόκκων — FGIS) όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, το ποσό της
εγγύησης µειώνεται σε 10 ευρώ ανά τόνο·
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γ) γραπτή δέσµευση του αιτούντος ότι το σύνολο του προς εισαγωγή εµπορεύµατος θα µεταποιηθεί, εντός προθεσµίας έξι µηνών
από την ηµεροµηνία αποδοχής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε βύνη που προορίζεται για την παρασκευή µπύρας που
ωριµάζει σε δεξαµενές από ξύλο οξιάς εντός προθεσµίας 150
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας µεταποίησης της κριθής σε
βύνη. Ο αιτών θα προσδιορίσει τον τόπο µεταποίησης αναφέροντας είτε την εταιρεία µεταποίησης και το κράτος µέλος είτε
πέντε κατ' ανώτατο όριο µεταποιητικές µονάδες. Πριν τα εµπορεύµατα αποσταλούν προς µεταποίηση, από το γραφείο εκτελωνισµού εκδίδεται αντίτυπο ελέγχου T5 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Στο τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου T5 αναγράφονται οι απαιτούµενες βάσει του ανωτέρω στοιχείου γ) πληροφορίες, καθώς και η ονοµασία και ο τόπος της
µεταποιητικής µονάδας.
3.
Η µεταποίηση της εισαγόµενης κριθής σε βύνη θεωρείται ότι
γίνεται, όταν η κριθή ζυθοποιίας έχει υποστεί διαβροχή. Εξάλλου, η
µεταποίηση της βύνης σε µπύρα που ωριµάζει σε δεξαµενές από
ξύλο οξιάς εντός προθεσµίας 150 ηµερών πρέπει να υπόκειται στον
έλεγχο της αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 7
1.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β), αποδεσµεύεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η ποιότητα της κριθής, η οποία διαπιστώνεται µε βάση το πιστοποιητικό συµµόρφωσης ή ανάλυσης, είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·
β) ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού προσκοµίζει αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά µε την ειδική τελική χρήση που αναφέρεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1, βεβαιώνοντας ότι η χρήση αυτή πραγµατοποιήθηκε εντός της προθεσµίας, η οποία προβλέπεται στη
γραπτή δέσµευση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
στοιχείο γ). Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία, πιθανώς υπό τη
µορφή του αντιτύπου ελέγχου T5, πρέπει να καταδεικνύουν,
ικανοποιητικά για τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους εισαγωγής, ότι το σύνολο των ποσοτήτων που εισάχθηκαν µεταποιήθηκε στο προϊόν του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
2.
Όταν δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ή/και οι όροι
µεταποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος
κανονισµού, η εγγύηση η σχετική µε το πιστοποιητικό εισαγωγής
που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1162/95 και η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο
6 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού καταπίπτουν, εκτός εάν ο εισαγωγέας είναι σε θέση να προσκοµίσει νέο
πιστοποιητικό εισαγωγής, το οποίο έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της
ποσόστωσης που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2376/
2002 της Επιτροπής (1). Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση των 30
ευρώ που αφορά το εν λόγω πιστοποιητικό αποδεσµεύεται µόνο
µέχρι το ποσό των 22 ευρώ.
Άρθρο 8
Στο παράρτηµα Ι παρατίθεται ασυµπλήρωτο δείγµα των πιστοποιητικών που εκδίδει η Federal Grain Inspection Service (FGIS). Τα
πιστοποιητικά που εκδίδει η Federal Grain Inspection Service
(FGIS), για κριθή ζυθοποιίας µε προορισµό να χρησιµοποιηθεί κατά
την παρασκευή µπύρας που ωριµάζει σε δεξαµενές από ξύλο οξιάς,
αναγνωρίζονται επισήµως εκ µέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο της
(1) Βλέπε σελίδα 92 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας όπως καθορίζεται στα άρθρα
63 έως 65 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Όταν οι αναλυτικές παράµετροι που εγγράφονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης το οποίο εκδίδει η Federal Grain Inspection Service (FGIS)
δείχνουν ότι υπάρχει συµµόρφωση προς τα ποιοτικά πρότυπα για
την κριθή ζυθοποιίας όπως θεσπίζονται στο άρθρο 5, διενεργείται
δειγµατοληψία ποσοστού τουλάχιστον 3 % των φορτίων που αφικνούνται σε κάθε λιµένα εισόδου στη διάρκεια του έτους εµπορίας.
Αναπαραστάσεις της σφραγίδας και των υπογραφών που επιτρέπονται από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

Άρθρο 9
1. Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών τη δεύτερη ∆ευτέρα
κάθε µήνα, το αργότερο έως τις 13.00, ώρα Βρυξελλών.
Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει µια ποσότητα, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιµη ποσότητα για την εισαγωγή του
συγκεκριµένου προϊόντος για το εν λόγω έτος.
2. Την ηµέρα κατάθεσης των αιτήσεων για πιστοποιητικά, οι
αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα στην Επιτροπή ανακοίνωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο
παράρτηµα ΙΙ, καθώς και τη συνολική ποσότητα που προκύπτει από
το άθροισµα των ποσοτήτων που αναφέρονται στις αιτήσεις για
πιστοποιητικά εισαγωγής, το αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών.
Στην περίπτωση που η προβλεπόµενη ηµέρα κατάθεσης είναι εθνική
αργία, το εν λόγω κράτος µέλος αποστέλλει την ανωτέρω ανακοίνωση την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της εθνικής αργίας, το
αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών.
Η πληροφορία αυτή ανακοινώνεται χωριστά από αυτήν που αφορά
τις άλλες αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής σιτηρών.
3. Εάν το άθροισµα των ποσοτήτων που έχουν χορηγηθεί από
την αρχή του έτους και της ποσότητας που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 υπερβαίνει την ποσότητα της συγκεκριµένης ποσόστωσης για το εν λόγω έτος, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο συντελεστή µείωσης, ο οποίος εφαρµόζεται στις ζητούµενες ποσότητες,
το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την κατάθεση των
αιτήσεων.
4. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 3, τα
πιστοποιητικά εκδίδονται την τετάρτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης. Την ηµέρα έκδοσης των
πιστοποιητικών, οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν µε τηλεοµοιοτυπικό
µήνυµα στην Επιτροπή, στον αριθµό που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ, το αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τη συνολική
ποσότητα που προκύπτει από το άθροισµα των ποσοτήτων, για τις
οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής την ηµέρα εκείνη.

Άρθρο 10
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για διάστηµα 60 ηµερών από
την ηµέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ηµέρα της πραγµατικής του
έκδοσης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
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Άρθρο 11
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/
2000, τα δικαιώµατα που απορρέουν από το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν είναι µεταβιβάσιµα.
Άρθρο 12
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται
στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθµός
«0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού.
Άρθρο 13
Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαµβάνουν:
α) στη θέση 20, το µεταποιηµένο προϊόν που θα παρασκευασθεί
από τα σιτηρά και µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Reglamento (CE) no 2377/2002
— Forordning (EF) nr. 2377/2002

—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Verordnung (EG) Nr. 2377/2002
Κανονισµός (EK) αριθ. 2377/2002
Regulation (EC) No 2377/2002
Règlement (CE) no 2377/2002
Regolamento (CE) n. 2377/2002
Verordening (EG) nr. 2377/2002
Regulamento (CE) n.o 2377/2002
Asetus (EY) N:o 2377/2002
Förordning (EG) nr 2377/2002

β) στη θέση 24, την ένδειξη «8 ευρώ ανά τόνο».
Άρθρο 14
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Εφαρµόζεται έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού
που τροποποιεί το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ασυµπλήρωτο πιστοποιητικό συµµόρφωσης που επιτρέπεται από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για κριθή ζυθοποιίας µε προορισµό να χρησιµοποιηθεί κατά την παρασκευή µπύρας που ωριµάζει σε δεξαµενές
από ξύλο οξιάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2378/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε παρέκκλιση από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα
των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

2. Το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 6 παράγραφος 1
και τα παραρτήµατα I και II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96
δεν εφαρµόζονται στο προϊόν που αναφέρεται το στοιχείο α) της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Το Συµβούλιο µε την απόφαση της 19ης ∆εκεµβρίου
2002 (3) και την απόφαση της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 (4),
ενέκρινε τη σύναψη συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Καναδά, αντίστοιχα,
για την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται
για τον τοµέα των σιτηρών στον πίνακα CXL που προσαρτάται στη ΓΣ∆Ε. Οι συµφωνίες αυτές τροποποιούν τους όρους
εισαγωγής του µαλακού σίτου χαµηλής και µέσης ποιότητας
και της κριθής, µε τη δηµιουργία ποσοστώσεων εισαγωγής
για τα προϊόντα αυτά, από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Με τις προαναφερόµενες αποφάσεις το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να παρεκκλίνει προσωρινά, για τα
προϊόντα αυτά, από το καθεστώς των εισαγωγικών δασµών
που προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, εν αναµονή της έγκρισης
επίσηµης τροποποίησης αυτού του κανονισµού. Για να καταστεί δυνατό να εφαρµοστούν πλήρως οι συµφωνίες που
εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο, πρέπει να προσαρµοστούν
επίσης προσωρινά οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν
τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
και που καθορίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96
της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 (6).
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 δεν εφαρµόζονται στα ακόλουθα
προϊόντα:
α) στον µαλακό σίτο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
ex 1001 90 99 ποιότητας άλλης από την πρότυπη υψηλή
ποιότητα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτηµα I του εν λόγω
κανονισµού·
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

β) στην κριθή που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1003 00 10 και
1003 00 90.

ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.
ΕΕ L 287 της 25.10.2002, σ. 15.

Η απόκτηση του ευεργετήµατος της κατ' αποκοπήν µείωσης των
εισαγωγικών δασµών κατά 14 ευρώ για το σίτο υψηλού ποιοτικού
τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο
πρώτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 δεν υπόκειται πλέον στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισµού.

Άρθρο 3
Εκτός από όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο δεύτερη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96,
κρατείται αρνητική πριµοδότηση («µείωση») ποσού ύψους 30 ευρώ
ανά τόνο, όσον αφορά το σκληρό σίτο χαµηλής ποιότητας, στο
πλαίσιο των εµπορικών πριµοδοτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του προαναφερόµενου κανονισµού.

Άρθρο 4
∆εν εφαρµόζεται πλέον η επιβολή του εισαγωγικού δασµού του
κοινού σίτου χαµηλής ποιότητας για τον σκληρό σίτο χαµηλής
ποιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πέµπτο
εδάφιο δεύτερη πρόταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.

Άρθρο 5
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 δεύτερη περίπτωση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής για τον µαλακό σίτο υψηλής ποιότητας γίνεται παραδεκτή
µόνον εφόσον προσκοµιστεί γραπτή δέσµευση του αιτούντος να
συστήσει στο σχετικό αρµόδιο οργανισµό, την ηµέρα της αποδοχής
της δήλωσης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, ειδική εγγύηση
συµπληρωµατική των εγγυήσεων που προβλέπονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής (7). Το ποσό αυτής της συµπληρωµατικής εγγύησης ανέρχεται σε 95 ευρώ ανά τόνο. Εντούτοις,
στην περίπτωση που οι αιτήσεις άδειας εισαγωγής συνοδεύονται
από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal
Grain Inspection Service (FGIS) και από την Canadian Grain
Commission (CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, η πρόσθετη
απαιτούµενη εγγύηση ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά τόνο.
(7) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.
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2.
Η δεύτερη περίπτωση του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96 δεν εφαρµόζεται σε αιτήσεις άδειας εισαγωγών για
τον σκληρό σίτο, εάν οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται από την Federal Grain
Inspection Service (FGIS) και την Canadian Grain Commission
(CGC), όπως αναφέρεται στο άρθρο 6. Στην περίπτωση αυτή, η
απαιτούµενη πρόσθετη εγγύηση ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 6
Εκτός από όσα καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που
εκδίδονται από τη Federal Grain Inspection Service (FGIS) και
από την Canadian Grain Commission (CGC) για τον κοινό σίτο
και τον σκληρό σίτο πρέπει να αναγνωρίζονται επίσηµα από την
Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας,
όπως προβλέπεται στα άρθρα 63 έως 65 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1). Όταν οι αναλυτικές παράµετροι
που αναφέρονται στα πιστοποιητικά καταλληλότητας τα οποία εκδίδονται από την Federal Grain Inspection Service (FGIS) και την
Canadian Grain Commission (CGC), δείχνουν συµµόρφωση µε τις
προδιαγραφές ποιότητας του κοινού και του σκληρού σίτου που
καθορίζονται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/
96, λαµβάνονται δείγµατα σε 3 % τουλάχιστον των εµπορευµάτων
που φθάνουν σε κάθε λιµάνι εισόδου κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας.
Στα παραρτήµατα I, II και III παρέχονται υποδείγµατα των αναγνωρισµένων πιστοποιητικών καταλληλότητας για τον κοινό και τον
σκληρό σίτο. Αντίγραφα της σφραγίδας και των υπογραφών που
επιτρέπονται από τις κυβερνήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής και του Καναδά θα δηµοσιευθούν στη σειρά C της
Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

31.12.2002
Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96, όταν το αποτέλεσµα της ανάλυσης για τον
µαλακό σίτο υψηλής ποιότητας δείχνει ότι δεν πληρούνται τα
κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα I, η σχετική µε το πιστοποιητικό εισαγωγής εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 και η πρόσθετη
εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού
καταπίπτουν, εκτός αν ο εισαγωγέας είναι σε θέση να υποβάλει νέο
πιστοποιητικό εισαγωγής το οποίο εκδίδεται στο πλαίσιο της ποσόστωσης που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 της
Επιτροπής (2). Στην περίπτωση αυτή, η σχετική µε αυτό το πιστοποιητικό εγγύηση των 30 ευρώ αποδεσµεύεται µόνο µέχρι ύψους
22 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 και το αργότερο µέχρι
τις 30 Ιουνίου 2003.
Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2003 και χρησιµοποιούνται µετά από αυτή την ηµεροµηνία υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
Ωστόσο, σε περίπτωση που οι συναλλασσόµενοι δεν προβλέπουν να
χρησιµοποιήσουν αυτά τα πιστοποιητικά εισαγωγής µετά από την
1η Ιανουαρίου 2003, τα εν λόγω πιστοποιητικά µπορούν να ακυρωθούν, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται
πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2003. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά
των εγγυήσεων αποδεσµεύονται κατ' αναλογία των ποσοτήτων που
δεν έχουν χρησιµοποιηθεί.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(2) Βλέπε σελίδα 88 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγµα πιστοποιητικού καταλληλότητας που επιτρέπεται από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τον κοινό σίτο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγµα πιστοποιητικού καταλληλότητας που επιτρέπεται από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τον σκληρό σίτο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Υπόδειγµα πιστοποιητικού καταλληλότητας που επιτρέπεται από την κυβέρνηση του Καναδά για τον κοινό σίτο και
τον σκληρό σίτο και τεχνικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών για εξαγωγή
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Τεχνικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών για εξαγωγή για τον καναδικό κοινό και
σκληρό σίτο

ΚΟΙΝΟΣ ΣΙΤΟΣ

Canada Western Red Spring (CWRS)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CWRS

(ελάχιστο) 79,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,4 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CWRS

(ελάχιστο) 77,5 kg/hL

(µέγιστο) 0,75 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 3 CWRS

(ελάχιστο) 76,5 kg/hL

(µέγιστο) 1,25 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

Canada Western Extra Strorng Red Spring
(CWES)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CWES

(ελάχιστο) 78,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,75 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CWES

(ελάχιστο) 76,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,5 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

Candada Prairie Spring Red (CPSR)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CPSR

(ελάχιστο) 77,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,75 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CPSR

(ελάχιστο) 75,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,5 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

Canada Prairie Spring White (CPSW)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CPSW

(ελάχιστο) 77,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,75 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CPSW

(ελάχιστο) 75,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,5 %, συµπεριλαµβανοµένων
0.2 % άλλων σπόρων

Canda Western Red Winter (CWRW)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CWRW

(ελάχιστο) 78,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,0 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CWRW

(ελάχιστο) 74,0 kg/hL

(µέγιστο) 2,0 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

Canda Western Soft White Spring
(CWSWS)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CWSWS

(ελάχιστο) 78,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,75 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CWSWS

(ελάχιστο) 75,5 kg/hL

(µέγιστο) 1,0 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 3 CWSWS

(ελάχιστο) 75,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,5 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων
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ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ

Canada Western Amber Durum (CWAD)

