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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Φεβρουαρίου 2003
για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
πει τον ταχύ προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο προκειµένου να κατοχυρώνεται η πραγµατική πρόσβαση στις διαδικασίες καθορισµού του καθεστώτος του
πρόσφυγα και να µην διακυβεύεται ο στόχος της ταχύτητας
κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 63 πρώτο εδάφιο σηµείο 1 στοιχείο α),
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(5)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης κατά διαδοχικές φάσεις ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου που θα πρέπει να
οδηγήσει, µακροπρόθεσµα, σε ενιαία διαδικασία και ενιαίο
καθεστώς, που θα ισχύουν σε όλη την Ένωση, για εκείνους
στους οποίους χορηγείται άσυλο, φαίνεται ενδεδειγµένο, στο
παρόν στάδιο, επιφέροντας τις απαραίτητες βελτιώσεις
σύµφωνα µε την αποκτηθείσα εµπειρία, να επιβεβαιωθούν οι
αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η σύµβαση περί καθορισµού
του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
παροχής ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4), η οποία υπεγράφη
στο ∆ουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990 (στο εξής «σύµβαση
του ∆ουβλίνου»), η εφαρµογή της οποίας τόνωσε τη διαδικασία εναρµόνισης των πολιτικών ασύλου.

(6)

Η ενότητα των οικογενειών θα πρέπει να διατηρείται στο
µέτρο που αυτό συµβιβάζεται µε τους άλλους στόχους που
επιδιώκονται από τη θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών
προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αιτήσεων ασύλου.

(7)

Η κοινή εξέταση των αιτήσεων ασύλου των µελών µιας
οικογένειας από το ίδιο κράτος µέλος αποτελεί µέτρο που
επιτρέπει να εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των αιτήσεων
και η συνοχή των αποφάσεων που λαµβάνονται σε σχέση µε
αυτές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να παρεκκλίνουν από τα κριτήρια ευθύνης, προκειµένου να επιτρέπουν την προσέγγιση των µελών µιας οικογένειας, όταν αυτό
καθίσταται απαραίτητο για λόγους ανθρωπιστικού
χαρακτήρα.

(8)

Η προοδευτική υλοποίηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά
σύνορα στο εσωτερικό του οποίου κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σύµφωνα µε τις διατάξεις
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και η θέσπιση κοινοτικών πολιτικών όσον αφορά τους όρους
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών προσπαθειών για τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων, καθιστά αναγκαία την ισορροπία των
κριτηρίων αρµοδιότητας µε πνεύµα αλληλεγγύης.

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου, που περιλαµβάνει
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ανοικτού σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασµένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νοµίµως προστασία στην Κοινότητα.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την ειδική σύνοδο που
πραγµατοποίησε στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
1999, συµφώνησε να αρχίσουν οι εργασίες για την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος χορήγησης
ασύλου, που θα βασίζεται στην πλήρη και συµπεριληπτική
εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, της 28ης Ιουλίου
1951, η οποία συµπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της
Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν θα αποστέλλεται πίσω εκεί όπου
θα υποστεί διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της µη
επαναπροώθησης. Από την άποψη αυτή, και χωρίς να θίγονται τα κριτήρια ευθύνης που ορίζει ο παρών κανονισµός,
τα κράτη µέλη, όλα εκ των οποίων σέβονται την αρχή της
µη επαναπροώθησης, θεωρούνται ως ασφαλείς χώρες για
τους υπηκόους τρίτων χωρών.

(3)

(4)

Τα συµπεράσµατα του Τάµπερε προσδιόρισαν επίσης ότι το
σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει, σε µία βραχυχρόνια
προοπτική, ένα σαφή και λειτουργικό καθορισµό του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αιτήσεων ασύλου.
Μια τέτοια µέθοδος θα πρέπει να θεµελιώνεται σε αντικειµενικά και δίκαια κριτήρια τόσο για τα κράτη µέλη όσο και
για τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. Θα πρέπει, ιδίως, να επιτρέ-

(1) ΕΕ C 304 Ε της 30.10.2001, σ. 192.
(2) Γνώµη της 9ης Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 28.

(4) ΕΕ C 254 της 19.8.1997, σ. 1.
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(9)

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού µπορεί να διευκολύνεται και η αποτελεσµατικότητά του να ενισχύεται µε
διµερείς διακανονισµούς µεταξύ κρατών µελών µε σκοπό να
βελτιωθούν οι επικοινωνίες µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών,
να µειωθούν οι διαδικαστικές προθεσµίες, ή να απλουστευθεί
η εξέταση των αιτήσεων αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης των
αιτούντων άσυλο ή να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες σχετικά
µε την εκτέλεση των µεταφορών.

(17)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν, µε τις από
30ής Οκτωβρίου 2001 επιστολές τους, την επιθυµία τους
να συµµετάσχουν στη θέσπιση και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

(10)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια µεταξύ του συστήµατος προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους που
θεσπίζεται από τη σύµβαση του ∆ουβλίνου και του συστήµατος που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό. Θα
πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ του παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000
του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τη
θέσπιση του συστήµατος «Eurodac» για την αντιπαραβολή
δακτυλικών αποτυπωµάτων µε σκοπό την αποτελεσµατική
εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου (1).

(18)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη
θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται από
αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.

(19)

Η σύµβαση του ∆ουβλίνου παραµένει σε ισχύ και συνεχίζει
να εφαρµόζεται µεταξύ της ∆ανίας και των κρατών µελών
που δεσµεύονται από τον παρόντα κανονισµό µέχρις ότου
συναφθεί συµφωνία η οποία θα επιτρέψει τη συµµετοχή της
∆ανίας στον παρόντα κανονισµό,

(11)

(12)

(13)

Η λειτουργία του συστήµατος Eurodac, όπως έχει θεσπισθεί
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2725/2002, και ιδίως η εφαρµογή των άρθρων 4 και 8 που περιέχονται σε αυτόν, θα
πρέπει να διευκολύνουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Όσον αφορά τη µεταχείριση των προσώπων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, τα
κράτη µέλη δεσµεύονται από υποχρεώσεις που απορρέουν
από πράξεις του διεθνούς δικαίου στις οποίες είναι συµβαλλόµενα µέρη.
Τα απαραίτητα 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 (2).

(14)

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά διαστήµατα.

(15)

Ο παρών κανονισµός τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως από το Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3). Ιδιαίτερα, αποσκοπεί να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώµατος
ασύλου που διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του εν λόγω
Χάρτη.

(16)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, κυρίως
η θέσπιση κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό
του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης,
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται
στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(1) ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα κριτήρια και τους µηχανισµούς
προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση αίτησης ασύλου η οποία υποβάλλεται σε κράτος µέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας.

Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:
α) «Υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης
της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
β) «Σύµβαση της Γενεύης»: η σύµβαση, της 28ης Ιουλίου 1951,
περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε
από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967.
γ) «Αίτηση ασύλου»: η αίτηση που υποβάλλεται από υπήκοο
τρίτης χώρας και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως αίτηση διεθνούς προστασίας από κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη σύµβαση
της Γενεύης. Κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας λογίζεται ως
αίτηση ασύλου, εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας ζητεί ρητώς
να του παρασχεθεί άλλη µορφή προστασίας που µπορεί να
αποτελέσει αντικείµενο χωριστής αίτησης.
δ) «Αιτών» ή «αιτών άσυλο»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει
υποβάλει αίτηση ασύλου, για την οποία δεν έχει ακόµη ληφθεί
οριστική απόφαση.
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ε) «Εξέταση αίτησης ασύλου»: το σύνολο των εξεταστικών µέτρων,
αποφάσεων ή δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από τις
αρχές που είναι αρµόδιες για την αίτηση ασύλου σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, εξαιρουµένων των διαδικασιών προσδιορισµού
του υπευθύνου κράτους µέλους σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό.

ii) «θεώρηση για διαµονή σύντοµης διαρκείας»: η άδεια ή η
απόφαση κράτους µέλους που απαιτείται µε σκοπό την
είσοδο για προβλεπόµενη διαµονή στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος ή σε περισσότερα κράτη µέλη για χρονική
περίοδο η συνολική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει
τους τρεις µήνες,

στ) «Ανάκληση της αίτησης ασύλου»: οι ενέργειες µε τις οποίες ο
αιτών άσυλο θέτει τέρµα στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί µε
την υποβολή της αίτησής του για παροχή ασύλου, σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς.

iii) «θεώρηση διέλευσης»: η άδεια ή η απόφαση κράτους
µέλους που απαιτείται µε σκοπό την είσοδο για διέλευση
µέσω του εδάφους αυτού του κράτους µέλους ή περισσοτέρων κρατών µελών, εξαιρουµένης της διέλευσης από
αερολιµένα,

ζ) «Πρόσφυγας»: ο υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο αναγνωρίζεται το καθεστώς που ορίζεται στη σύµβαση της Γενεύης και
στον οποίο επιτρέπεται να διαµένει µε το καθεστώς αυτό στο
έδαφος ενός κράτους µέλους.
η) «Ασυνόδευτος ανήλικος»: άγαµα πρόσωπα κάτω των 18 ετών
τα οποία εισέρχονται στο έδαφος των κρατών µελών χωρίς να
συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για αυτά, δυνάµει νόµου
ή εθίµου, και για όσο χρονικό διάστηµα δεν τελούν πραγµατικά
υπό τη µέριµνα υπευθύνου ενήλικα· συµπεριλαµβάνονται οι
ανήλικοι οι οποίοι αφέθηκαν ασυνόδευτοι, αφού εισήλθαν στο
έδαφος των κρατών µελών.
θ) «Μέλη της οικογενείας»: εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη
χώρα καταγωγής, τα ακόλουθα µέλη της οικογένειας του
αιτούντος άσυλο τα οποία βρίσκονται στο έδαφος των κρατών
µελών:
i) ο σύζυγος ή µόνιµος σύντροφος του αιτούντος άσυλο,
εφόσον η νοµοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους
µέλους εξοµοιώνει την κατάσταση των αγάµων ζευγών µε
την αντίστοιχη των εγγάµων, σύµφωνα µε τη δική του
νοµοθεσία περί αλλοδαπών,
ii) τα ανήλικα τέκνα του κατά το σηµείο i) ζεύγους ή του
αιτούντος, εφόσον είναι άγαµα και εξαρτώνται από αυτόν,
ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται περί νοµίµων, εξωγάµων
ή θετών τέκνων σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
iii) ο πατέρας, η µητέρα ή ο κηδεµόνας, εάν ο αιτών ή πρόσφυγας είναι ανήλικος και άγαµος.
ι) «Τίτλος διαµονής»: άδεια εκδιδόµενη από τις αρχές κράτους
µέλους που επιτρέπει τη διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας στο
έδαφός του, καθώς και όσα έγγραφα του επιτρέπουν να διαµένει στο κράτος αυτό δυνάµει συµφωνιών προσωρινής προστασίας ή µέχρις ότου αρθούν τα κωλύµατα εκτέλεσης µέτρου
αποµάκρυνσης. Εξαιρούνται οι θεωρήσεις και οι άδειες διαµονής που εκδίδονται κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται
για τον καθορισµό του υπεύθυνου κράτους µέλους κατά την
έννοια του παρόντος κανονισµού ή κατά τη διάρκεια της
εξέτασης αίτησης ασύλου ή αίτησης άδειας διαµονής.
ια) «Θεώρηση»: η άδεια ή απόφαση κράτους µέλους που απαιτείται
µε σκοπό τη διέλευση ή την είσοδο για προβλεπόµενη διαµονή
στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή σε περισσότερα κράτη µέλη.
Το είδος της θεώρησης προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους ορισµούς:
i) «θεώρηση για διαµονή µακράς διαρκείας»: η άδεια ή η απόφαση κράτους µέλους που απαιτείται µε σκοπό την είσοδο
για προβλεπόµενη διαµονή, διαρκείας άνω των τριών
µηνών, στο συγκεκριµένο κράτος µέλος,

iv) «θεώρηση διέλευσης από αερολιµένα»: η άδεια ή η απόφαση που επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας για την οποία
ειδικά ισχύει αυτή η προϋπόθεση, να διέλθει (transit) από
τη ζώνη διερχοµένων ενός αερολιµένα, κατά τη διάρκεια
στάσης ή µετεπιβίβασης µεταξύ δύο τµηµάτων διεθνούς
πτήσεως, χωρίς να έχει πρόσβαση στο έδαφος του συγκεκριµένου κράτους µέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3
1. Τα κράτη µέλη εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε από αυτά, είτε στα
σύνορα είτε εντός του εδάφους του. Η αίτηση εξετάζεται από ένα
µόνο κράτος µέλος, το οποίο είναι το οριζόµενο ως υπεύθυνο
σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε κράτος µέλος
δύναται να εξετάζει αίτηση ασύλου που έχει κατατεθεί από υπήκοο
τρίτης χώρας, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση
δυνάµει των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος µέλος καθίσταται το
υπεύθυνο κράτος µέλος κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού
και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε αυτή την
ευθύνη. Ενδεχοµένως, ενηµερώνει το κράτος µέλος που ήταν προηγουµένως υπεύθυνο, το κράτος µέλος που διεξάγει διαδικασία
προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους ή το κράτος µέλος
στο οποίο υποβλήθηκε αίτηµα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του
αιτούντος.
3. Έκαστο κράτος µέλος διατηρεί το δικαίωµα, να προωθεί, κατ'
εφαρµογή του εθνικού δικαίου του, τον αιτούντα άσυλο προς τρίτη
χώρα, τηρουµένων των διατάξεων της σύµβασης της Γενεύης.
4. Ο αιτών άσυλο ενηµερώνεται εγγράφως σε γλώσσα την οποία
ευλόγως τεκµαίρεται ότι κατανοεί σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, τις προθεσµίες και τα αποτελέσµατά του.