∆οκιµή βάρους

Σύνολο ξένων προσµείξεων
συµπεριλαµβανοµένων άλλων σπόρων
σιτηρών

No. 1 CWAD

(ελάχιστο) 80,0 kg/hL

(µέγιστο) 0,5 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 2 CWAD

(ελάχιστο) 79,5 kg/hL

(µέγιστο) 0,8 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 3 CWAD

(ελάχιστο) 78,0 kg/hL

(µέγιστο) 1,0 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

No. 4 CWAD

(ελάχιστο) 75,0 kg/hL

(µέγιστο) 3,0 %, συµπεριλαµβανοµένων
0,2 % άλλων σπόρων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Άλλοι σπόροι σιτηρών: Στις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνονται µόνον η βρώµη, το κριθάρι, η σίκαλη και το τριτικάλ.
Κοινός σίτος: Για τις εξαγωγές κοινού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παράσχει τεκµηρίωση µε το
πιστοποιητικό που προσδιορίζει το ποσοστό πρωτενης για το σχετικό φορτίο.
Σκληρός σίτος: Για τις εξαγωγές σκληρού σίτου, η Canadian Grain Commission θα παράσχει τεκµηρίωση µε
το πιστοποιητικό που πιστοποιεί το ποσοστό αλευρωδών κόκκων και το ειδικό βάρος (χιλιόγραµµα/εκατόλιτρο)
του σχετικού φορτίου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2379/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την αναγνώριση των εργασιών ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στα
νωπά οπωροκηπευτικά, οι οποίες διεξάγονται στη Σλοβακία, πριν από την εισαγωγή στην Κοινότητα
πευτικών στα πλαίσια της οµάδας εργασίας για την τυποποίηση των φθαρτών τροφίµων και τη βελτίωση της ποιότητας, της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, η Σλοβακία συµµετέχει στο καθεστώς
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως
(ΟΟΣΑ) για την εφαρµογή των διεθνών προδιαγραφών στα
οπωροκηπευτικά. Τέλος, εδώ και πολλά χρόνια, οι σλοβακικές υπηρεσίες ελέγχου έλαβαν µέρος σε διάφορα σεµινάρια
και δραστηριότητες κατάρτισης που διοργανώθηκαν από
διάφορα κράτη µέλη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 Συµβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001 της
Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2379/2001 (4),
καθορίζει τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εργασιών ελέγχου καταλληλότητας που διεξάγονται πριν από την
εισαγωγής στην Κοινότητα από τις τρίτες χώρες που το
ζητούν.

(1)

Στις 10 Οκτωβρίου 2002, οι σλοβακικές αρχές διαβίβασαν
στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης των εργασιών ελέγχου
που πραγµατοποιούνται από τις εθνικές περιφερειακές και
τοπικές κτηνιατρικές διοικήσεις και διοικήσεις τροφίµων της
Σλοβακίας (SVPS, KVPS, RVPS) µε την ευθύνη της κρατικής
διοίκησης (SVPS). Από την αίτηση αυτή εµφαίνεται ότι η
εγκατάσταση αυτή διαθέτει το προσωπικό, το υλικό και τις
εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των
ελέγχων, ότι χρησιµοποιεί µεθόδους ισοδύναµες µε αυτές
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1148/2001 και ότι τα νωπά οπωροκηπευτικά που εξάγονται
από τη Σλοβακία προς την Κοινότητα πρέπει να τηρούν τις
κοινοτικές προδιαγραφές εµπορίας.

(2)

Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τα κράτη µέλη, τα
οποία διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, εµφαίνεται ότι,
κατά την περίοδο 1997-2002, οι εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών προελεύσεων Σλοβακίας είχαν υψηλότερη
συχνότητα από το µέσο όρο των άλλων τρίτων χωρών µη
τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας. Ωστόσο, αφενός µεν,
σε πολύ πρόσφατη περίοδο (1999-2002), η συχνότητα της
µη τήρησης έπεσε σε επίπεδα συγκρίσιµα µε αυτά των τρίτων
χωρών που επωφελούνται ήδη µιας τέτοιας αναγνώρισης και,
αφετέρου, η από 1ης Οκτωβρίου 2002 υφισταµένη τοπική
ρύθµιση κατέστησε υποχρεωτικούς τους ελέγχους εξαγωγής.
Μετά από επιτόπια επίσκεψη που οργανώθηκε τον Ιούνιο
του 2002 διαθέτουµε στοιχεία που εγγυώνται βελτίωση
αυτού του ποσοστού της µη τήρησης µε την αλλαγή της
ρυθµίσεως.

(3)

Οι αντιπρόσωποι των σλοβακικών υπηρεσιών ελέγχου συµµετέχουν τακτικά στις διεθνείς δραστηριότητες που στοχεύουν στη σύνταξη προδιαγραφών εµπορίας των οπωροκη-

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
84 της 28.3.2002, σ. 1.
156 της 13.6.2001, σ. 9.
321 της 6.12.2001, σ. 15.

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να εγκριθούν οι εργασίες ελέγχου τήρησης
των προδιαγραφών που διεξάγονται από τη Σλοβακία µε
ισχύ από την ηµεροµηνία εφαρµογής της διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001.

(6)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι εργασίες ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που
εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίες
διεξάγονται από τη Σλοβακία, πριν από την εισαγωγή στην Κοινότητα, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001.

Άρθρο 2
Τα στοιχεία του επισήµου ανταποκριτού και των υπηρεσιών ελέγχου
στη Σλοβακία, που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, εµφαίνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 3
1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος
3 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, που
εκδίδονται µετά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
παρόντος κανονισµού, πρέπει να συνταχθούν σε έντυπα σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο παράρτηµα II του παρόντος
κανονισµού.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 3 έκτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1148/2001, η θέση 3 του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου µπορεί εν µέρει να τυπωθεί στη σλοβακική γλώσσα.
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Άρθρο 4

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την ηµέρα δηµοσιεύσεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, της
γνώµης, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001, σχετικά µε την
εφαρµογή διοικητικής συνεργασίας µεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακίας.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επίσηµος ανταποκριτής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001
Κρατική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
∆ιεύθυνση ασφάλειας και υγιεινής
Μονάδα εξειδικευµένων καλλιεργειών
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-2) 60 25 74 12 ή 419
Φαξ: (421-2) 60 25 74 50
Email: fvcontrol@svssr.sk