Άρθρο 4
1. Η διαδικασία προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους
δυνάµει του παρόντος κανονισµού κινείται µόλις υποβληθεί για
πρώτη φορά αίτηση ασύλου σε ένα κράτος µέλος.
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2.
Μια αίτηση ασύλου θεωρείται υποβληθείσα από τη στιγµή
κατά την οποία παραλαµβάνεται από τις αρµόδιες αρχές του συγκεκριµένου κράτους µέλους έντυπο που υποβάλλεται από τον
αιτούντα άσυλο ή πρακτικό που καταρτίζεται από τις αρχές. Εάν η
αίτηση δεν γίνεται εγγράφως, το διάστηµα µεταξύ της δήλωσης
πρόθεσης και της κατάρτισης πρακτικού θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν βραχύτερο.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η κατάσταση
του ανηλίκου τέκνου το οποίο συνοδεύει τον αιτούντα άσυλο και
εµπίπτει στον ορισµό του µέλους της οικογένειας του άρθρου 2
στοιχείο θ), είναι αδιαχώριστη από την κατάσταση του γονέα ή
κηδεµόνα του και υπάγεται στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου του εν
λόγω γονέα ή κηδεµόνα, ακόµα και αν ο ίδιος ο ανήλικος δεν είναι
αιτών ατοµικά άσυλο. Το ίδιο ισχύει και για τα τέκνα που γεννήθηκαν µετά την άφιξη του αιτούντος άσυλο στο έδαφος των κρατών
µελών, χωρίς να χρειάζεται να κινηθεί νέα διαδικασία αναδοχής
ευθύνης για τα εν λόγω τέκνα.
4.
Όταν µια αίτηση ασύλου υποβάλλεται στις αρµόδιες αρχές
κράτους µέλους από αιτούντα που ευρίσκεται στο έδαφος άλλου
κράτους µέλους, ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους
γίνεται από το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται ο
αιτών άσυλο. Αυτό το κράτος µέλος ενηµερώνεται αµελλητί από το
κράτος µέλος το οποίο έλαβε την αίτηση ασύλου και θεωρείται ως
εκ τούτου, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως το
κράτος µέλος στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση.
Ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως για τη διαβίβαση και για την ηµεροµηνία, κατά την οποία αυτή έλαβε χώρα.
5.
Το κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου
είναι υποχρεωµένο, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
20 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου, να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα ο οποίος ευρίσκεται σε
άλλο κράτος µέλος και έχει υποβάλει εκεί αίτηση ασύλου, αφού
ανακάλεσε την αίτησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισµού του υπεύθυνου κράτους µέλους.
Αυτή η υποχρέωση παύει εάν ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε εν τω
µεταξύ το έδαφος των κρατών µελών για περίοδο τουλάχιστον
τριών µηνών ή εάν απέκτησε τίτλο διαµονής από κράτος µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 5
1.
Τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου για τον προσδιορισµό
του υπευθύνου κράτους µέλους εφαρµόζονται µε τη σειρά µε την
οποία παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.
2.
Ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους κατ' εφαρµογή των κριτηρίων πραγµατοποιείται βάσει της κατάστασης που
υπήρχε τη στιγµή κατά την οποία ο αιτών άσυλο υπέβαλε την
αίτησή του για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος.
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Άρθρο 6

Εάν ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος, υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης είναι το κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται
νοµίµως ένα µέλος της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι προς το
µείζον συµφέρον του ανηλίκου.
Εάν δεν υπάρχει µέλος της οικογένειας, υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησης είναι το κράτος µέλος στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε
την αίτηση ασύλου.

Άρθρο 7
Εάν ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος άσυλο, ανεξαρτήτως
του αν οι οικογενειακοί δεσµοί είχαν δηµιουργηθεί προηγουµένως
στη χώρα καταγωγής, έλαβε άδεια διαµονής σε κράτος µέλος ως
πρόσφυγας, το εν λόγω κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου, υπό τον όρο ότι το επιθυµούν οι
ενδιαφερόµενοι.

Άρθρο 8
Εάν ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος άσυλο έχει υποβάλει
αίτηση σε κράτος µέλος, για την οποία δεν έχει ακόµη ληφθεί
πρώτη απόφαση επί της ουσίας, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, υπό τον όρο ότι το επιθυµούν οι ενδιαφερόµενοι.

Άρθρο 9
1. Εάν ο αιτών είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου διαµονής, το κράτος
µέλος που εξέδωσε τον τίτλο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου.
2. Εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος εν ισχύ θεώρησης, το
κράτος µέλος που την εξέδωσε είναι υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου, εκτός εάν η θεώρηση εκδόθηκε κατ' αντιπροσώπευση ή µε γραπτή έγκριση άλλου κράτους µέλους. Στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο αυτό κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου. Όταν κράτος µέλος διαβουλεύεται προηγουµένως, ιδίως για λόγους ασφαλείας, µε την κεντρική
αρχή άλλου κράτους µέλους, η απάντηση της αρχής του τελευταίου στη διαβούλευση δεν αποτελεί γραπτή έγκριση κατά την
έννοια της παρούσας διάταξης.
3. Εάν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εν
ισχύ τίτλων διαµονής ή θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από διάφορα
κράτη µέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου λογίζεται το κράτος µέλος το οποίο κατά σειρά:
α) εξέδωσε τον τίτλο διαµονής µε τη µεγαλύτερη χρονική ισχύ ή,
σε περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος, το κράτος µέλος που
εξέδωσε τον τίτλο διαµονής µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως
ισχύος·
β) εξέδωσε τη θεώρηση µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως όταν
οι διάφορες θεωρήσεις είναι του αυτού τύπου·
γ) σε περίπτωση θεωρήσεων διαφορετικού είδους, το κράτος µέλος
το οποίο εξέδωσε τη θεώρηση µε τη µεγαλύτερη διάρκεια ισχύος
ή, σε περίπτωση ίσης διάρκειας ισχύος, το κράτος µέλος που
εξέδωσε τη θεώρηση µε την απώτερη ηµεροµηνία λήξεως ισχύος.
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4.
Εάν ο αιτών άσυλο είναι µόνον κάτοχος ενός ή περισσοτέρων
τίτλων διαµονής που έχουν λήξει ήδη από διάστηµα µικρότερο των
δύο ετών ή µίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει ήδη
από διάστηµα µικρότερο των έξι µηνών βάσει των οποίων µπορούσε
να εισέλθει στο έδαφος κράτους µέλους, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 για όσο χρονικό διάστηµα ο αιτών δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών.

2. Η αρχή η οποία ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει, εάν ο
υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει την αίτηση ασύλου σε άλλο
κράτος µέλος στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης για την
είσοδο. Στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο αυτό κράτος µέλος
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου.

Όταν ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος ενός ή περισσοτέρων τίτλων διαµονής που έχουν λήξει ήδη από διάστηµα µεγαλύτερο των δύο
ετών, ή µίας ή περισσοτέρων θεωρήσεων που έχουν λήξει ήδη από
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών βάσει των οποίων µπορούσε
να εισέλθει στο έδαφος κράτους µέλους, και εφόσον δεν έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών µελών, υπεύθυνο είναι το κράτος
µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Άρθρο 12

5.
Το γεγονός ότι ο τίτλος διαµονής ή η θεώρηση εκδόθηκαν
βάσει πλαστής ή ψευδούς ταυτότητας ή µε παρουσίαση πλαστών,
παραποιηµένων ή άκυρων εγγράφων, δεν κωλύει την ανάθεση της
ευθύνης στο κράτος µέλος που τα εξέδωσε. Εντούτοις, το κράτος
µέλος που εξέδωσε τον τίτλο διαµονής ή τη θεώρηση δεν είναι
υπεύθυνο, εάν µπορεί να αποδείξει ότι η απάτη διαπράχθηκε µεταγενέστερα της έκδοσης του εγγράφου ή της θεώρησης.

Άρθρο 10
1.
Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών στοιχείων ή των
εµµέσων αποδείξεων, όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, ότι ο αιτών άσυλο διέβη παρανόµως,
οδικώς, διά θαλάσσης ή δι' αέρος, τα σύνορα κράτους µέλους
προερχόµενος από τρίτη χώρα, αυτό το κράτος µέλος στο οποίο
εισήλθε παρανόµως είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα µήνες µετά την
ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνοµη διάβαση των
συνόρων.
2.
Όταν ένα κράτος µέλος δεν µπορεί ή δεν µπορεί πλέον να
θεωρηθεί υπεύθυνο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και εφόσον διαπιστώνεται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων ή των έµµεσων αποδείξεων, όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, ότι ο αιτών άσυλο —ο οποίος
εισήλθε στο έδαφος των κρατών µελών παρανόµως ή υπό συνθήκες
που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν— κατά την υποβολή της
αίτησής του ζούσε προηγουµένως για µια συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε µηνών σε ένα κράτος µέλος, αυτό το κράτος µέλος είναι
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου.
Εάν ο αιτών διέµεινε για διαστήµατα τουλάχιστον πέντε µηνών σε
πλείονα κράτη µέλη, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου
είναι το κράτος µέλος της τελευταίας διαµονής.

Άρθρο 11
1.
Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας εισέρχεται στο έδαφος
κράτους µέλους στο οποίο δεν υφίσταται η ανάγκη θεώρησης, αυτό
το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου.

Όταν η αίτηση ασύλου γίνεται στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιµένα κράτους µέλους από υπήκοο τρίτης χώρας, αυτό το κράτος
µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης.

Άρθρο 13
Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το κράτος µέλος το οποίο
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης είναι το πρώτο κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου.

Άρθρο 14
Όταν πλείονα µέλη µιας οικογένειας υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου
στο ίδιο κράτος µέλος ταυτόχρονα ή σε παραπλήσιες ηµεροµηνίες
ώστε να µπορούν να διεξαχθούν από κοινού οι διαδικασίες προσδιορισµού του υπευθύνου κράτους µέλους, και η εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος κανονισµού µπορεί να οδηγήσει στο χωρισµό
των εν λόγω κρατών µελών, ο προσδιορισµός του υπευθύνου
κράτους µέλους πραγµατοποιείται βάσει των ακόλουθων διατάξεων:
α) υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου όλων των
µελών της οικογένειας είναι το κράτος µέλος το οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την αναδοχή
του µεγαλύτερου αριθµού των µελών της οικογένειας·
β) στις λοιπές περιπτώσεις, υπεύθυνο είναι το κράτος µέλος το
οποίο προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων ως υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης του πλέον ηλικιωµένου µέλους της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Άρθρο 15
1. Κάθε κράτος µέλος δύναται, ακόµη και αν δεν είναι υπεύθυνο
κατ' εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος κανονισµού, να επανενώνει µέλη οικογένειας καθώς και άλλους εξαρτώµενους συγγενείς για ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολιτισµικών κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος
µέλος, κατόπιν αιτήµατος άλλου κράτους µέλους, εξετάζει την
αίτηση ασύλου του ενδιαφεροµένου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
συναινούν.
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2.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
εξαρτάται από τη βοήθεια του άλλου λόγω εγκυµοσύνης ή πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή µεγάλης
ηλικίας, τα κράτη µέλη δύνανται να τοποθετούν µαζί ή να επανενώνουν τον αιτούντα άσυλο µε άλλο συγγενή που ευρίσκεται στο
έδαφος ενός εκ των κρατών µελών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
οικογενειακοί δεσµοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής.

4. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ)
και ε) επίσης εκλείπουν, µόλις το υπεύθυνο για την εξέταση της
αίτησης ασύλου κράτος µέλος λάβει και θέσει πραγµατικά σε εφαρµογή, µετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης ασύλου, τα
δέοντα µέτρα ώστε ο υπήκοος τρίτης χώρας να µεταβεί στη χώρα
καταγωγής του ή σε άλλη χώρα στην οποία µπορεί να µεταβεί νοµίµως.

3.
Στην περίπτωση που ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος ανήλικος ο οποίος έχει συγγενή(-είς) σε άλλο κράτος µέλος, που µπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα του/της, τα κράτη µέλη επιδιώκουν την επανένωση του ανηλίκου µε τον/τους συγγενή(-είς) του/
της, εκτός εάν αυτό δεν είναι προς το µείζον συµφέρον του ανηλίκου.

Άρθρο 17

4.
Εάν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα
το αποδεχθεί, η ευθύνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου µεταβιβάζεται σε αυτό.
5.
Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των διαδικασιών
συνδιαλλαγής για την επίλυση των διαφορών µεταξύ κρατών µελών
σχετικά µε την ανάγκη ή τον ενδεδειγµένο τόπο επανένωσης των
ενδιαφεροµένων, ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ

Άρθρο 16
1.
Το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης
ασύλου δυνάµει του παρόντος κανονισµού υποχρεούται:
α) να αναδέχεται υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 17
έως 19, αιτούντα άσυλο ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε άλλο
κράτος µέλος·
β) να ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης ασύλου·
γ) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, αιτούντα άσυλο η αίτηση του οποίου τελεί υπό
εξέταση και ο οποίος ευρίσκεται χωρίς να έχει λάβει άδεια στο
έδαφος άλλου κράτους µέλους·
δ) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, αιτούντα άσυλο ο οποίος ανακάλεσε την υπό εξέταση
αίτησή του και υπέβαλε αίτηση σε άλλο κράτος µέλος·

1. Εάν το κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση ασύλου
θεωρεί ότι άλλο κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέτασή της,
µπορεί να απευθύνει σε αυτό αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος,
το συντοµότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας
τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης ασύλου κατά την έννοια
του άρθρου 4 παράγραφος 2.
Εάν το αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος δεν υποβληθεί εντός
της προθεσµίας των τριών µηνών, η ευθύνη της εξέτασης της
αίτησης ασύλου εµπίπτει στο κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε
η αίτηση.
2. Το κράτος µέλος που υποβάλει το αίτηµα µπορεί να ζητήσει
επειγόντως απάντηση εφόσον η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε ύστερα
από άρνηση εισόδου ή διαµονής, σύλληψη λόγω παράνοµης διαµονής ή ύστερα από επίδοση ή εκτέλεση µέτρου αποµάκρυνσης ή/
και εφόσον ο αιτών άσυλο τελεί υπό κράτηση.
Το αίτηµα προσδιορίζει τους λόγους που δικαιολογούν επείγουσα
απάντηση και την προθεσµία εντός της οποίας αναµένεται
απάντηση. Η προθεσµία αυτή είναι τουλάχιστον µια εβδοµάδα.
3. Και στις δύο περιπτώσεις, το αίτηµα αναδοχής από άλλο
κράτος µέλος γίνεται µέσω τυποποιηµένου εντύπου και συµπεριλαµβάνει αποδεικτικά στοιχεία ή έµµεσα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
περιγράφονται στους δύο καταλόγους του άρθρου 18 παράγραφος
3 ή/και άλλα σηµαντικά στοιχεία από τη δήλωση του αιτούντος
άσυλο, τα οποία επιτρέπουν στις αρχές του κράτους µέλους στο
οποίο απευθύνεται το αίτηµα να επαληθεύει εάν είναι υπεύθυνο
βάσει των κριτηρίων του παρόντος κανονισµού.
Οι κανόνες για την κατάρτιση και οι διαδικασίες για τη διαβίβαση
των αιτηµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27 παράγραφος 2.

ε) να αναλαµβάνει εκ νέου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 20, υπήκοο τρίτης χώρας του οποίου την αίτηση απέρριψε το ίδιο και ο οποίος ευρίσκεται χωρίς να έχει λάβει άδεια
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους.

Άρθρο 18

2.
Εάν κάποιο κράτος χορηγήσει τίτλο διαµονής στον αιτούντα
άσυλο, οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 µεταβιβάζονται στο εν λόγω κράτος µέλος.

1. Το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα προβαίνει στις απαραίτητες επαληθεύσεις, και αποφαίνεται σχετικά µε
το αίτηµα περί αναδοχής του αιτούντος εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την ηµεροµηνία της παραλαβής του αιτήµατος.

3.
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 έναντι υπηκόου τρίτης χώρας εκλείπουν αν ο ενδιαφερόµενος εγκαταλείψει το
έδαφος των κρατών µελών για διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών,
εκτός εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος εν ισχύ τίτλου
διαµονής που έχει εκδοθεί από το υπεύθυνο κράτος µέλος.

2. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσδιορισµού του
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
ασύλου, η οποία θεσπίζεται στον παρόντα κανονισµό, χρησιµοποιούνται αποδεικτικά στοιχεία και έµµεσες αποδείξεις.
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3.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2,
καταρτίζονται δύο κατάλογοι που επανεξετάζονται περιοδικά, στους
οποίους αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία και οι έµµεσες αποδείξεις σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Αποδεικτικά στοιχεία:
i) Αυτό αναφέρεται στις τυπικές αποδείξεις οι οποίες θεµελιώνουν ευθύνη δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ενόσω αυτό
δεν αναιρείται από απόδειξη περί του αντιθέτου.
ii) Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 27 υποδείγµατα των διαφόρων τύπων διοικητικών
εγγράφων, σύµφωνα µε την τυπολογία που καθιερώνεται
στον κατάλογο τυπικών αποδείξεων.
β) Έµµεσες αποδείξεις:
i) Αυτό αναφέρεται σε ενδείξεις, οι οποίες, αν και είναι
µαχητές, ενδέχεται να επαρκούν, σε ορισµένες περιπτώσεις,
σύµφωνα µε την αποδεικτική αξία που τους αποδίδεται.
ii) Η αποδεικτική τους αξία, σε σχέση µε την ευθύνη εξέτασης
της αίτησης ασύλου, εξετάζεται κατά περίπτωση.
4.
Οι απαιτήσεις για τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να µην
υπερβαίνουν ό,τι είναι απαραίτητο για την καλή εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
5.
Εάν δεν υπάρχουν τυπικές αποδείξεις, το κράτος µέλος προς
το οποίο απευθύνεται το αίτηµα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εάν
οι έµµεσες αποδείξεις έχουν συνοχή, µπορούν να εξακριβωθούν και
είναι αρκούντως λεπτοµερείς για να θεµελιωθεί η ευθύνη.
6.
Εάν το κράτος µέλος που υποβάλλει το αίτηµα επικαλείται
λόγους επείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17
παράγραφος 2, το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το
αίτηµα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να απαντήσει εντός της αιτούµενης προθεσµίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αποδεικνύεται ότι η εξέταση της αίτησης αναδοχής
αιτούντος είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη, το κράτος µέλος προς το
οποίο απευθύνεται το αίτηµα µπορεί να απαντήσει µετά την πάροδο
της ταχθείσας προθεσµίας, αλλά εν πάση περιπτώσει εντός ενός
µηνός. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος µέλος προς το οποίο
απευθύνεται το αίτηµα πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του να
αναβάλει την απάντηση προς το κράτος µέλος προς το οποίο
απευθύνεται το αίτηµα εντός της αρχικώς αιτηθείσας προθεσµίας.
7.
Η έλλειψη απάντησης εντός της προθεσµίας των δύο µηνών
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και του ενός µηνός που
προβλέπεται στην παράγραφο 6, ισοδυναµεί µε αποδοχή του
αιτήµατος και συνεπάγεται την υποχρέωση αναδοχής του προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για κατάλληλη
διευθέτηση για την άφιξη.
Άρθρο 19
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εκτέλεση της µεταφοράς, εκτός αν τα δικαστήρια ή τα αρµόδια
όργανα το αποφασίσουν κατά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται
από την εθνική νοµοθεσία.
3. Η µεταφορά του αιτούντος από το κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου προς το υπεύθυνο κράτος µέλος
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του πρώτου
κράτους µέλους ύστερα από διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, µόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατόν και το αργότερο εντός προθεσµίας έξι µηνών από την αποδοχή του αιτήµατος
περί αναδοχής ή από την έκδοση απόφασης επί ενδίκου µέσου ή
αναθεώρησης εφόσον έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα.
Εάν είναι απαραίτητο, ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται από το κράτος
µέλος που υπέβαλε το αίτηµα µε άδεια ελεύθερης διέλευσης
σύµφωνα προς το υπόδειγµα που εγκρίθηκε βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 27 παράγραφος 2.
Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνει το κράτος µέλος που
υπέβαλε το αίτηµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για την ασφαλή
άφιξη του αιτούντος άσυλο ή για τη µη εµφάνισή του εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.
4. Εάν η µεταφορά δεν πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας
των έξι µηνών, η ευθύνη εµπίπτει στο κράτος µέλος στο οποίο
υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται σε ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, εάν η µεταφορά δεν
κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί λόγω κράτησης του αιτούντος άσυλο ή σε 18 µήνες κατ' ανώτατο όριο αν ο αιτών φυγοδικεί.
5. Συµπληρωµατικοί κανόνες σχετικά µε την εκτέλεση των µεταφορών µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.
Άρθρο 20
1. Η εκ νέου ανάληψη αιτούντος άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο
4 παράγραφος 5 και το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ)
και ε) πραγµατοποιείται, ως εξής:
α) το αίτηµα περί της εκ νέου ανάληψης του αιτούντος πρέπει να
περιλαµβάνει στοιχεία που να επιτρέπουν στο κράτος µέλος
προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα να επαληθεύει το κατά
πόσον είναι υπεύθυνο·
β) το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα της εκ
νέου ανάληψης του αιτούντος είναι υποχρεωµένο να προβαίνει
στις απαραίτητες επαληθεύσεις και να απαντά στο αίτηµα που
του υποβλήθηκε το ταχύτερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει,
εντός προθεσµίας µικρότερης του ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του. Όταν το αίτηµα βασίζεται σε στοιχεία
λαµβανόµενα από το σύστηµα Eurodac, η προθεσµία αυτή µειώνεται σε δύο εβδοµάδες·

1.
Όταν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα
δέχεται την αναδοχή του αιτούντος, το κράτος µέλος στο οποίο
έχει υποβληθεί η αίτηση ασύλου κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή του να µην εξετάσει την αίτηση και την υποχρέωση µεταφοράς του αιτούντος προς το υπεύθυνο κράτος µέλος.