Υπηρεσίες ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1148/2001
Κρατική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
∆ιεύθυνση ασφάλειας και υγιεινής
Μονάδα εξειδικευµένων καλλιεργειών
Botanická 17
842 13 Bratislava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-2) 60 25 74 12 ή 419
Φαξ: (421-2) 60 25 74 50
Email: fvcontrol@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Bratislava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava)
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-2) 65 42 34 87
Φαξ: (421-2) 65 42 34 87
Email: kvsba@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Trnava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trnava)
Zavarska 11
918 21 Trnava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-33) 550 16 18
Φαξ: (421-33) 550 35 41
Email: kvstt@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Nitra (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra)
Akademicka 1
949 80 Nitra
Σλοβακία
Τηλ.: (421-37) 652 54 73
Φαξ: (421-37) 653 16 57
Email: kvsnr@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Trenčin (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trenčin)
Sudna 22
Trenčin
Σλοβακία
Τηλ.: (421-32) 652 21 22
Φαξ: (421-32) 652 12 66
Email: kvstn@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Banská Bystrica (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Banská
Bystrica)
Rudlovska 6
975 90 Banská bystrica
Σλοβακία
Τηλ.: (421-48) 415 41 27
Φαξ: (421-48) 412 56 01
Email: kvsbb@svssr.sk
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Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Žilina (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Žilina)
Jedlova 44
010 04 Žilina
Σλοβακία
Τηλ.: (421-41) 763 12 28
Φαξ: (421-41) 763 12 27
Email: kvsza@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Košice (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Košice)
Masarykova 18
040 02 Košice
Σλοβακία
Τηλ.: (421-55) 625 20 47
Φαξ: (421-55) 625 20 46
Email: kvske@svssr.sk
Περιφερειακή διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Prešov (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Prešov)
Levocska 112
080 01 Prešov
Σλοβακία
Τηλ.: (421-51) 749 13 21
Φαξ: (421-51) 771 98 87
Email: kvspv@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Bratislava-mesto (RVPS Bratislava-mesto)
Polianky 8
841 01 Bratislava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-2) 64 46 12 09
Email: rvsbao@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Senec (RVPS Senec)
Svätoplukova 50
903 01 Senec
Σλοβακία
Τηλ.: (421-2) 45 92 62 13
Email: rvssco@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Dunajská streda (RVPS Dunajská streda)
Obchodná 789/3
909 01 Dunajská Streda
Σλοβακία
Τηλ.: (421-31) 552 48 70
Email: rvsdso@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Galanta (RVPS Galanta)
Hodská 353/19
924 25 Galanta
Σλοβακία
Τηλ.: (421-31) 780 71 09
Email: rvsgao@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Trnava (RVPS Trnava)
Zavarská 11
918 21 Trnava 1
Σλοβακία
Τηλ.: (421-33) 500 14 47
Email: rvstto@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Senica (RVPS Senica)
Čáčovská 305
905 01 Senica nad Myjavou
Σλοβακία Α
Τηλ.: (421-34) 651 28 81
Email: rvsseo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Komárno (RVPS Komárno)
Štúrova 5
945 01 Komárno
Σλοβακία
Τηλ.: (421-35) 773 12 35
Email: rvskno@svssr.sk
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Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Nové Zámky (RVPS Nové Zámky)
Komjatická 65
940 89 Nové Zámky
Σλοβακία
Τηλ.: (421-35) 42 83 11
Email: rvsnzo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Levice (RVPS Levice)
M.R. Štefánika 24
924 03 Levice
Σλοβακία
Τηλ.: (421-36) 631 23 52
Email: rvslvo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Nitra (RVPS Nitra)
Akademická 1
949 80 Nitra 1
Σλοβακία
Τηλ.: (421-37) 653 62 02
Email: rvsnro@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Topol'čany (RVPS Topol'čany)
ul. Dr. P. Adámiho 17
955 01 Topol'čany
Σλοβακία
Τηλ.: (421-38) 532 60 68
Email: rvstoo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Šal'a (RVPS Šal'a)
Školská 5
927 00 Šal'a
Σλοβακία
Τηλ.: (421-35) 42 83 11
Email: rvssao@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Nové Mesto/Váhom (RVPS Nové Mesto/Váhom)
Tajovského 235/7
915 01 Nové Mesto/Váhom
Σλοβακία
Τηλ.: (421-32) 71 25 46
Email: rvsnmo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Trenčin (RVPS Trenčin)
Súdna 22
911 01 Trenčin
Σλοβακία
Τηλ.: (421-32) 652 20 45
Email: rvstno@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Prievidza (RVPS Prievidza)
Mariánska 6
971 01 Prievidza
Σλοβακία
Τηλ.: (421-46) 542 30 09
Email: rvspdo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Puchov (RVPS Puchov)
Moravská 1343/29
020 01 Puchov
Σλοβακία
Τηλ.: (421-42) 464 13 15
Email: rvspuoe@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Žiar nad Hronom (RVPS Žiar nad Hronom)
ul. SNP 612/120
965 01 Žiar nad Hronom
Σλοβακία
Τηλ.: (421-45) 673 27 37
Email: rvszho@svssr.sk
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Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Zvolen (RVPS Zvolen)
Nám. SNP 50
960 01 Zvolen
Σλοβακία
Τηλ.: (421-45) 53 30 39
Email: rvszvo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Vel'ký Krtiš (RVPS Vel'ký Krtiš)
Osloboditel'ov 33
990 01 Velk'ý Krtiš
Σλοβακία
Τηλ.: (421-47) 483 07 41
Email: rvsvko@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Lučenec (RVPS Lučenec)
Mierova 2
984 01 Lučenec
Σλοβακία
Τηλ.: (421-47) 432 24 31
Email: rvslco@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Rimavská Sobota (RVPS Rimavská Sobota)
Kirijevská 22
979 01 Rimavská Sobota
Σλοβακία
Τηλ.: (421-47) 563 14 10
Email: rvsrso@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Banská Bystrica (RVPS Banská Bystrica)
Rudlovská cesta 6
975 90 Banská Bystrica
Σλοβακία
Τηλ.:(421-48) 412 56 02
Email: rvsbbo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Martin (RVPS Martin)
Záturčianska 1
036 80 Martin
Σλοβακία
Τηλ.: (421-43) 422 14 81
Email: rvsmto@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Liptovský Mikuláš (RVPS Liptovský Mikuláš)
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Σλοβακία
Τηλ.: (421-47) 432 24 31
Email: rvslmo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Žilina (RVPS Žilina)
Jedl'ová 44
010 04 Žilina 4
Σλοβακία
Τηλ.: (421-41) 763 12 35
Email: rvszao@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Čadca (RVPS Čadca)
Horná 2483, pošt. pr 45
022 01 Čadca
Σλοβακία
Τηλ.: (421-41) 432 22 77
Email: rvscao@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Dolný Kubín (RVPS Dolný Kubín)
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Σλοβακία
Τηλ.: (421-43) 586 49 35
Email: mailto:rvsbao@svssr.sk rvsdko@svssr.sk
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Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Rožňava (RVPS Rožňava)
Juná 43
048 01 Rožňava
Σλοβακία
Τηλ.: (421-58) 732 31 82
Email: rvsrvo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Spišská Nová Ves (RVPS Spišská Nová Ves)
Duklianska 46
048 01 Spišská NOVÁ Ves
Σλοβακία
Τηλ.: (421-52) 417 51 24
Email: rvssno@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Košice-mesto (RVPS Košice-mesto)
Hlinkova 1/c
040 01 Košice-Mesto
Σλοβακία
Τηλ.: (421-55) 632 56 23
Email: rvskeo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Košice-okolie (RVPS Košice-okolie)
Kukučínova 24
040 01 Košice-Okolie
Σλοβακία
Τηλ.: (421-55) 622 35 07
Email: rvskso@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Trebišov (RVPS Trebišov)
Bottova 2
075 01 Trebišov
Σλοβακία
Τηλ.: (421-56) 672 27 48
Email: rvstvo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Michalovce (RVPS Michalovce)
Sama Chalúpku 2
207 01 Michalovce
Σλοβακία
Τηλ.: (421-56) 642 50 34
Email: rvsmio@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Poprad (RVPS Poprad)
Partizánska 83
058 01 Poprad
Σλοβακία
Τηλ.: (421-52) 72 30 85
Email: rvsppo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Stará L'ubovná (RVPS Stará L'ubovná)
Levočská 4/338
064 01 Stará L'ubovná
Σλοβακία
Τηλ.: (421-52) 432 11 82
Email: rvsslo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Prešov (RVPS Prešov)
Levočská 112
080 01 Prešov 1
Σλοβακία
Τηλ.: (421-51) 771 11 26
Email: rvspvo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Vranov nad Topl'ou (RVPS Vranov nad Topl'ou)
Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topl'ou
Σλοβακία
Τηλ.: (421-57) 230 64
Email: rvskso@svssr.sk
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Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Bardejov (RVPS Bardejov)
Stöcklova 34
085 01 Bardejov
Σλοβακία
Τηλ.: (421-54) 472 21 15
Email: rvsbjo@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Svidník (RVPS Svidník)
ul. MUDr. Pribulu 2
089 01 Svidník
Σλοβακία
Τηλ.: (421-54) 752 29 87
Email: rvssko@svssr.sk
Τοπική διοίκηση κτηνιατρικής και τροφίµων της Humenné (RVPS Humenné)
Gaštanová 3
080 01 Humenné
Σλοβακία
Τηλ.: (421-57) 775 29 63
Email: rvsheo@svssr.sk
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2380/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές µε τα προϊόντα
του αµπελοοινικού τοµέα συναλλαγές µε τρίτες χώρες
προελεύσεως Ινδονησίας και Ταϊλάνδης. Πρέπει, συνεπώς, να
εγγραφούν αυτές οι δύο χώρες στον κατάλογο που προβλέπεται στο παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/
2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2585/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1574/
2002 (4), προβλέπει ότι οι οίνοι και οι χυµοί σταφυλιών που
παρουσιάζονται σε δοχεία πέντε λίτρων ή λιγότερο, καταγωγής και προέλευσης τρίτων χωρών, των οποίων οι εισαγωγές στην Κοινότητα είναι χαµηλότερες από 1 000 εκατόλιτρα κατ' έτος, απαλλάσσονται από την υποβολή βεβαίωσης
και δελτίου ανάλυσης που προβλέπεται στο άρθρο 20 του
ιδίου κανονισµού. Προβλέπονται περιορισµένες εισαγωγές

(1)

(2)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα VI του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2001, αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

179 της
345 της
128 της
235 της

14.7.1999, σ. 1.
29.12.2001, σ. 10.
10.5.2001, σ. 1.
3.9.2002, σ. 10.