γ) εάν το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτηµα δεν
γνωστοποιήσει την απόφασή του εντός της προθεσµίας του ενός
µηνός ή των δύο εβδοµάδων που αναφέρεται στο στοιχείο β),
θεωρείται ότι συµφώνησε να αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα
άσυλο·

2.
Η απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά µε την προθεσµία εκτέλεσης της
µεταφοράς και περιλαµβάνει, εφόσον είναι απαραίτητο, τις πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο στον οποίο θα πρέπει να παρουσιασθεί
ο αιτών άσυλο και την ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει να το
πράξει, εφόσον µεταβαίνει στο υπεύθυνο κράτος µέλος µε δικά του
µέσα. Κατά της αποφάσεως αυτής µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο ή
αναθεώρηση. Το ένδικο µέσο κατά της απόφασης αυτής ή η αναθεώρησή της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα όσον αφορά την

δ) το κράτος µέλος το οποίο συµφωνεί µε την εκ νέου ανάληψη
του αιτούντος άσυλο, είναι υποχρεωµένο να αναλαµβάνει εκ
νέου το άτοµο αυτό στο έδαφός του. Η µεταφορά εκτελείται
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους µέλους,
ύστερα από διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών
µελών, µόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό και το αργότερο
εντός προθεσµίας έξι µηνών από την αποδοχή του αιτήµατος
της αναδοχής ή από την έκδοση απόφασης επί ενδίκου µέσου ή
αναθεώρησης, εφόσον έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα·
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ε) το κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα κοινοποιεί στον
αιτούντα άσυλο την απόφαση σχετικά µε την εκ νέου ανάληψή
του από το υπεύθυνο κράτος µέλος. Αυτή η απόφαση πρέπει να
είναι αιτιολογηµένη. Συνοδεύεται από στοιχεία για την προθεσµία εκτέλεσης της µεταφοράς και περιλαµβάνει, εφόσον είναι
απαραίτητο, τις πληροφορίες που αφορούν τον τόπο στον οποίο
θα πρέπει να παρουσιασθεί ο αιτών άσυλο και την ηµεροµηνία
κατά την οποία θα πρέπει να το πράξει, εφόσον µεταβαίνει στο
υπεύθυνο κράτος µέλος µε δικά του µέσα. Κατά της αποφάσεως
αυτής µπορεί να ασκηθεί ένδικο µέσο ή αναθεώρηση. Το ένδικο
µέσο κατά της αποφάσεως αυτής ή αναθεώρησή της δεν έχουν
ανασταλτικό αποτέλεσµα ως προς την εκτέλεση της µεταφοράς,
εκτός αν τα δικαστήρια ή τα αρµόδια όργανα το αποφασίσουν
κατά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική νοµοθεσία.
Εάν είναι απαραίτητο, ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται από το κράτος
µέλος που υπέβαλε το αίτηµα µε άδεια ελεύθερης διέλευσης
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εγκρίνεται βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 27 παράγραφος 2.
Το υπεύθυνο κράτος µέλος ενηµερώνει το κράτος µέλος που
υπέβαλε το αίτηµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για την ασφαλή
άφιξη του αιτούντος άσυλο ή για τη µη εµφάνισή του εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.
2.
Εάν η µεταφορά δεν πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας
των έξι µηνών, η ευθύνη εξέτασης της αίτησης ασύλου εµπίπτει στο
κράτος µέλος που υπέβαλε το αίτηµα. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται σε ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, εάν η µεταφορά ή η
εξέταση της αίτησης δεν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
λόγω κράτησης του αιτούντος άσυλο ή σε 18 µήνες κατ' ανώτατο
όριο αν ο αιτών φυγοδικεί.
3.
Οι κανόνες που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία και την
ερµηνεία αυτών, καθώς και την κατάρτιση και τις διαδικασίες διαβίβασης αιτηµάτων, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.
4.
Συµπληρωµατικοί κανόνες σχετικά µε την εκτέλεση των µεταφορών µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 21
1.
Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος το ζητήσει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για τον
αιτούντα άσυλο τα οποία είναι προσήκοντα, συναφή και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο µέτρο προκειµένου:
α) να προσδιορισθεί το κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου·
β) να εξετασθεί η αίτηση ασύλου·
γ) να εκτελεσθούν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
παρόντα κανονισµό.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να καλύπτουν µόνο:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και, ενδεχοµένως, των
µελών της οικογενείας του (όνοµα, επώνυµο —ενδεχοµένως,
προηγούµενο όνοµα—, υποκοριστικά ή ψευδώνυµα, ιθαγένεια
—σηµερινή ή προηγούµενη—, ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως)·

25.2.2003

β) τα έγγραφα ταυτότητας, ταξιδιωτικά έγγραφα (στοιχεία, διάρκεια ισχύος, ηµεροµηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, τόπος
έκδοσης κ.λπ.)·
γ) τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό της ταυτότητας του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένων των δακτυλικών
αποτυπωµάτων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000·
δ) τους τόπους διαµονής και τα δροµολόγια των ταξιδιών·
ε) τους τίτλους διαµονής ή τις θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί από
ένα κράτος µέλος·
στ) τον τόπο στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση·
ζ) την ηµεροµηνία κατάθεσης, ενδεχοµένως, προηγούµενης
αίτησης ασύλου, την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας
αίτησης, το στάδιο της διαδικασίας και το περιεχόµενο της
τυχόν ληφθείσας απόφασης.
3. Εξάλλου, και στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου, το υπεύθυνο κράτος µέλος µπορεί να
ζητήσει από άλλο κράτος µέλος να του γνωστοποιήσει τους λόγους
που επικαλείται ο αιτών άσυλο προς υποστήριξη της αίτησής του
και τους λόγους της απόφασης που τυχόν έχει ληφθεί σχετικά µε
αυτόν. Το κράτος µέλος µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στο
αίτηµα που του υποβάλλεται, αν η γνωστοποίηση αυτών των
πληροφοριών µπορεί να θίξει τα ουσιώδη συµφέροντα του κράτους
µέλους ή την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του ενδιαφερόµενου ή άλλου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση,
η γνωστοποίηση των ζητουµένων πληροφοριών εξαρτάται από τη
γραπτή συναίνεση του αιτούντος άσυλο.
4. Κάθε αίτηση πληροφοριών είναι αιτιολογηµένη και, όταν έχει
ως στόχο να επαληθεύσει την ύπαρξη κριτηρίου ικανού να θεµελιώσει την ευθύνη του ερωτώµενου κράτους µέλους, προσδιορίζει σε
ποιο αποδεικτικό στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
αξιόπιστων πηγών σχετικά µε τα µέσα και τους τρόπους µε τους
οποίους ο αιτών άσυλο εισήλθε στα εδάφη των κρατών µελών, ή σε
ποιο συγκεκριµένο και επαληθεύσιµο στοιχείο των δηλώσεων του
αιτούντος βασίζεται. Εξυπακούεται ότι αυτές καθεαυτές οι σχετικές
πληροφορίες των αξιόπιστων πηγών δεν επαρκούν για να καθορισθεί η ευθύνη και η αρµοδιότητα του κράτους µέλους βάσει του
παρόντος κανονισµού, αλλά µπορεί να συµβάλει στην αξιολόγηση
άλλων ενδείξεων σχετικών µε τον αιτούντα ατοµικά άσυλο.
5. Το ερωτώµενο κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να απαντήσει
εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων.
6. Η ανταλλαγή πληροφοριών διενεργείται κατόπιν αιτήµατος
ενός κράτους µέλους και µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο µεταξύ
αρχών ο διορισµός των οποίων από κάθε κράτος µέλος έχει ανακοινωθεί στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη
µέλη.
7. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Σε κάθε κράτος µέλος, αυτές οι πληροφορίες µπορούν,
ανάλογα µε το χαρακτήρα τους και την αρµοδιότητα της αποδέκτριας αρχής, να γνωστοποιούνται µόνο στις διοικητικές και δικαστικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε:
α) τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου·
β) την εξέταση της αίτησης ασύλου·
γ) την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τον
παρόντα κανονισµό.
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8.
Το κράτος µέλος που διαβιβάζει τις πληροφορίες µεριµνά για
την ακρίβειά τους και την ενηµέρωσή τους. Εάν προκύψει ότι αυτό
το κράτος µέλος διαβίβασε ανακριβή δεδοµένα ή δεδοµένα που δεν
έπρεπε να διαβιβασθούν, τα κράτη µέλη προς τα οποία απευθύνονται αυτά τα δεδοµένα ενηµερώνονται αµέσως. Οφείλουν να τα
διορθώνουν ή να µεριµνούν για τη διαγραφή τους.
9.
Ο αιτών άσυλο έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται, κατόπιν
αιτήµατός του, για τυχόν δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τον αφορούν.
Εάν διαπιστώσει ότι αυτές οι πληροφορίες υπεβλήθησαν σε επεξεργασία κατά παραβίαση του παρόντος κανονισµού ή της οδηγίας
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1), ιδίως παρά τον
ελλιπή ή ανακριβή χαρακτήρα τους, έχει το δικαίωµα να ζητάει τη
διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµά τους.
Η αρχή που πραγµατοποιεί τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωµα των δεδοµένων ενηµερώνει σχετικά, ανάλογα µε την περίπτωση, το κράτος µέλος που εξέδωσε ή παρέλαβε τις εν λόγω
πληροφορίες.
10. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τηρεί µνεία της διαβίβασης και της παραλαβής των πληροφοριών που ανταλλάσσονται,
στον ατοµικό φάκελο του ενδιαφεροµένου προσώπου ή/και σε
µητρώο.
11. Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται διατηρούνται για διάστηµα που δεν υπερβαίνει εκείνο που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αντηλλάγησαν.
12. Εάν τα δεδοµένα δεν υποβληθούν σε αυτόµατη επεξεργασία
ή δεν περιέχονται ή δεν πρόκειται να καταχωρισθούν σε αρχείο,
κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για
να εξασφαλίσει την τήρηση του παρόντος άρθρου µε αποτελεσµατικά µέτρα ελέγχου.
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β) απλούστευση των διαδικασιών και µείωση των προθεσµιών διαβίβασης και εξέτασης των αιτηµάτων αναδοχής ή εκ νέου
ανάληψης αιτούντων άσυλο.
2. Οι διακανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι διακανονισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν αντιβαίνουν προς τον παρόντα κανονισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
1. Ο παρών κανονισµός αντικαθιστά τη σύµβαση περί καθορισµού του υπεύθυνου κράτους για την εξέταση αίτησης παροχής
ασύλου υποβαλλόµενης σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία υπεγράφη στο ∆ουβλίνο στις 15 Ιουνίου
1990 (σύµβαση του ∆ουβλίνου).
2. Εντούτοις, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια του συστήµατος προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης ασύλου, όταν η εν λόγω αίτηση έχει
υποβληθεί µετά την ηµεροµηνία του άρθρου 29 δεύτερο εδάφιο,
τα γεγονότα που µπορούν να θεµελιώσουν την ευθύνη ενός
κράτους µέλους δυνάµει του παρόντος κανονισµού λαµβάνονται
υπόψη ακόµη και αν είναι προγενέστερα αυτής της ηµεροµηνίας,
εξαιρουµένων των γεγονότων που αναφέρονται στο άρθρο 10
παράγραφος 2.
3. Όταν ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 παραπέµπει στη
σύµβαση του ∆ουβλίνου, νοείται ως παραποµπή στον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 22
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που
είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό και µεριµνούν ώστε οι αρχές
αυτές να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να φέρουν σε
πέρας τα καθήκοντα τους, και, ιδίως, για να ανταποκρίνονται, εντός
των προβλεποµένων προθεσµιών σε αιτήµατα πληροφοριών καθώς
και σε αιτήµατα αναδοχής και εκ νέου ανάληψης των αιτούντων
άσυλο.
2.
Οι κανόνες σχετικά µε τη δηµιουργία ασφαλών διαύλων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των αρχών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, προκειµένου να διαβιβάζονται τα αιτήµατα και να
εξασφαλίζεται ότι οι αποστολές λαµβάνουν αυτοµάτως ηλεκτρονική
απόδειξη παραλαβής, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 27 παράγραφος 2.
Άρθρο 23
1.
Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν, διµερώς, διοικητικούς
διακανονισµούς σχετικά µε τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού, προκειµένου να διευκολύνεται η εφαρµογή του και να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητά του. Αυτοί οι
διακανονισµοί µπορούν να αφορούν:
α) ανταλλαγές υπαλλήλων συνδέσµων·
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Άρθρο 25
1. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
υπολογίζονται ως εξής:
α) Εάν µια προθεσµία προσδιορίζεται σε ηµέρες, εβδοµάδες ή µήνες
πρέπει να υπολογίζεται από τη στιγµή κατά την οποία επέρχεται
ένα γεγονός ή διενεργείται µια πράξη, η δε ηµέρα κατά την
οποία επέρχεται το γεγονός ή διενεργείται η πράξη δεν υπολογίζεται στην εν λόγω προθεσµία.
β) Εάν µια προθεσµία προσδιορίζεται σε εβδοµάδες ή µήνες λήγει
µε την παρέλευση της ηµέρας της τελευταίας εβδοµάδας ή
µήνα, η οποία είναι η ίδια ηµέρα της εβδοµάδας ή η ίδια ηµεροµηνία µε την ηµέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός ή
διενεργήθηκε η πράξη που αποτελεί την αφετηρία της προθεσµίας. Όταν, σε προθεσµία προσδιοριζόµενη σε µήνες, δεν υπάρχει, στον τελευταίο µήνα, ηµεροµηνία αντίστοιχη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας, η προθεσµία λήγει µε την παρέλευση της τελευταίας ηµέρας του µήνα αυτού.
γ) Στις προθεσµίες συνυπολογίζονται τα Σάββατα, οι Κυριακές και
οι επίσηµες εορτές των οικείων κρατών µελών.
2. Οι αιτήσεις και οι απαντήσεις αποστέλλονται κατά τρόπον
ώστε να υπάρχει απόδειξη παραλαβής.
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Άρθρο 26
Όσον αφορά τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στο ευρωπαϊκό έδαφός της.
Άρθρο 27
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
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τες τροποποιήσεις. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε
χρήσιµη πληροφορία για την προετοιµασία αυτής της έκθεσης έξι
µήνες το αργότερο πριν λήξει η εν λόγω προθεσµία.
Η Επιτροπή, αφού υποβάλει την εν λόγω έκθεση, υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και, ταυτόχρονα, εκθέσεις για την
εφαρµογή του συστήµατος Eurodac, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 29