L 358/118

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ο κατάλογος των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 22
— Ιράν
— Λίβανος
— Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας
— Ταϊβάν
— Ινδία
— Βολιβία
— ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου
— Ταϊλάνδη
— Ινδονησία.»

31.12.2002

31.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 358/119

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2381/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα
του βοείου κρέατος όσον αφορά τα καθεστώτα πριµοδοτήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2342/1999.

(3)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφος 7 και το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της πριµοδότησης στη θηλάζουσα αγελάδα, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1830/2002 (4), καθορίζει στο άρθρο 29α κανόνα στρογγυλοποιήσεως του αριθµού των ζώων για τον υπολογισµό του
ελάχιστου ή του µέγιστου πλήθους δαµαλίδων, εκφραζόµενο
σε ποσοστό. Από την εφαρµογή του κανόνα αυτού τιµωρείται ο παραγωγός που υπάγεται στο καθεστώς που προβλέπεται από το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/
1999 όπως θα εφαρµοστεί για το έτος 2003. Για να διασφαλιστεί ίση µεταχείριση όλων των παραγωγών πρέπει,
συνεπώς, να ορισθεί επακριβώς η εφαρµογή του κανόνα
αυτού κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής για τον καθορισµό του πλήθους των δαµαλίδων στην περίπτωση κατά την
οποία µία αίτηση πριµοδότησης αφορά πλήθος ίσο µε δύο
ζώα.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 29α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για την εφαρµογή το
2003 του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 10 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, στην περίπτωση κατά την
οποία µία αίτηση πριµοδότησης αφορά πλήθος ίσο µε δύο
ζώα, το πλήθος των δαµαλίδων που µπορεί να επωφεληθεί της
πριµοδότησης καθορίζεται σε µία δαµαλίδα.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της
315 της
281 της
277 της

26.6.1999, σ. 21.
1.12.2001, σ. 29.
4.11.1999, σ. 30.
15.10.2002, σ. 15.

L 358/120

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2382/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή ρυθµίσεων για εισαγωγές από τρίτες χώρες όπως προβλέπεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Οι εν λόγω τρίτες χώρες διαβίβασαν στην Επιτροπή κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή ισοδύναµων
κανόνων µε αυτούς που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91. Επιπλέον, µε επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή στις εν λόγω τρίτες χώρες,
επαληθεύτηκε η πραγµατική εφαρµογή των κανόνων.

(4)

Οι αρχές της Ουγγαρίας πληροφόρησαν στην Επιτροπή ότι
ένας οργανισµός επιθεώρησης και πιστοποίησης διέκοψε τις
δραστηριότητές του στην Ουγγαρία. Συνεπώς το όνοµα του
εν λόγω οργανισµού πρέπει να διαγραφεί από το παράρτηµα
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης
Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 11 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 προβλέπει ότι τα αγροτικά προϊόντα βιολογικών
µεθόδων παραγωγής, που εισάγονται από τρίτη χώρα, µπορούν να διακινηθούν στην αγορά της Κοινότητας µόνον
εφόσον προέρχονται από τρίτη χώρα, η οποία περιλαµβάνεται στον κατάλογο των τρίτων χωρών που παρατίθεται στο
παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2002 (4). Ο κατάλογος αυτός
καταρτίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

(1)

H προθεσµία για την καταχώρηση της Ελβετίας στον κατάλογο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 11
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, λήγει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2002. H προθεσµία καταχώρησης της
Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της
Ουγγαρίας και του Ισραήλ λήγει στις 30 Ιουνίου 2003. Για
να αποφευχθεί διακοπή των συναλλαγών, είναι αναγκαίο να
παραταθεί η προθεσµία καταχώρησης των χωρών αυτών.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 τροποποιείται
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

198 της 22.7.1991, σ. 1.
75 της 16.3.2002, σ. 21.
11 της 17.1.1992, σ. 14.
170 της 29.6.2002, σ. 44.

31.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 τροποποιείται ως εξής:
1. Στα κείµενα που αναφέρονται στην Αργεντινή, στην Αυστραλία, στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Ουγγαρία, στο Ισραήλ και
στην Ελβετία, το σηµείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5. Προθεσµία καταχώρησης: 30.6.2008»
2. Στο κείµενο που αναφέρεται στην Ουγγαρία:
— στο σηµείο 3, διαγράφονται οι λέξεις «και SKAL»,
— στο σηµείο 4, διαγράφονται οι λέξεις «και SKAL (γραφείο στην Ουγγαρία)».

L 358/121

L 358/122

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2383/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εµπορίας 1998/99 έως 2003/04
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Η παρακολούθηση και η διαχείριση του καθεστώτος της
ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου απαιτούν συνεχή
πληροφόρηση όσον αφορά τις νέες φυτεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98.
Συνεπώς, είναι σκόπιµο να ανακοινωθούν επίσης στην Επιτροπή οι αριθµοί των ελαιοδέντρων για τις περιόδους που
έπονται των περιόδων 1998/99 και 1999/2000.

(4)

Πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2366/98.

(5)

Για να µπορέσει να παραταθεί η προθεσµία που αναφέρεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2366/98 από την τρέχουσα περίοδο εµπορίας, πρέπει να
προβλεφθεί ότι ο παρών κανονισµός θα εφαρµοστεί από τις
30 Νοεµβρίου 2002. Πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί η
άµεση θέση του σε ισχύ.

(6)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τοµέα των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο
5,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του Συµβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 1984, περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά µε τη
χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και στις
οργανώσεις παραγωγών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1639/98 (4), και ιδίως το άρθρο 19,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 136/66/
ΕΟΚ περί δηµιουργίας κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα των
λιπαρών ουσιών (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1513/2001, και ιδίως το άρθρο 4,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

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

Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/2002 (7), προβλέπει ότι κάθε ελαιοκαλλιεργητής καταθέτει, πριν από την 1η ∆εκεµβρίου κάθε
περιόδου εµπορίας, µια δήλωση καλλιέργειας. Το άρθρο 20
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 προβλέπει ότι οι οργανώσεις παραγωγών ή, ενδεχοµένως, οι ενώσεις
τους υποβάλουν στον αρµόδιο οργανισµό του σχετικού
κράτους µέλους, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε περιόδου
εµπορίας, τις δηλώσεις καλλιέργειας των µελών τους, ή τις
τροποποιήσεις που έχουν ενδεχοµένως επέλθει στις δηλώσεις
αυτές.
Είναι δυνατόν σε ορισµένες ελαιοκοµικές περιοχές, λόγω
ιδίως του υψηλού αριθµού των δηλώσεων καλλιέργειας, των
εργασιών αναδιάρθρωσης των ελαιώνων ή άλλων ειδικών
συνθηκών, οι εν λόγω ηµεροµηνίες να µην είναι οι πλέον
κατάλληλες για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Εποµένως, είναι
απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη, για να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων σε ορισµένες περιοχές, δύνανται να παρατείνουν, εντός ορισµένων
ορίων, τις προθεσµίες για την κατάθεση και την υποβολή
των δηλώσεων καλλιέργειας στον αρµόδιο οργανισµό.
ΕΕ 172 της 30.9.1996, σ. 3025/66.
ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ. 3.
ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 38.
ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32.
ΕΕ L 293 της 31.10.1998, σ. 50.
ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 5.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2366/1998 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 136/
66/ΕΟΚ, κάθε ελαιοκαλλιεργητής καταθέτει, πριν από την 1η
∆εκεµβρίου κάθε περιόδου εµπορίας, µια δήλωση καλλιέργειας
που αντιστοιχεί στα παραγωγικά ελαιόδεντρα και στην κατάσταση των ελαιώνων που εκµεταλλεύεται κατά την 1η Νοεµβρίου της περιόδου βάσει της οποίας έχει πραγµατοποιηθεί
δήλωση. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται, για να βελτιώσουν
την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων σε ορισµένες περιοχές, να
παρατείνουν κατά ανώτατο όριο τριών µηνών την προθεσµία για
την κατάθεση των δηλώσεων.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η
Ιανουαρίου της σχετικής περιόδου εµπορίας, τις περιοχές και
τους λόγους για τους οποίους έχει παραταθεί η προθεσµία για
την κατάθεση των δηλώσεων καλλιέργειας, καθώς και την καθορισθείσα νέα προθεσµία.»
2. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους 4 και 5:
«4. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από
τις 31 Οκτωβρίου 2001, τα µέτρα που έλαβαν για τον έλεγχο
της εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3 και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
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5.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από τις
31 Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου εµπορίας, τον αριθµό των
ελαιοδένδρων για τα οποία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2:
— έχει κατατεθεί δήλωση προθέσεως για φύτευση,
— το κράτος µέλος θεωρεί ότι πρόκειται για φυτεύσεις αντικαταστάσεως εκριζωθέντων δέντρων,
— το κράτος µέλος θεωρεί ότι πρόκειται για φυτεύσεις στο
πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
4,
— το κράτος µέλος θεωρεί ότι πρόκειται για συµπληρωµατικές
φυτεύσεις οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες για ενίσχυση µετά
τις 31 Οκτωβρίου 2001.
Ωστόσο, για τις περιόδους εµπορίας 2000/01 και 2001/02, οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να ανακοινωθούν στην Επιτροπή πριν από τις 28 Φεβρουαριου 2003.»
3. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι οργανώσεις παραγωγών ή, ενδεχοµένως, οι ενώσεις
τους υποβάλουν στον αρµόδιο οργανισµό του σχετικού κράτους
µέλους, πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε περιόδου, τις
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δηλώσεις καλλιέργειας των µελών τους ή τις τροποποιήσεις που
έχουν ενδεχοµένως επέλθει στις δηλώσεις αυτές. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη δύνανται, για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων σε ορισµένες περιοχές, να παρατείνουν
κατά ανώτατο όριο τριών µηνών την προθεσµία υποβολής των
δηλώσεων.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η
Ιανουαρίου της σχετικής περιόδου εµπορίας, τις περιοχές και
τους λόγους για τους οποίους έχει παραταθεί η προθεσµία για
την υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, καθώς και την καθορισθείσα νέα προθεσµία.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 30 Νοεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2384/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουλίου 1993, για τη θέσπιση ειδικών µέτρων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 442/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2813/94 (4), καθορίζει τους όρους χορήγησης κατ' αποκοπή
ενίσχυσης ανά εκτάριο για τη διατήρηση των ελαιώνων στις
παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας στα µικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους.

(1)

Θα πρέπει να προστεθεί στα κριτήρια επιλεξιµότητας που
προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2837/93 µια προϋπόθεση που αντιστοιχεί στο άρθρο 24
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2366/98 της
Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην
παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εµπορίας 1998/99
έως 2003/04 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/2002 (6), ο οποίος καθορίζει το
ελάχιστο µέγεθος που πρέπει να έχει ένας ελαιώνας για να
είναι επιλέξιµος για τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή
ελαιολάδου.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 προστίθεται το
ακόλουθο στοιχείο:
«ε) για τις εκτάσεις που έχουν ένα ελάχιστο µέγεθος το οποίο
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2366/98 της Επιτροπής (*).
(*) ΕΕ L 293 της 31.10.1998, σ. 50.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

184 της 27.7.1993, σ. 1.
68 της 12.3.2002, σ. 4.
260 της 19.10.1993, σ. 5.
298 της 19.11.1994, σ. 24.
293 της 31.10.1998, σ. 50.
183 της 12.7.2002, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2385/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για την παράταση και την τροποποίηση της προηγούµενης κοινοτικής επιτήρησης των εισαγωγών
ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών
µορφή δασµολογικών ποσοστώσεων και πρόσθετων
κατ’αξίαν δασµών, κυµαινόµενων µεταξύ 8 και 30 %.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Στις 28 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή κίνησε έρευνα σχετικά
µε 21 εισαγόµενα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία
στους κοινοτικούς παραγωγούς προϊόντων οµοειδών ή
άµεσα ανταγωνιζόµενων µε τα εν λόγω 21 προϊόντα.

(5)

Την ίδια ηµέρα, βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύτηκαν πριν από την έναρξη της έρευνας,
επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα σε δεκαπέντε από τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που αφορά η παρούσα έρευνα.

(6)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1694/2002 (7), η Επιτροπή,
αφού διαπίστωσε ότι η αύξηση των εισαγωγών των επτά
προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι προκαλούν
σοβαρή ζηµία στους κοινοτικούς παραγωγούς, επέβαλε οριστικά µέτρα διασφάλισης κατά των προϊόντων αυτών υπό
µορφή πρόσθετων δασµών καταβλητέων επί των εισαγωγών
καθ’ υπέρβαση του όγκου των αντίστοιχων δασµολογικών
ποσοστώσεων. Η χρησιµοποίηση των εν λόγω δασµολογικών
ποσοστώσεων αυτών µπορεί να παρακολουθείται σε ηµερήσια βάση.

(7)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1695/2002 (8), η Επιτροπή,
αφού διαπίστωσε ότι η αύξηση των εισαγωγών των δεκατεσσάρων προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι απειλούν µε ζηµία τους κοινοτικούς παραγωγούς και ότι είναι
προς το συµφέρον της Κοινότητας να λάβει µέτρα, επέβαλε
σύστηµα εκ των υστέρων επιτήρησης για τα δεκατέσσερα
αυτά προϊόντα.

(8)

Τα προαναφερόµενα συστήµατα παρακολούθησης των
δασµολογικών ποσοστώσεων και εκ των υστέρων επιτήρησης
παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά την καταγωγή ορισµένων µόνον από τα εισαγόµενα προϊόντα που εισέρχονται
στην κοινοτική αγορά. Τα συστήµατα αυτά δεν παρέχουν
πληροφορίες για τις τιµές των προϊόντων αυτών ούτε για τη
δοµή των µελλοντικών εµπορικών ροών.

(9)

Οι στατιστικές εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας δεν
είναι διαθέσιµες εντός των προθεσµιών που καθορίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτροπής (9),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/
2001 (10).

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1994 (1), για τους κοινούς κανόνες εισαγωγές και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 518/94, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 11,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών που προέρχονται από
ορισµένες τρίτες χώρες και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 1765/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/
83 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1138/98 (4), και ιδίως το άρθρο 9,
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις συµβουλευτικές επιτροπές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 76/2002 (5), η Επιτροπή
καθιέρωσε την προηγούµενη κοινοτική επιτήρηση των εισαγωγών ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα
καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών. Ο εν λόγω κανονισµός
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1337/2002
της Επιτροπής (6), µε σκοπό να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της επιτήρησης.

(1)

Στις 6 Μαρτίου 2002, ορισµένα κράτη µέλη επισήµαναν
στην Επιτροπή ότι οι τάσεις των εισαγωγών ορισµένων
προϊόντων σιδήρου και χάλυβα φαίνεται να υπαγορεύουν τη
λήψη µέτρων διασφάλισης, υπέβαλαν πληροφορίες, οι
οποίες περιείχαν τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία που
καθορίζονται βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3285/94 και του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 519/94, και ζήτησαν από την Επιτροπή να επιβάλει
προσωρινά µέτρα διασφάλισης και να κινήσει έρευνα διασφάλισης.

(2)

Στις 20 Μαρτίου 2002, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής επέβαλαν οριστικά µέτρα διασφάλισης έναντι ευρέος
φάσµατος εισαγόµενων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα υπό

(3)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

319 της 31.12.1994, σ. 53.
286 της 11.11.2000, σ. 1.
67 της 10.3.1994, σ. 89.
159 της 3.6.1998, σ. 1.
16 της 18.1.2002, σ. 3.
195 της 24.7.2002, σ. 25.