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 28

Τρία έτη το αργότερο µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 29 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού και προτείνει, ενδεχοµένως, τις απαραίτη-

Ισχύει για τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται από την πρώτη
ηµέρα του έκτου µήνα µετά την έναρξη ισχύος του και, από την
ηµεροµηνία αυτή, θα ισχύει για κάθε αίτηση αναδοχής ή εκ νέου
ανάληψης αιτούντων άσυλο, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας κατά
την οποία έγινε η αίτηση. Ο προσδιορισµός του υπεύθυνου
κράτους µέλους για την εξέταση αίτησης ασύλου η οποία υποβάλλεται πριν από αυτή την ηµεροµηνία, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα κριτήρια της σύµβασης του ∆ουβλίνου.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη µέλη
σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 344/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
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 25 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
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 24ης Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

74,5
51,7
129,8
85,3

0707 00 05

052
204
220
999

144,2
49,4
221,4
138,3

0709 10 00

220
999

87,3
87,3

0709 90 70

052
204
999

139,9
237,3
188,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

52,3
43,7
53,4
43,8
68,6
52,4

0805 20 10

204
999

98,8
98,8

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

052
204
220
464
600
624
999

59,5
107,3
41,9
129,2
85,2
82,9
84,3

0805 50 10

052
600
999

50,3
71,9
61,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
404
512
528
720
728
999

115,6
126,2
89,3
96,8
89,0
103,8
98,0
121,0
105,0

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

79,4
110,1
71,5
72,9
56,7
78,1

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. 345/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για άνοιγµα προτιµησιακής δασµολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προµήθεια των βιοµηχανιών ραφιναρίσµατος ζάχαρης κατά
την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003
την τιµή εγγύησης για την ακατέργαστη ζάχαρη µειούµενη
κατά την ενίσχυση προσαρµογής που καθορίζεται για την εν
λόγω περίοδο εµπορίας. Πρέπει, άρα, να καθορισθεί αυτή η
ελάχιστη τιµή λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που
εφαρµόζονται στην περίοδο εµπορίας 2002/2003.

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, για 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 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 39 παράγραφος 6,

(4)

Πρέπει να καθορισθεί ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2513/
2001 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για τη
θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής για την εισαγωγή υπό
δασµολογική ποσόστωση, στο πλαίσιο προτιµησιακών συµφωνιών, ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου που προορίζεται για τη βιοµηχανία ζάχαρης (5), πρέπει να εφαρµόζεται
στις νέες ποσοστώσεις.

(5)

Για την αποφυγή της διακοπής των εφοδιασµών, πρέπει να
προβλεφθεί ότι, για τις ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1096/2002
για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών
πριν από την 1η Μαρτίου 2003, θα επιτραπεί στα σχετικά
κράτη µέλη να εκδώσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά µετά
την ηµεροµηνία αυτή κατά την περίοδο εµπορίας 2002/
2003.

(6)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ορίζει
ότι, κατά τις περιόδους εµπορίας 2001/2002 έως 2005/
2006 και για την κατάλληλη προµήθεια των κοινοτικών
βιοµηχανιών ραφιναρίσµατος ζάχαρης, λαµβάνεται µειωµένος ειδικός δασµός κατά την εισαγωγή ακατέργαστης
ζάχαρης ζαχαροκάλαµων καταγωγής κρατών µε τα οποία η
Κοινότητα συνήψε συµφωνίες προµήθειας υπό προτιµησιακούς όρους. Προς στιγµήν, τέτοιες συµφωνίες συνήφθησαν,
µε την απόφαση 2001/870/ΕΚ του Συµβουλίου (3), αφενός,
µε τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(χώρες ΑΚΕ) µέρη στο πρωτόκολλο αριθ. 3 για την ζάχαρη
ΑΚΕ του παραρτήµατος V της συµφωνίας εταιρικής σχέσης
ΑΚΕ-ΕΚ και, αφετέρου, µε τη ∆ηµοκρατία της Ινδίας.

(1)

Οι ποσότητες της ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης που πρέπει
να εισαχθεί, καθορίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο 39
βάσει ενός ετήσιου προσωρινού κοινοτικού ισολογισµού.
Ένας τέτοιος ισολογισµός απέδειξε την ανάγκη εισαγωγής
ακατέργαστης ζάχαρης και ανοίγµατος στο στάδιο αυτό για
την περίοδο εµπορίας 2002/2003 δασµολογικών ποσοστώσεων µε ειδικό µειωµένο δασµό, που προβλέπεται από
τις προαναφερόµενες συµφωνίες, ο οποίος επιτρέπει να
καλυφθούν οι ανάγκες των κοινοτικών βιοµηχανιών ραφιναρίσµατος ζάχαρης για ένα µέρος αυτής της περιόδου. Με
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1096/2002 της Επιτροπής (4)
έχουν ανοιχθεί ποσοστώσεις για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2002 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2003. ∆εδοµένου ότι οι
προβλέψεις παραγωγής ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµων είναι τώρα διαθέσιµες για την περίοδο εµπορίας 2002/
2003, πρέπει να ανοιχθεί ποσόστωση για το δεύτερο µέρος
της περιόδου εµπορίας. Λόγω των υποτιθεµένων µέγιστων
αναγκών ραφιναρίσµατος που καθορίζονται ανά κράτος
µέλος και των ελλειπουσών ποσοτήτων που προκύπτουν από
τον προσωρινό ισολογισµό, πρέπει να προβλεφθούν εγκρίσεις εισαγωγής ανά κράτος µέλος ραφιναρίσµατος για την
περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003.

(2)

Οι συµφωνίες που συνήφθησαν από την απόφαση 2001/
870/ΕΚ ορίζουν ότι οι σχετικές βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος
πρέπει να πληρώσουν µια ελάχιστη τιµή αγοράς ίσης προς

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της
104 της
325 της
166 της

30.6.2001, σ.
20.4.2002, σ.
8.12.2001, σ.
25.6.2002, σ.

1.
26.
21.
6.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003, ανοίγεται,
στο πλαίσιο της απόφασης 2001/870/ΕΚ, για την εισαγωγή
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµων που πρέπει να ραφιναριστεί
και η οποία υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 11 10, δασµολογική
ποσόστωση 33 798 τόνων που εκφράζονται σε λευκή ζάχαρη καταγωγής χωρών ΑΚΕ.
Η εν λόγω δασµολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθµό
09.4097.

Άρθρο 2
1. Ο ειδικός µειωµένος δασµός ανά 100 kg ακατέργαστης
ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατά την εισαγωγή των ποσοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζεται σε 0 ευρώ.
2. Η ελάχιστη τιµή αγοράς που πρέπει να πληρωθεί από τις κοινοτικές βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος ζάχαρης, καθορίζεται για την
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 σε 49,68 ευρώ ανά 100 kg
ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού υλικού.
(5) ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 19.
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Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη δύνανται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής στο
πλαίσιο της ποσόστωσης που καθορίζεται στο άρθρο 1 και υπό
τους όρους του άρθρου 2 για τις κάτωθι ποσότητες, εκφραζόµενες
σε λευκή ζάχαρη:
α) 10 713 τόνοι όσον αφορά τη Φινλανδία·
β) 5 126 τόνοι όσον αφορά τη µητροπολιτική Γαλλία·
γ) 13 082 τόνοι όσον αφορά την ηπειρωτική Πορτογαλία·

25.2.2003
Άρθρο 5

Επιτρέπεται στα κράτη µέλη που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1096/2002 για τις ποσότητες οι οποίες
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο για τις οποίες δεν έχουν
υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών πριν από την 1η Μαρτίου
2003, να εκδώσουν πιστοποιητικά για την εισαγωγή και το ραφινάρισµα των ποσοτήτων αυτών µέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.

δ) 4 876 τόνοι όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 4
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2513/2001 εφαρµόζεται στη δασµολογική ποσόστωση που άνοιξε µε τον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 346/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για την έναρξη διαρκούς δηµοπρασίας, για την επαναπώληση στην αγορά της Κοινότητας, ρυζιού που
κατέχει ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε ζωοτροφές
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
770/96 (7), καθορίζει τους κοινούς λεπτοµερείς κανόνες για
τον έλεγχο της χρησιµοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από την παρέµβαση. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να
προβλεφθούν διαδικασίες ιχνηλασιµότητας των προϊόντων
για τη διατροφή των ζώων.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την κοινή οργάνωση αγοράς του
ρυζιού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 (2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 75/91 της Επιτροπής, της 11ης
Ιανουαρίου 1991, περί καθορισµού των διαδικασιών και των
όρων πώλησης του ρυζιού paddy που βρίσκεται στην
κατοχή των οργανισµών παρέµβασης (3), ορίζει ιδίως ότι η
πώληση του ρυζιού που βρίσκεται στην κατοχή του οργανισµού παρέµβασης, πραγµατοποιείται µε δηµοπρασία και µε
βάση όρους τιµών που επιτρέπουν να αποφεύγονται διαταραχές της αγοράς.

(1)

Η Γαλλία διαθέτει στην παρέµβαση αποθέµατα ρυζιού
paddy από εσοδείες παλαιότερες του 1999, των οποίων η
ποιότητα κινδυνεύει να υποβαθµισθεί σε περίπτωση παρατεταµένης αποθεµατοποίησης.

(2)

Η διάθεση του ρυζιού αυτού στις παραδοσιακές αγορές στο
εσωτερικό της Κοινότητας θα προκαλούσε αναπόφευκτα, µε
τη σηµερινή κατάσταση της παραγωγής και των παραχωρήσεων για την εισαγωγή ρυζιού που έχουν χορηγηθεί στο
πλαίσιο των διεθνών συµφωνιών, την είσοδο στην παρέµβαση
ισοδύναµης ποσότητας, η οποία πρέπει να αποφευχθεί.

(3)

(4)

Η διάθεση του εν λόγω ρυζιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί
στον τοµέα της διατροφής των ζώων, υπό ορισµένους
όρους.

(5)

Για να διασφαλισθεί η τήρηση της εν λόγω χρήσης, πρέπει
να προβλεφθεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και να απαιτηθεί
από τον υπερθεµατιστή η σύσταση εγγύησης, της οποίας
πρέπει να καθορισθούν οι όροι αποδέσµευσης.
Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνουν οι υποβάλλοντες προσφορά θα πρέπει να θεωρούνται πρωτογενείς απαιτήσεις
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισµό των
κοινών λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος εγγυήσεων
για τα γεωργικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1932/1999 (5).

(6)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
9 της 12.1.1991, σ. 15.
205 της 3.8.1985, σ. 5.
240 της 10.9.1999, σ. 11.