(7) ΕΕ L 261 της 28.9.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ L 261 της 28.9.2002, σ. 124.
(9) ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 14.
(10) ΕΕ L 224 της 21.8.2001, σ. 3.
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Ωστόσο, οι διαθέσιµες στατιστικές για τις εισαγωγές των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που καθορίζονται
στο παράρτηµα Ι φανερώνουν τις ακόλουθες τάσεις, οι οποίες απειλούν να προκαλέσουν ζηµία στους
κοινοτικούς παραγωγούς:
(σε τόνους)
Τύπος προϊόντος

1999

2000

2001

2002 ( ) (6 µήνες)

Πλατέα προϊόντα

10 818 943

13 641 836

13 916 538

6 058 977

Επιµήκη προϊόντα

5 053 766

5 184 421

5 482 925

2 772 014

Σωλήνες κάθε είδους

2 541 117

2 930 406

2 903 729

1 384 322

1

( ) ∆ιαθέσιµα είναι µόνο τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάµηνο του 2002, τα οποία, επιπλέον, επιδέχονται αναθεώρηση.
1

(11)

(12)

Παρότι διαπιστώνεται σχετική κάµψη των εισαγωγών σε ορισµένες κατηγορίες προϊόντων, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι,
κατά τη διάρκεια µέρους της εν λόγω περιόδου, ορισµένα
προϊόντα σιδήρου και χάλυβα υποβλήθηκαν σε κοινοτικά
προσωρινά µέτρα διασφάλισης σε σχέση µε τις εισαγωγές.
Επιπλέον, είναι προφανές ότι το διεθνές πλαίσιο θα µπορούσε να επιτείνει την τάση προς τον αναπροσανατολισµό
των εµπορικών συναλλαγών προς την Κοινότητα, δεδοµένου
ότι η παγκόσµια αγορά σιδήρου και χάλυβα παραµένει
ασταθής και πολλές χώρες έχουν επιβάλει ή σκοπεύουν να
επιβάλουν µέτρα διασφάλισης.

Πράγµατι, µετά την επιβολή µέτρων διασφάλισης από τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, το Μάρτιο του 2002,
για ευρύ φάσµα προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και πολλές άλλες χώρες (εκ των
οποίων η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το
Μεξικό και η Πολωνία), ανήσυχες για τις πιθανές συνέπειες
των µέτρων αυτών, καθώς και των προγενέστερων µέτρων
στην αγορά σιδήρου και χάλυβα, κίνησαν έρευνες διασφάλισης για σειρά προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν ήδη ληφθεί οριστικά µέτρα διασφάλισης. Εποµένως, είναι σαφές ότι η διάρθρωση των διεθνών
συναλλαγών στην αγορά σιδήρου και χάλυβα µπορεί να
υποστεί νέες σηµαντικές διακυµάνσεις και ιδίως αναπροσανατολισµό των συναλλαγών προς την κοινοτική αγορά,
γεγονός που θα θίξει τους κοινοτικούς παραγωγούς.

(14)

Εποµένως, το συµφέρον της Κοινότητας απαιτεί να διατηρηθεί η προηγούµενη κοινοτική επιτήρηση για την εισαγωγή
ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα ώστε να ληφθούν
διεξοδικές στατιστικές πληροφορίες που επιτρέπουν ταχεία
ανάλυση της εξέλιξης των εισαγωγών.

(15)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3285/
94 και το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 519/94, το
σύστηµα προηγούµενης επιτήρησης πρέπει να διατηρηθεί
για τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα
στην Κοινότητα. Λαµβανοµένης υπόψη της διάρκειας των
µέτρων διασφάλισης που επιβλήθηκαν από τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής το Μάρτιο του 2002, είναι σκόπιµο
να διατηρηθεί το σύστηµα αυτό έως το τέλος Μαρτίου του
2005.

(16)

Επιπλέον, για να µην παρεµποδιστούν ασκόπως ή διαταραχθούν υπερβολικά οι δραστηριότητες των συνοριακών επιχειρήσεων, κρίνεται επιθυµητό να αποκλειστούν οι εισαγωγές µικρών ποσοτήτων από το πεδίο εφαρµογής της προηγούµενης κοινοτικής επιτήρησης. Εποµένως, είναι σκόπιµο
να εξαιρεθούν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
οι εισαγωγές των οποίων το καθαρό βάρος δεν υπερβαίνει
τα 500 χιλιόγραµµα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 76/2002 τροποποιείται ως εξής:
Συγχρόνως, οι στατιστικές για την παραγωγή φανερώνουν
ότι η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Κοινότητα µειώθηκε από 163,2 εκατ. τόνους το 2000, σε 158,5 εκατ.
τόνους το 2001 και σε 118,9 εκατ. τόνους κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2002. Η απασχόληση των κοινοτικών
παραγωγών µειώθηκε, επίσης, από 276 700 το 2000 σε
270 000 (1) το 2001 και προβλέπεται ότι θα µειωθεί
περαιτέρω το 2002. Υπάρχει πραγµατική και σηµαντική
σχέση µεταξύ της αύξησης των οικονοµικών αυτών δεικτών
και των τάσεων των εισαγωγών. Εποµένως θεωρείται ότι οι
τάσεις των εισαγωγών απειλούν µε ζηµία τους κοινοτικούς
παραγωγούς.

1. Στο τέλος του άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

(1) Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί και επιδέχονται
αναθεώρηση.

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

(13)

«3.
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού οι εισαγωγές των οποίων το καθαρό βάρος δεν
υπερβαίνει τα 500 χιλιόγραµµα.»
2. Στο άρθρο 6 η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2002» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 Μαρτίου 2005».

Άρθρο 2

31.12.2002

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, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

L 358/127

L 358/128

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2386/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα
υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να
υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο
προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής.
Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται η
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(7)

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, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι' επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/
2002 (4), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

(2)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
177 της
160 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
15.7.2000, σ.
18.6.2002, σ.

1.
26.
1.
16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

31.12.2002

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 358/129

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης

Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Ποσά επιστροφών σε EUR/100kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

44,17

44,17

L 358/130

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2387/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και µεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαµβανόµενη από
αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισµένες προϋποθέσεις.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
∆εκεµβρίου 1997, για την πώληση σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα, στο βούτυρο
και το συµπυκνωµένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 635/2002 (6), επιτρέπει την
παράδοση βουτύρου και κρέµας σε µειωµένη τιµή στις
βιοµηχανίες που παρασκευάζουν ορισµένα εµπορεύµατα.

(6)

Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η διασφάλιση µιας αυστηρής
διαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη, αφενός, τις προβλεπόµενες
δαπάνες και, αφετέρου, τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.

(7)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώµη στην προθεσµία που όρισε
ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά µεταξύ των τιµών στο
διεθνές εµπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισµού αυτού και
των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/
2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισµού, για ορισµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται
υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής
που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελεωταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1052/2002 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα
οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρµόζεται
κατά την εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999.

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε µήνα.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισµό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχοµένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα µέτρα
ισοδύναµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται σε όλα τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τοµέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του εν λόγω κανονισµού ή τα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
177 της 15.7.2000, σ. 1.
160 της 18.6.2002, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρµόζονται στα
προϊόντα βάσεως που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό
µορφή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζεται όπως αναφέρεται
στο παράρτηµα.
2. ∆εν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο και δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.
(5) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.
(6) ΕΕ L 76 της 25.3.2002, σ. 9.

31.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 358/131

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
44,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

64,27

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

93,00

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

100,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40
% κατά βάρος

192,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

185,00

L 358/132

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2388/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται στην επιστροφή για τα σιτηρά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά καθορίσθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2118/2002 της Επιτροπής (3).

(2)

Συναρτήσει των τιµών cif και των τιµών cif αγοράς υπό προθεσµία της ηµέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί
το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στην επιστροφή
για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος.

(3)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται µε την επιστροφή
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία· δύναται να τροποποιηθεί
κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο καθορισµών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρµόζεται στις επιστροφές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές προϊόντων, τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και
γ), (µε εξαίρεση τη βύνη), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 48.
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L 358/133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για τροποποίηση του διορθωτικού στοιχείου που εφαρµόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(σε EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

1

1η
προθεσµία
2

2η
προθεσµία
3

3η
προθεσµία
4

4η
προθεσµία
5

5η
προθεσµία
6

6η
προθεσµία
7

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L
366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C03 Ελβετία, Λιχτενστάιν, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Νορβηγία, Φερόες Νήσοι, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξαιρουµένης της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Αλβανία,
Ρουµανία, Βουλγαρία, Αρµενία, Γεωργία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν,
Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Μάλτα, Κύπρος και Τουρκία.

L 358/134

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2389/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για τη
λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2268/2002 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2121/2002 (4).

(2)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2268/2002 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι
µετουσιωµένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
και καθορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2268/
2002, είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
347 της
325 της

30.6.2001, σ. 1.
20.4.2002, σ. 26.
20.12.2002, σ. 9.
30.11.2002, σ. 3.
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L 358/135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 11 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 91 00 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4435

1701 99 10 9100

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 10 9910

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 10 9950

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 90 9100

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

0,4435

(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).