Άρθρο 1
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης προβαίνει σε πώληση µε
διαρκή δηµοπρασία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ποσότητας ρυζιού που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, εσοδείας 1998, το
οποίο βρίσκεται στην κατοχή του, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση του
σε παρασκευάσµατα των ειδών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2309).

Άρθρο 2
1. Η πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 διέπεται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 75/91.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισµού:
α) οι προσφορές καταρτίζονται µε βάση την πραγµατική ποιότητα
της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·
β) η ελάχιστη τιµή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει την αγορά του ρυζιού στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας.
2. Οι υποβάλλοντες προσφορά αναλαµβάνουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α) στην περίπτωση που είναι παραγωγοί ζωοτροφών:
— να χρησιµοποιήσουν στις ζωοτροφές, το ρύζι για το οποίο
έχουν κηρυχθεί υπερθεµατιστές, το αργότερο εντός τριών
µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας,
— να προβούν αµέσως και υπό τον έλεγχο των αρµοδίων
αρχών, σε τόπο που καθορίζεται σε συµφωνία µε τις αρχές
αυτές, στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα
II ή στο παράρτηµα ΙΙΙ, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ο έλεγχος
της χρησιµοποίησης του ρυζιού και η ιχνηλασιµότητα των
προϊόντων·
(6) ΕΕ L 301 της 17.10.1992, σ. 17.
(7) ΕΕ L 104 της 27.4.1996, σ. 13.
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β) στην περίπτωση που είναι παραγωγοί ρυζιού:
— να υποβάλλουν στις επεξεργασίες που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, το ρύζι για το οποίο έχουν
κηρυχθεί υπερθεµατιστές,
— να ενσωµατώσουν το προϊόν αυτό στις ζωοτροφές, το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοπρασίας, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας·

2. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την επόµενη
µερική δηµοπρασία λήγει κάθε Τετάρτη, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών), µε εξαίρεση τις Τετάρτες 16 Απριλίου και 30 Απριλίου
2003.

γ) να αναλάβουν τις δαπάνες µεταποίησης και επεξεργασίας των
προϊόντων·

Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον γαλλικό οργανισµό
παρέµβασης:

δ) να τηρούν λογιστική αποθήκης που να επιτρέπει την επαλήθευση
της τήρησης των υποχρεώσεών τους.

Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC)
Service Intervention
21, Av. Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Τηλέφωνο (33-0) 144182187
φαξ (33-0) 144182080.

Άρθρο 3
1.
Η προκήρυξη διαγωνισµού δηµοσιεύεται από τον γαλλικό
οργανισµό παρέµβασης, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της πρώτης προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών. Η προκήρυξη και όλες οι τροποποιήσεις
της υποβάλλονται στην Επιτροπή πριν από τη δηµοσίευση τους.
2.

Η προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει:

α) τις συµπληρωµατικές ρήτρες και τους όρους πώλησης που συµφωνούν µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού·
β) τους τόπους αποθεµατοποίησης καθώς και το όνοµα και τη
διεύθυνση του αποθεµατοποιού·
γ) τα στοιχεία των αρµοδίων αρχών, που είναι επιφορτισµένες µε
τον έλεγχο της συναλλαγής·
δ) τα κύρια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων
παρτίδων που διαπιστώθηκαν κατά την αγορά από τον οργανισµό παρέµβασης ή κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν
µεταγενέστερα.
3.
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να δοθεί στους ενδιαφεροµένους η δυνατότητα να
εκτιµήσουν την ποιότητα του ρυζιού που διατίθεται προς πώληση,
πριν από την υποβολή των προσφορών τους.
Άρθρο 4
1.

Οι προσφορές είναι έγκυρες µόνον εάν συνοδεύονται:

α) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά έχει προβεί σε
σύσταση εγγύησης 15 ευρώ ανά τόνο·
β) από την απόδειξη ότι ο υποβάλλων προσφορά είναι παραγωγός
ζωοτροφών ή παραγωγός ρυζιού·
γ) από την έγγραφη δέσµευση του υποβάλλοντος προσφορά ότι
θα προβεί σε σύσταση εγγύησης, ύψους ίσου µε τη διαφορά
µεταξύ της τιµής παρέµβασης του ρυζιού paddy που ισχύει την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς, προσαυξηµένης κατά 15
ευρώ, και της τιµής που προσφέρει ανά τόνο ρυζιού, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα παραλαβής της
δήλωσης κατακύρωσης της δηµοπρασίας.
2.
Οι προσφορές από τη στιγµή που υποβάλλονται δεν είναι
δυνατόν ούτε να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν.
Άρθρο 5
1.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
µερική δηµοπρασία λήγει στις 5 Μαρτίου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).

3. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την τελευταία
µερική δηµοπρασία λήγει στις 21 Μαΐου 2003 και ώρα 12.00
(ώρα Βρυξελλών).

Άρθρο 6
Ο γαλλικός οργανισµός παρέµβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή τις
προσφορές που ελήφθησαν, το αργότερο την Πέµπτη που έπεται
της λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, πριν
από τις 10.00 η ώρα (ώρα Βρυξελλών). Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται σύµφωνα µε το έντυπο που εµφαίνεται στο παράρτηµα
IV και µε τους κανόνες που εµφαίνονται στο παράρτηµα V. Οι
πληροφορίες που αφορούν τις προσφορές που δεν έγιναν δεκτές
ανακοινώνονται χωριστά, και περιλαµβάνουν τους λόγους της
απόρριψής τους.
Άρθρο 7
Η Επιτροπή καθορίζει την ελάχιστη τιµή πώλησης ή αποφασίζει να
µη δώσει συνέχεια στις προσφορές που έχουν ληφθεί. Η Επιτροπή
αποφασίζει σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
Άρθρο 8
Ο οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει αµέσως όλους τους προσφέροντες για το αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στη δηµοπρασία.
Απευθύνει στους υπερθεµατιστές, εντός τριών εργασίµων ηµερών
από την ενηµέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δήλωση
κατακύρωσης της δηµοπρασίας, είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε
γραπτή τηλεπικοινωνία.
Άρθρο 9
Ο υπερθεµατιστής πραγµατοποιεί την πληρωµή πριν από την παραλαβή του ρυζιού, αλλά το αργότερο εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία αποστολής της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8
δεύτερο εδάφιο. Οι κίνδυνοι και τα έξοδα αποθεµατοποίησης για
το ρύζι που δεν παραλήφθηκε εντός της προθεσµίας πληρωµής
βαρύνουν τον υπερθεµατιστή.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας πληρωµής, το ρύζι που κατακυρώθηκε και δεν παραλήφθηκε θεωρείται ότι έχει εξέλθει από την
αποθήκη.
Εάν ο υπερθεµατιστής δεν πραγµατοποιήσει την πληρωµή εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ο οργανισµός
παρέµβασης καταγγέλλει τη σύµβαση, ενδεχοµένως, για τις ποσότητες που δεν έχουν πληρωθεί.
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Άρθρο 10

Άρθρο 12

1.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αποδεσµεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες:

Εκτός από τις µνείες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3002/92, η θέση 104 του αντίτυπου ελέγχου Τ5, πρέπει να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) δεν έχει ληφθεί υπόψη η προσφορά·
β) η καταβολή του τιµήµατος πώλησης έχει πραγµατοποιηθεί εντός
της ταχθείσης προθεσµίας και η εγγύηση που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) έχει συσταθεί·
γ) ωστόσο, αποδεσµεύεται ολόκληρη η εγγύηση:
— εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που
προβλέπεται στο παράρτηµα II και εφόσον έχει ενσωµατωθεί
τουλάχιστον το 95 % των λεπτών θραυσµάτων ή/και των
τεµαχίων που έχουν παραχθεί,
— εφόσον προσκοµισθεί η απόδειξη της επεξεργασίας που
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙII και εφόσον έχει ενσωµατωθεί
τουλάχιστον το 95 % του λευκασµένου ρυζιού στις ζωοτροφές.
2.
Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ) αποδεσµεύεται, κατ' αναλογία των ποσοτήτων που έχουν
χρησιµοποιηθεί, µόνον εάν ο οργανισµός παρέµβασης έχει προβεί
σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, για να βεβαιωθεί για τη χρησιµοποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.
3.
Η απόδειξη της ενσωµάτωσης του ρυζιού στις ζωοτροφές
που αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό προσκοµίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3002/92.

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) no 346/
2003]
— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 346/2003)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 346/
2003)
— Προορίζονται για µεταποίηση [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 346/
2003]
— For processing (Regulation (EC) No 346/2003)
— Destinées à la transformation [règlement (CE) no 346/2003]
— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 346/
2003]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
346/2003)
— Para transformação [Regulamento (CE) n.o 346/2003]
— Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 346/2003)
— För bearbetning (förordning (EG) nr 346/2003)

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θεωρείται πρωτογενής απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(σε τόνους)
Τόπος αποθεµατοποίησης

Ποσότητες

Région Marseille: Arles

740
1 542,040

Région Lyon: Salaise/Sanne

3 843,660

Région Montpellier: Saint Gilles
Σύνολο

520
6 645,700

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο
Κατά την παραλαβή του, το ρύζι πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες επεξεργασίες:
1. Το ρύζι paddy πρέπει να αποφλοιωθεί και να θραυσθεί κατά τρόπον ώστε να ληφθούν τουλάχιστον 77 %, εκφραζόµενα σε
βάρος ρυζιού paddy, λεπτά θραύσµατα ή/και τεµάχια αποφλοιωµένου ρυζιού, όπως ορίζονται στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3073/95.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση (µε εξαίρεση τον φλοιό) πρέπει να ιχνηθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ
V E 131» ή «πράσινο όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Επεξεργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο και στοιχείο β) πρώτο
εδάφιο
1. Το ρύζι paddy πρέπει να υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, εις τρόπον ώστε να παραχθεί τουλάχιστον 70 % λευκασµένου
ρυζιού, εκφραζόµενο σε βάρος ρυζιού paddy.
Το παραγόµενο λευκασµένο ρύζι:
— περιλαµβάνει ποσοστό ολόκληρων κόκκων ίσο µε εκείνο που διαπιστώθηκε στο αντιπροσωπευτικό δείγµα που ελήφθη
κατά τη στιγµή παραλαβής του ρυζιού που κατακυρώθηκε,
— εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύει την ίδια ποικιλία µε το ρύζι που κατακυρώθηκε.
2. Το προϊόν που λαµβάνεται µετά τη µεταποίηση πρέπει να ιχνηθετείται µε τη χρωστική «µπλε πατεντέ V E 131» ή «πράσινο
όξινο λαµπρό BS (πράσινο λισσαµίνης) E 142», κατά τρόπον ώστε να µπορεί να αναγνωρίζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ιαρκής δηµοπρασία για την εκ νέου πώληση 6 646 τόνων ρυζιού που βρίσκονται στην κατοχή του γαλλικού οργανισµού παρέµβασης, για να χρησιµοποιηθούν στις ζωοτροφές
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 346/2003]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Το έντυπο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV διαβιβάζεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας στις Βρυξέλλες:
µε φαξ

(32-2) 296 60 21
(32-2 ) 295 25 15
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων
αναφοράς στον κτηνιατρικό υγειονοµικό τοµέα (υπολείµµατα) για το έτος 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 556]
(Τα κείµενα στη γερµανική, γαλλική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2003/124/ΕΚ)
τους κοινοτικούς κανόνες, χρηµατοδοτούνται από το τµήµα
Εγγυήσεων του Eυρωπαïκού Γεωργικού Tαµείου Προσανατολισµού και Eγγυήσεων. Για σκοπούς δηµοσιονοµικού ελέγχου, θα εφαρµοσθούν τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/
EΚ (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 324/2003 της Επιτροπής (5)
καθορίζει τις επιλέξιµες δαπάνες των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς που λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση στο
πλαίσιο του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, καθώς
επίσης και τις διαδικασίες για την υποβολή δαπανών και
ελέγχων.

(7)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Θα πρέπει να καταβληθεί κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση
στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία ορίσθηκαν
από την Κοινότητα για να την υποβοηθούν στην εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων που αναφέρονται
στην οδηγία 96/23/EΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, περί της λήψης µέτρων ελέγχου για ορισµένες ουσίες
και τα υπολείµµατά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα
τους (3).

(1)

Η κοινοτική συνδροµή πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσµατική άσκηση των ενεργειών που σχεδιάζονται και από
την υποβολή εκ µέρους των αρχών όλων των απαραίτητων
πληροφοριών εντός των καθοριζόµενων χρονικών ορίων.

(2)

(3)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική συνδροµή πρέπει
να χορηγείται για περίοδο ενός έτους.

(4)

Κατά την ίδια χρονική περίοδο µπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη οικονοµική υποστήριξη για τη διοργάνωση ετήσιων
εργαστηρίων στον τοµέα αρµοδιότητας των κοινοτικών
εργαστηρίων αναφοράς.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (4), κτηνιατρικά και
φυτοϋγειονοµικά µέτρα που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της
203 της
125 της
160 της

18.8.1990, σ.
28.7.2001, σ.
23.5.1996, σ.
26.6.1999, σ.

19.
16.
10.
103.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται
στο παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ, που πρέπει
να εκτελέσει το Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα ανέλθει σε 410 000
ευρώ κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
3. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 20 000 ευρώ κατ'
ανώτατο ποσό.
(5) ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 14.
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Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία για
τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ που πρέπει να εκτελέσει
το Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments
vétérinaires et les désinfectants de L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, (πρώην Laboratoire des médicaments
vétérinaires), Fougéres, Γαλλία, για την ανίχνευση υπολειµµάτων
ορισµένων ουσιών.
2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα ανέλθει σε 410 000
ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
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3. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 22 000 ευρώ κατ'
ανώτατο ποσό.
Άρθρο 4
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ιταλία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ, που πρέπει να
εκτελέσει το Istituto Superiore di Sanità, Ρώµη, Ιταλία, για την
ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.
2. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα ανέλθει σε 410 000
ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

3.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 28 000 ευρώ κατ'
ανώτατο ποσό.

3. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση ενός τεχνικού εργαστηρίου θα ανέλθει σε 32 000 ευρώ κατ'
ανώτατο ποσό.

Άρθρο 3

Άρθρο 5

1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα V κεφάλαιο 2 της οδηγίας 96/23/EΚ που πρέπει να
εκτελέσει το Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (πρώην Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Βερολίνο, Γερµανία, για
την ανίχνευση υπολειµµάτων ορισµένων ουσιών.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία
και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα ανέλθει σε 410 000
ευρώ κατ' ανώτατο όριο, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για οικονοµική ενίσχυση από την Κοινότητα για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς στον τοµέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων το έτος 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 562]
(Τα κείµενα στην ισπανική, δανική, γερµανική, αγγλική, γαλλική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2003/125/ΕΚ)
— οδηγία 95/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων
των δίθυρων µαλακίων (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/293/ΕΚ της Επιτροπής (11),

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

— οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και
των µέτρων καταπολέµησης της πανώλης των ίππων (12),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική ενίσχυση στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που έχουν οριστεί από την
Κοινότητα, µε την οποία αυτά θα βοηθηθούν να φέρουν εις
πέρας τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που ορίζονται στις
ακόλουθες οδηγίες και απoφάσεις:

(1)

— οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών
µε µέτρα καταπολέµησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (13),

— οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί θεσπίσεως κοινοτικών µέτρων για την
καταπολέµηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (3),

— απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, για τον ορισµό ειδικού ινστιτούτου
υπεύθυνου για τον καθορισµό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιµασιών ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των αντιλυσσικών εµβολίων (14),

— οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουλίου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της ψευδοπανώλης των πτηνών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας,

— οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την
τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την
πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική
πανώλη των χοίρων (15),

— οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου
1992, για τη θέσπιση κοινοτικών µέτρων για την καταπολέµηση της γρίπης των ορνίθων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας,
— οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών
µέτρων καταπολέµησης ορισµένων ασθενειών των ζώων
καθώς και ειδικών µέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των
χοίρων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2002/60/ΕΚ (7),
— οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1993, σχετικά µε τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών
µέτρων για την καταπολέµηση ορισµένων νόσων των
ψαριών (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/288/ΕΚ της Επιτροπής (9),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
316 της 1.12.2001, σ. 5.
260 της 5.9.1992, σ. 1.
167 της 22.6.1992, σ. 1.
62 της 15.3.1993, σ. 69.
192 της 20.7.2002, σ. 27.
175 της 19.7.1993, σ. 23.
99 της 10.4.2001, σ. 11.

— απόφαση 96/463/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τον ορισµό του οργανισµού αναφοράς
που αναλαµβάνει να συνεργαστεί στο θέµα της οµοιοµορφίας των µεθόδων δοκιµής και αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής
φυλής (16).

(2)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Η οικονοµική συνδροµή της Κοινότητας χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι οι προβλεπόµενες ενέργειες διεξάγονται
κανονικά και ότι οι αρχές παρέχουν όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων.
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

332 της 30.12.1995, σ. 33.
100 της 11.4.2001, σ. 30.
157 της 10.6.1992, σ. 19.
327 της 22.12.2000, σ. 74.
79 της 30.3.2000, σ. 40.
192 της 20.7.2002, σ. 27.
192 της 2.8.1996, σ. 19.
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(3)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική ενίσχυση πρέπει
να χορηγηθεί για χρονική περίοδο ενός έτους.

(4)

Κατά το αυτό χρονικό διάστηµα πρέπει σε µια περίπτωση να
χορηγηθεί συµπληρωµατική οικονοµική ενίσχυση για τη
διοργάνωση ετήσιας εργοµήγυρης στο χώρο αρµοδιότητας
των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς.

(5)

(6)

(7)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (1), τα
µέτρα που λαµβάνονται στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων. Προκειµένου για
τον έλεγχο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 324/2003 της Επιτροπής (2)
καθορίζει τις επιλέξιµες δαπάνες για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση κατά τις
διατάξεις του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και
τις διαδικασίες για την υποβολή των δαπανών και τους ελέγχους.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 120 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 4
Όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, η Κοινότητα
χορηγεί στο Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Pirbright Laboratory (Ηνωµένο Βασίλειο).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 95 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 5
Όσον αφορά τις νόσους των ψαριών, η Κοινότητα χορηγεί στη
∆ανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα
που αναφέρονται στο παράρτηµα Γ της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ, τα
οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Statens Veterinaere Serumlaboratorium (Aarhus, ∆ανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 135 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

Άρθρο 1
Όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα χορηγεί
στη Γερµανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙV της οδηγίας 2001/89/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Institut fur Virologie
der Tierarztlichen Hochschule (Ανόβερο, Γερµανία).
Κατ' ανώτατο όριο, η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 190 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου έτους 2003. Η οικονοµική ενίσχυση της Κοινότητας για τη διοργάνωση τεχνικής εργοµήγυρης µε
αντικείµενο διαγνωστικές τεχνικές κλασικής πανώλης των χοίρων
ανέρχεται κατανώτατο όριο στο ποσόν των 20 000 ευρώ.
Άρθρο 2
Όσον αφορά τη γρίπη των ορνίθων, η Κοινότητα χορηγεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική βοήθεια για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας 92/66/
ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Central Veterinary
Laboratory (Addlestone, Ηνωµένο Βασίλειο).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 60 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 3
Όσον αφορά τη γρίπη των ορνίθων, η Κοινότητα χορηγεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική βοήθεια για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας 92/40/
ΕΟΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Central Veterinary
Laboratory (Addlestone, Ηνωµένο Βασίλειο).
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(2) ΕΕ L 47 της 21.2.2003, σ. 14.

Άρθρο 6
Όσον αφορά τις νόσους των δίθυρων µαλακίων, η Κοινότητα
χορηγεί στη Γαλλία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Β της οδηγίας 95/70/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Ifremer (La Tremblade,
Γαλλία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 85 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 7
Όσον αφορά την πανώλη των ίππων, η Κοινότητα χορηγεί στην
Ισπανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ, τα
οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Laboratorio de sanidad y produccion animal (Aλγκέτε, Ισπανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 45 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 8
Όσον αφορά τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, η Κοινότητα
χορηγεί στο Ηνωµένο Βασίλειο οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
οδηγίας 2000/75/ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Pirbright Laboratory (Ηνωµένο Βασίλειο).
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Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 120 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 9
Όσον αφορά τον τοµέα των αντιλυσσικών ορών, η Κοινότητα
χορηγεί στη Γαλλία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα
καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης
2000/258/ΕΚ του Συµβουλίου, τα οποία οφείλει να φέρει εις
πέρας το εργαστήριο AFSSA (Nανσί, Γαλλία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 130 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 10
Όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα
χορηγεί στην Ισπανία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και
τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας
2002/60/ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το Centro de
Investigacion en Sanidad Animal, Valdeolmos, (Μαδρίτη, Ισπανία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 100 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

25.2.2003
Άρθρο 11

Όσον αφορά την αποτίµηση των αποτελεσµάτων των µεθόδων
δοκιµής για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και την
εναρµόνιση των διαφόρων µεθόδων δοκιµής, η Κοινότητα χορηγεί
στη Σουηδία οικονοµική ενίσχυση για τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 96/463/
ΕΚ, τα οποία οφείλει να φέρει εις πέρας το κέντρο Interbull
(Ουψάλα, Σουηδία).
Κατ' ανώτατο όριο η κοινοτική οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται στο
ποσό των 60 000 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από την 1η
Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 12
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της ∆ανίας, στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και
στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

25.2.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία ορισµένων κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς στον τοµέα της δηµόσιας υγείας όσον αφορά τα κτηνιατρικά θέµατα (βιολογικοί κίνδυνοι) για το
έτος 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 565]
(Τα κείµενα στην ισπανική, γερµανική, αγγλική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)

(2003/126/ΕΚ)
— κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001,
για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και
εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1494/2002 (11).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/572/ΕΚ (2),
και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

(2)

Η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι οι
σχεδιαζόµενες ενέργειες εκτελούνται αποτελεσµατικά και ότι
οι αρχές παρέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες εντός
των οριζόµενων χρονικών ορίων.

(3)

Για δηµοσιονοµικούς λόγους, η κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση χορηγείται για περίοδο ενός έτους.

(4)

Κατά την ίδια περίοδο χορηγείται επιπλέον χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τη διοργάνωση ετήσιων εργαστηρίων στον
τοµέα αρµοδιότητας των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς.

(5)

Τα προγράµµατα εργασίας και οι αντίστοιχοι προβλεπόµενοι
προϋπολογισµοί που υπέβαλαν τα κοινοτικά εργαστήρια
αναφοράς για το 2003 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (12), τα κτηνιατρικά
και φυτοϋγειονοµικά µέτρα που αναλαµβάνονται σύµφωνα
µε τους κοινοτικούς κανόνες χρηµατοδοτούνται δυνάµει του
τµήµατος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Για τους σκοπούς του
δηµοσιονοµικού ελέγχου, έχουν εφαρµογή τα άρθρα 8 και 9
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 324/2003 της Επιτροπής (13)
ορίζει τις επιλέξιµες δαπάνες των κοινοτικών εργαστηρίων
αναφοράς που λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση βάσει
του άρθρου 28 της απόφασης 90/424/EΟΚ και καθορίζει
τις διαδικασίες για την υποβολή των δαπανών και τους ελέγχους.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί κοινοτική χρηµατοδοτική
ενίσχυση για τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς τα οποία
ορίσθηκαν για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και των
καθηκόντων που καθορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες και
αποφάσεις και στους ακόλουθους κανονισµούς:

(1)

— οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου
1992, για τη θέσπιση των υγειονοµικών κανόνων για
την παραγωγή και την εµπορία νωπού γάλακτος, θερµικά
επεξεργασµένου γάλακτος και προϊόντων µε βάση το
γάλα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
96/23/ΕΚ (4),
— οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1992, για τα µέτρα προστασίας από ορισµένες ζωονόσους και ορισµένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
προκειµένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιµώξεων και
δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιµα (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/72/
ΕΚ (6),
— απόφαση 93/383/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για
τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/312/ΕΚ (8),
— απόφαση 1999/313/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 1999, για τα εργαστήρια αναφοράς για τον
έλεγχο των µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από
βακτήρια και ιούς (9),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

224 της 18.8.1990, σ. 19.
203 της 28.7.2001, σ. 16.
268 της 14.9.1992, σ. 1.
125 της 23.5.1996, σ. 10.
62 της 15.3.1993, σ. 38.
210 της 10.8.1999, σ. 12.
166 της 8.7.1993, σ. 31.
120 της 8.5.1999, σ. 37.
120 της 8.5.1999, σ. 40.