L 358/136

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2390/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα
άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
σµού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό
βάσεως της επιστροφής είναι ίσο µε το εκατοστό ενός ποσού
που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά
µεταξύ της τιµής παρεµβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που
ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας κατά
τη διάρκεια του µήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό
βάσεως, και των τιµών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για
την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της χρησιµοποίησης των
προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εµπόριο
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 η εφαρµογή του ποσού βάσεως είναι
δυνατόν να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν
λόγω κανονισµού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή
σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω
κανονισµού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται
για 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας, λαµβανοµένων κυρίως
υπόψη της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή
των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και των οικονοµικών πλευρών των προβλεποµένων
εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία
στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται µόνο
για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η
επιστροφή χορηγείται µόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να καθορίζονται κάθε µήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάµεσα.

(8)

Η εφαρµογή των εν λόγω λεπτοµερειών οδηγεί στον καθορισµό των επιστροφών για τα εν λόγω προϊόντα στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

Κατά το άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των προϊόντων
αυτών µέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί µε
επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τοµέα της ζάχαρης (3), η επιστροφή για 100 χιλιόγραµµα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001 και αποτελούν το αντικείµενο εξαγωγής είναι ίση µε
το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόµενο επί την περιεκτικότητα
σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν,
προσαυξανόµενο ενδεχοµένως µε την περιεκτικότητα σε
άλλα σάκχαρα υπολογιζόµενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη
σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο µε το
ποσό βάσεως της επιστροφής µειωµένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία χρησιµοποιούνται
στη χηµική βιοµηχανία (4), για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα του τελευταίου αυτού κανονισµού.
Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι-

(4)

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

(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
214 της
178 της

30.6.2001, σ. 1.
20.4.2002, σ. 26.
8.9.1995, σ. 16.
30.6.2001, σ. 63.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ) και ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο
παράρτηµα του ανωτέρω κανονισµού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Προορισµοί

Μονάδα µέτρησης

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας
EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος
EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg
καθαρού προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

44,35 (2)
44,35 (2)
84,27 (4)
0,4435 (1)
44,35 (2)
0,4435 (1)
0,4435 (1)
0,4435 (1) (3)
44,35 (2)
0,4435 (1)

(1) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε
σακχαρόζη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρµόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτηµα σηµείο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
(4) Εφαρµόζεται µόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της
16.10.2001, σ. 6).

L 358/138

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

31.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2391/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο
άρθρο αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να
χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (3) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι' αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια
σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την
επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύµφωνα
µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα από τα
βασικά προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 40,610 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2392/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα των σιτηρών.

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή για το χρηµατιστήριο αναφοράς που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96 κατά τη διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι αντιπροσωπευτικές τιµές
της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί
στον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή, σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1666/2000 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1900/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται
οι δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα
προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, ο δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή
παρεµβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την
εισαγωγή προσαυξηµένη κατά 55 % και µειωµένη κατά την
τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασµό του κοινού δασµολογίου.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος
κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της
193 της
161 της
287 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
29.6.1996, σ. 125.
25.10.2002, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ασµοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92

Κωδικός ΣΟ

1001 10 00

Περιγραφή των εµπορευµάτων

∆ασµός κατά την εισαγωγή (2)
(σε EUR/τόνο)

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

µέσης ποιότητας (1)

0,00

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

1001 90 99

Σιτάρι µαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά (3)

0,00

µέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

22,77

1003 00 10

Κριθάρι που προορίζεται για σπορά

22,77

1003 00 90

Κριθάρι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (4)

22,77

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

40,60

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (5)

40,60

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

22,77

(1) Για το σκληρό σιτάρι που δεν πληροί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές για το σκληρό σίτο µέσης ποιότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1249/96, ο εφαρµοζόµενος δασµός είναι εκείνος που καθορίζεται για το µαλακό σιτάρι χαµηλής ποιότητας.
(2) Για τα εµπορεύµατα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή µέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο
εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί µειώσεως των δασµών κατά:
— 3 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,
— 2 EUR ανά τόνο εάν το λιµάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη ∆ανία, στη Σουηδία, στη Φινλανδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της
Ιβηρικής χερσονήσου.
(3) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 14 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(4) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 8 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
(5) Ο εισαγωγέας µπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή µειώσεως 24 EUR ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στοιχεία υπολογισµού των δασµών
(περίοδος από τις 13.12.2002 έως τις 27.12.2002)
1. Μέσοι όροι της περιόδου των δύο εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας του καθορισµού:
Χρηµατιστηριακές τιµές

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

µέσης
ποιότητας (*)

US barley 2

142,90

137,38

124,61

92,03

216,02 (**)

206,02 (**)

119,79 (**)

Πριµοδότηση για τον Κόλπο του Μεξικού (EUR/
τόνο)

38,14

24,08

22,59

13,95

—

—

—

Πριµοδότηση για τις Μεγάλες Λίµνες (EUR/τόνο)

—

—

—

—

—

—

—

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

Τιµή (EUR/τόνο)

(*) Αρνητική πριµοδότηση 10 EUR ανά τόνο [άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού-Rotterdam: 14,78 EUR/τόνο. Μεγάλες Λίµνες-Rotterdam: 23,61 EUR/τόνο.
3. Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1249/96: 0,00 EUR/τόνο (HRW2)
0,00 EUR/τόνο (SRW2).
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Νοεµβρίου 2002
για την χρησιµοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το σηµείο 3 της διοργανικής συµφωνίας της 7ης Νοεµβρίου 2002 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού
(2002/1010/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη διοργανική συµφωνία της 7ης Νοεµβρίου 2002 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής σχετικά µε τους όρους που διέπουν τη χρησιµοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία συµπληρώνει τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και
τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), και ιδίως το σηµείο 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταµείου
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες που συνέβησαν τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2002 σε ορισµένα
κράτη µέλη και υποψήφιες χώρες µε τις οποίες διεξάγονται διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, η Ευρωπαϊκή
Ένωση αποφάσισε τη δηµιουργία Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) για την αντιµετώπιση των θεοµηνιών.

(2)

Η διοργανική συµφωνία της 7ης Νοεµβρίου 2002 επιτρέπει την χρησιµοποίηση του Ταµείου για ετήσιο
ανώτατο ποσό 1 δισ. ευρώ.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαµβάνει ειδική διάταξη, κατά την οποία το Ταµείο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί αναδροµικά για καταστροφές από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

(4)

Οι ενδιαφερόµενες χώρες διαβίβασαν στην Επιτροπή τον υπολογισµό των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις
πληµµύρες του Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2002,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2002, το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση ποσού 728 εκατ. ευρώ, υπό τη µορφή
ανάληψης υποχρεώσεων.
(1) ΕΕ C 283 της 20.11.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

31.12.2002
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003
(ΕΚΤ/2002/12)
(2002/1011/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να
εγκρίνει την ποσότητα των κερµάτων που εκδίδουν τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ
(«συµµετέχοντα κράτη µέλη»).

(2)

Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη έχουν υποβάλει στην ΕΚΤ, προς έγκριση, τις εκτιµήσεις τους ως προς την
ποσότητα των εθνικών κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2003, µε συµπληρωµατικά επεξηγηµατικά
σηµειώµατα σχετικά µε τη µεθοδολογία πρόβλεψης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Έγκριση της ποσότητας των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2003
Με την παρούσα απόφαση, η ΕΚΤ εγκρίνει την ποσότητα των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη το 2003, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
(εκατοµµύρια ευρώ)
Έκδοση κερµάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και έκδοση συλλεκτικών κερµάτων (τα οποία δεν
προορίζονται για κυκλοφορία) το 2003

Βέλγιο
Γερµανία

246,9
1 475,0

Ελλάδα

116,4

Ισπανία

939,0

Γαλλία

67,5

Ιρλανδία

100,6

Ιταλία

115,6

Λουξεµβούργο

150,0

Κάτω Χώρες

85,0

Αυστρία

116,0

Πορτογαλία

278,0

Φινλανδία

300,0
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Άρθρο 2
Τελική διάταξη
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 19 ∆εκεµβρίου 2002.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