(10)
(11)
(12)
(13)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

147 της 31.5.2001, σ. 1.
225 της 22.8.2002, σ. 3.
160 της 26.6.1999, σ. 103.
47 της 21.2.2003, σ. 14.

L 50/26

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γαλλία για
τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που οφείλει να εκτελέσει το
Laboratoire d' Études et de Recherches sur l'Hygiène et la Qualité des Aliments, de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Αliments, που παλαιότερα ονοµαζόταν Laboratoire Central
d'Hygiène Alimentaire, Maisons-Alfort, Γαλλία, για την ανάλυση
και την εξέταση του γάλακτος και των προϊόντων µε βάση το γάλα,
όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ∆ κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 92/
46/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε
155 000 ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003.
3.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 18 000 ευρώ κατ' ανώτερο ποσό.
Άρθρο 2
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στη Γερµανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσει
το Bundesinstitut für Risikobewertung (που ονοµαζόταν παλαιότερα Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin), Βερολίνο, Γερµανία, για την επιδηµιολογία
των ζωονόσων, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα IV κεφάλαιο ΙΙ
της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ.
2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 150 000 ευρώ
κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2003.
3.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 38 000 ευρώ κατανώτερο ποσό.
Άρθρο 3

25.2.2003

2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 110 000 ευρώ
κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2003.
3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 19 000 ευρώ κατ' ανώτερο ποσό.
Άρθρο 5
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στο Ηνωµένο
Βασίλειο για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να
διεκπεραιώσει το Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Ηνωµένο Βασίλειο, για τον έλεγχο των
µολύνσεων των δίθυρων µαλακίων από βακτήρια και ιούς, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/313/ΕΚ.
2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 140 000 ευρώ
κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2003.
3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 26 000 ευρώ κατ' ανώτερο ποσό.
Άρθρο 6
1. Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στο Ηνωµένο
Βασίλειο για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να
διεκπεραιώσει το εργαστήριο του Veterinary Laboratories Agency,
Addlestone, Royaume-Uni, για τον έλεγχο των µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, όπως προβλέπονται στο παράρτηµα X
κεφάλαιο B του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.
2. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 360 000 ευρώ
κατ' ανώτερο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
∆εκεµβρίου 2003.

1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στις Κάτω
Χώρες για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσει το Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Bilthoven, Κάτω Χώρες, για τις σαλµονέλλες, όπως προβλέπεται
στο παράρτηµα IV κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ.

3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 52 000 ευρώ κατ' ανώτερο ποσό.

2.
Η χρηµατοδοτική ενίσχυση καθορίζεται σε 150 000 ευρώ
κατ' ανώτατο όριο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2003.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία,
στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών και στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

3.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη διοργάνωση τεχνικού εργαστηρίου ανέρχεται σε 26 000 ευρώ κατ' ανώτερο ποσό.
Άρθρο 4
1.
Η Κοινότητα χορηγεί χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Ισπανία
για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιώσει
το Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad,
Vigo, Ισπανία, για τον έλεγχο των θαλάσσιων βιοτοξινών, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 93/383/ΕΟΚ.

Άρθρο 7

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

25.2.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/218/ΕΚ που απαιτεί προσωρινά από τα κράτη µέλη να λάβουν
συµπληρωµατικά µέτρα κατά της εξάπλωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (νηµατώδης σκώληκας των κωνοφόρων) όσον αφορά ορισµένες περιοχές στην Πορτογαλία
εκτός εκείνων στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί ο νηµατώδης σκώληκας των κωνοφόρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 581]
(2003/127/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθούν ειδικά µέτρα για τις µετακινήσεις ροκανιδιών που προέρχονται από ασυµπτωµατικά
δένδρα ή από δένδρα τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιµές
µε αρνητικά αποτελέσµατα για την παρουσία του νηµατώδους σκώληκα σε περιοχές της Πορτογαλίας εκτός των οριοθετηµένων περιοχών.

(6)

Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις για την κοινοποίηση
στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή των επιθεωρήσεων
για την ανίχνευση του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων που διενεργούνται στα κράτη µέλη.

(7)

Κρίνεται σκόπιµο να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της απόφασης 2001/218/ΕΚ για περιορισµένη χρονική περίοδο που
λήγει στις 31 Μαρτίου 2005 και να τροποποιηθεί αναλόγως
η ως άνω απόφαση.

(8)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000,
περί των µέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισµών επιβλαβών για φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά
της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2002/89/EΚ (2), ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2001/218/ΕΚ, της 12ης
Μαρτίου 2001, που απαιτεί προσωρινά από τα κράτη µέλη
να λάβουν συµπληρωµατικά µέτρα κατά της εξάπλωσης του
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al., (νηµατώδης σκώληκας των κωνοφόρων) όσον αφορά
ορισµένες περιοχές στην Πορτογαλία, εκτός εκείνων στις
οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εµφανιστεί ο νηµατώδης
σκώληκας των κωνοφόρων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/124/ΕΚ (4).

(1)

Βάσει συµπληρωµατικής αξιολόγησης που πραγµατοποίησε
το Γραφείο Τροφίµων και Κτηνιατρικών Θεµάτων τον Απρίλιο του 2002 και συµπληρωµατικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν από την Πορτογαλία, προκύπτει ότι λόγω της
εφαρµογής του προγράµµατος εξάλειψης έχει περιοριστεί η
εξάπλωση του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων στην
οριοθετηµένη περιοχή στην Πορτογαλία. Ωστόσο, έχουν
βρεθεί δένδρα µε συµπτώµατα µόλυνσης από το νηµατώδη
σκώληκα των κωνοφόρων κατά τη διενέργεια ελέγχων στις
περιοχές αυτές.

(2)

(3)

Σε επίσηµες επιθεωρήσεις που διεξήγαγαν το 2002 τα λοιπά
κράτη µέλη στην ξυλεία, σε αποµονωµένο φλοιό και σε φυτά
των ειδών Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr., που
προέρχονται από την Πορτογαλία, σε κανένα από τα δείγµατα που ελήφθησαν και αναλύθηκαν δεν διαπιστώθηκε
παρουσία του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων.

(4)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να συνεχίσει η Πορτογαλία να
λαµβάνει ειδικά µέτρα και να υποβάλει ενδιάµεσο σχέδιο
εξάλειψης για να περιορίσει την εξάπλωση του νηµατώδους
σκώληκα των κωνοφόρων µε στόχο την εξάλειψή του. Είναι
επίσης απαραίτητο να συνεχίσουν να εγκρίνουν τα λοιπά
κράτη µέλη συµπληρωµατικά µέτρα για να προστατεύσουν
τα εδάφη τους από τον νηµατώδη σκώληκα. Τα αποτελέσµατα των ειδικών µέτρων και της εφαρµογής του ενδιάµεσου σχεδίου θα αξιολογούνται συνεχώς και θα τροποποιηθούν εάν είναι αναγκαίο.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

169 της 10.7.2000, σ. 1.
355 της 30.12.2002, σ. 45.
81 της 21.3.2001, σ. 34.
45 της 15.2.2002, σ. 56.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/218/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
i) στην πρώτη παράγραφο, η ηµεροµηνία «28 Φεβρουαρίου
2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 Μαρτίου
2005»·
ii) η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται µετά τη δεύτερη
παράγραφο:
«Η Πορτογαλία πρέπει να υποβάλει ενδιάµεσο σχέδιο
εξάλειψης για τον περιορισµό της εξάπλωσης του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων µε στόχο την εξάλειψή του,
µέχρι τις 15 Μαρτίου 2003».
2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
i) στην πρώτη παράγραφο η λέξη «ετήσιες» παρεµβάλλεται
µεταξύ των λέξεων «διεξάγουν» και «επιθεωρήσεις για την
ανίχνευση του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων»·
ii) η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ εάν τα αποτελέσµατα των
επιθεωρήσεων που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο
δείχνουν την εµφάνιση του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων σε περιοχές όπου δεν είχε εµφανιστεί προηγουµένως,
τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αυτών κοινοποιούνται
στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή µέχρι τις 15 Νοεµβρίου
2003 και τις 15 Νοεµβρίου 2004, αντιστοίχως».
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3. Στο άρθρο 5 πρώτη παράγραφος της αγγλικής έκδοσης οι
λέξεις «20 km with» αντικαθίστανται από τις λέξεις «20 kmwidth».
4. Στο άρθρο 6, η ηµεροµηνία «15 ∆εκεµβρίου 2002» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «15 Ιανουαρίου 2004 και 15
Ιανουαρίου 2005, αντιστοίχως».
5. Το παράρτηµα τροποποιείται ως εξής:
i) το σηµείο 2 στοιχείο β) σηµείο ii) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«ii) που έχει παραχθεί από δέντρα εκτός αυτών που αναφέρονται στο σηµείο i) υποβάλλεται σε επίσηµη δοκιµή
για την ανίχνευση του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων ή του Monochamus spp.· εάν επιβεβαιωθεί η
παρουσία του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων ή
του Monochamus spp., η ξυλεία θα αποτελέσει αντικείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο σηµείο i)·
εάν δεν επιβεβαιωθεί η παρουσία του νηµατώδους
σκώληκα των κωνοφόρων ή του Monochamus spp., η
ξυλεία µπορεί να µεταφερθεί υπό επίσηµο έλεγχο σε
εγκατάσταση επεξεργασίας ξύλου για περαιτέρω χρήση
ως οικοδοµική ξυλεία ή κατά παρέκκλιση µπορεί να
µεταφερθεί σε περιοχές της Πορτογαλίας, εκτός των
οριοθετηµένων περιοχών, υπό επίσηµο έλεγχο σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που κοινοποιούνται στην Επιτροπή όπου η ξυλεία ή τα ροκανίδια που
προέρχονται από την ξυλεία αυτή κατά την περίοδο
µεταξύ 1ης Νοεµβρίου και 1ης Απριλίου, είτε:
— στην περίπτωση ροκανιδιών, που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για βιοµηχανικούς σκοπούς σε
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µεταποίησης, ή
— στην περίπτωση ξυλείας:
— υποβάλλεται σε θερµική επεξεργασία κατά
τρόπο ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερµοκρασία
56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30 λεπτά. Η
περαιτέρω µεταφορά αυτής της θερµικά επεξεργασµένης ξυλείας µπορεί να επιτραπεί εφόσον η
ξυλεία συνοδεύεται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, ή
— κόπτεται σε ροκανίδια και υπόκειται σε υποκαπνισµό για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγµένη από ζωντανό νηµατώδη σκώληκα των
κωνοφόρων. Η περαιτέρω µεταφορά αυτής της
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υποβληθείσας σε υποκαπνισµό ξυλείας µπορεί
να επιτραπεί εφόσον η ξυλεία συνοδεύεται από
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, ή
— κόπτεται σε ροκανίδια και χρησιµοποιείται για
βιοµηχανικούς σκοπούς σε εγκαταστάσεις, ή
— µεταφέρεται υπό επίσηµο έλεγχο σε εγκατάσταση όπου η ξυλεία είτε:
— υφίσταται θερµική επεξεργασία κατά τρόπο
που να επιτευχθεί ελάχιστη θερµοκρασία
56 °C στον πυρήνα του ξύλου επί 30
λεπτά, ή
— κόπτεται σε ροκανίδια και υπόκειται σε
κατάλληλο υποκαπνισµό για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγµένη από το
νηµατώδη σκώληκα των κωνοφόρων, ή
— κόπτεται σε ροκανίδια και χρησιµοποιείται
για βιοµηχανικούς σκοπούς»·
ii) στο σηµείο 2 στοιχείο γ) σηµείο ii), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— υποβάλλεται σε επίσηµη δοκιµή για την ανίχνευση του
νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων ή του Monochamus spp.· εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων ή του Monochamus
spp., η ξυλεία θα αποτελέσει αντικείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο σηµείο i)· εάν δεν επιβεβαιωθεί η παρουσία του νηµατώδους σκώληκα των
κωνοφόρων ή του Monochamus spp., η ξυλεία µπορεί
να µεταφερθεί υπό επίσηµο έλεγχο σε εγκατάσταση
επεξεργασίας ξύλου για περαιτέρω χρήση ως οικοδοµική ξυλεία, ή».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

