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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τους αναγκαίους όρους για τη χρηµατοδότηση των µέτρων
σχετικά µε τη συλλογή και τη διάδοση συγκρίσιµων στατιστικών, µε σκοπό ιδίως τη βελτίωση των ερευνών και της
ανάλυσης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285 παράγραφος 1,

(4)

Η καλύτερη µέθοδος για την εκτίµηση της κατάστασης όσον
αφορά το εισόδηµα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό είναι η κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών µε εναρµονισµένες µεθόδους και ορισµούς. Ορισµένα κράτη µέλη
µπορεί να χρειάζονται πρόσθετο χρόνο για την προσαρµογή
των συστηµάτων τους σε αυτές τις εναρµονισµένες µεθόδους
και ορισµούς.

(5)

Για να αντανακλώνται οι αλλαγές που γίνονται στην κατανοµή του εισοδήµατος και στο επίπεδο και στη σύνθεση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι στατιστικές
πρέπει να ενηµερώνονται ετησίως.

(6)

Για να διερευνήσει τα µείζονα κοινωνικά προβλήµατα, και
ιδίως τα νέα προβλήµατα που απαιτούν ειδική έρευνα, η
Επιτροπή χρειάζεται συγχρονικά και διαχρονικά µικροδεδοµένα σε επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων.

(7)

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην παραγωγή επίκαιρων και συγκρίσιµων ετησίων συγχρονικών δεδοµένων σχετικά µε το εισόδηµα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

(8)

Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ευελιξία ως προς τις πηγές
δεδοµένων, ιδίως µε την προσφυγή σε υφιστάµενες εθνικές
πηγές δεδοµένων, είτε πρόκειται για έρευνες είτε για
µητρώα, και σε εθνικά σχέδια δειγµάτων· οµοίως, θα πρέπει
να προωθείται η ενσωµάτωση της (των) νέας(-ων) πηγής(-ών)
στα καθιερωµένα εθνικά στατιστικά συστήµατα.

(9)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής, της
17ης Μαΐου 2002, για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 322/97 του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές
στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εµπιστευτικά
δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς (5), καθορίζει τους
όρους πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί στην κοινοτική αρχή, προκειµένου να επιτραπεί η
εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων για επιστηµονικούς
σκοπούς.

(10)

Η παραγωγή ειδικών κοινοτικών στατιστικών διέπεται από
τους κανόνες που περιγράφονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997,
σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (6).

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

(2)

(3)

Για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της
ανατέθηκαν, ιδιαίτερα κατόπιν των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων
της Λισαβόνας, της Νίκαιας, της Στοκχόλµης και του Λάκεν,
που πραγµατοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2000, το ∆εκέµβριο του 2000, το Μάρτιο του 2001 και το ∆εκέµβριο του
2001 αντίστοιχα, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι συνεχώς
ενηµερωµένη για την κατανοµή του εισοδήµατος και για το
επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού στα κράτη µέλη.
Η νέα ανοιχτή µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης καθώς και οι καταρτιστέοι για την
ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση διαρθρωτικοί δείκτες επιτείνουν την ανάγκη για συγκρίσιµα και επίκαιρα συγχρονικά
και διαχρονικά δεδοµένα σχετικά µε την κατανοµή του εισοδήµατος και µε το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού για την πραγµατοποίηση αξιόπιστων και κατάλληλων συγκρίσεων µεταξύ των κρατών
µελών.
Η απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τη θέσπιση ενός προγράµµατος κοινοτικής δράσης
για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού (4) καθορίζει, στο πλαίσιο της δράσης 1.2 της πτυχής
1 όσον αφορά την ανάλυση του κοινωνικού αποκλεισµού,

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 198 και τροποποιηµένη πρόταση της
15ης Νοεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
2
( ) ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 24.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης Μαρτίου 2003 (EE C 107 Ε της 6.5.2003, σ. 26) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
4
( ) ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 1.

(5) ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 7.
(6) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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(11)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(12)

Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τη συστηµατική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά
µε το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (στο εξής «EU-SILC»),
που να περιλαµβάνουν συγκρίσιµα και επίκαιρα συγχρονικά και
διαχρονικά δεδοµένα σχετικά µε το εισόδηµα και µε το επίπεδο και
τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η συγκρισιµότητα των δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών αποτελεί
θεµελιώδη στόχο, θα επιδιωχθεί δε µε την ανάπτυξη µεθοδολογικών
µελετών από την έναρξη της συλλογής δεδοµένων EU-SILC, οι
οποίες θα διεξαχθούν µε στενή συνεργασία κρατών µελών και Eurostat.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) ο όρος «κοινοτικές στατιστικές» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97·
β) ο όρος «παραγωγή στατιστικών» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 322/97·
γ) ως «έτος έρευνας» νοείται το έτος κατά το οποίο διενεργείται η
συλλογή των δεδοµένων της έρευνας, ή το µεγαλύτερο µέρος
αυτής·
δ) ως «περίοδος εργασίας πεδίου» νοείται η χρονική περίοδος
κατά την οποία επιτελούνται οι εργασίες έρευνας·
ε) ως «περίοδος αναφοράς» νοείται η χρονική περίοδος µε την
οποία σχετίζεται ένα συγκεκριµένο πληροφοριακό στοιχείο·
στ) ως «ιδιωτικό νοικοκυριό» νοείται ένα πρόσωπο το οποίο ζει
µόνο του ή µια οµάδα προσώπων τα οποία ζουν µαζί στην ίδια
ιδιωτική κατοικία και µοιράζονται τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένης της από κοινού προµήθειας των προς το ζην·
ζ) ως «συγχρονικά δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή ή σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα συγχρονικά δεδοµένα µπορούν να προέρχονται είτε από συγχρονική δειγµατοληπτική έρευνα, µε ή χωρίς
κατά σειρά εναλλαγή του δείγµατος, είτε από καθαρώς δειγµατοληπτική έρευνα τύπου πάνελ (µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτικότητα στη συγχρονική συνιστώσα)·
τα δεδοµένα αυτά δύνανται να συνδυάζονται µε δεδοµένα
προερχόµενα από µητρώα (δεδοµένα για άτοµα, νοικοκυριά ή
κατοικίες τα οποία συλλέγονται από διοικητικά ή στατιστικά
µητρώα σε επίπεδο µονάδας)·
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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η) ως «διαχρονικά δεδοµένα» νοούνται τα δεδοµένα που αναφέρονται στις εξελίξεις σε ατοµικό επίπεδο µε την πάροδο του
χρόνου, οι οποίες παρατηρούνται περιοδικά για ορισµένη χρονική διάρκεια. Τα διαχρονικά δεδοµένα µπορούν να προέρχονται είτε από συγχρονική έρευνα µε κατά σειρά εναλλαγή του
δείγµατος, στο πλαίσιο της οποίας τα επιλεγόµενα άτοµα ακολουθούνται, είτε από έρευνα τύπου πάνελ· τα δεδοµένα αυτά
δύνανται να συνδυάζονται µε δεδοµένα προερχόµενα από
µητρώα·
θ) ως «µέλη δείγµατος» νοούνται τα άτοµα που έχουν επιλεγεί για
να συµµετάσχουν στο δείγµα κατά το πρώτο κύµα ενός διαχρονικού πάνελ. ∆ύνανται να περιλαµβάνονται όλα τα µέλη ενός
αρχικού δείγµατος νοικοκυριών ή ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα
ατόµων στο πλαίσιο έρευνας για άτοµα·
ι) ως «βασικοί τοµείς-στόχοι» νοούνται τα θεµατικά πεδία για τα
οποία συλλέγονται δεδοµένα σε ετήσια βάση·
ια) ως «δευτερεύοντες τοµείς-στόχοι» νοούνται τα θεµατικά πεδία
για τα οποία συλλέγονται δεδοµένα ανά τετραετία ή µε µικρότερη συχνότητα·
ιβ) ως «ακαθάριστο εισόδηµα» νοείται το συνολικό χρηµατικό και
άλλο εισόδηµα που εισπράττει το νοικοκυριό κατά τη διάρκεια
µιας καθορισµένης «περιόδου αναφοράς του εισοδήµατος», πριν
από την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, των τακτικών
φόρων περιουσίας, των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης των µισθωτών, των αυτοαπασχολουµένων και των
ανέργων (αν συντρέχει η περίπτωση) και των εργοδοτικών
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων όµως
των ποσών που λαµβάνονται στο πλαίσιο χρηµατικών µεταβιβάσεων µεταξύ των νοικοκυριών·
ιγ) ως «διαθέσιµο εισόδηµα» νοείται το ακαθάριστο εισόδηµα µείον
το φόρο εισοδήµατος, τους τακτικούς φόρους περιουσίας, τις
υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των µισθωτών,
των αυτοαπασχολούµενων και των ανέργων (αν συντρέχει η
περίπτωση), τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο χρηµατικών µεταβιβάσεων µεταξύ των νοικοκυριών.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
Το EU-SILC καλύπτει συγχρονικά δεδοµένα σχετικά µε το εισόδηµα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό και άλλες συνθήκες
διαβίωσης καθώς και διαχρονικά δεδοµένα τα οποία περιορίζονται
στο εισόδηµα, στην εργασία και σε έναν περιορισµένο αριθµό µη
χρηµατικών δεικτών του κοινωνικού αποκλεισµού.
Άρθρο 4
Περίοδος αναφοράς
1. Τα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα παράγονται σε
ετήσια βάση µε έτος έναρξης το 2004. Στο µέτρο του δυνατού, τα
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να ακολουθείται το ίδιο χρονοδιάγραµµα συλλογής κάθε έτος.
2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες
και το Ηνωµένο Βασίλειο επιτρέπεται να αρχίσουν την ετήσια συλλογή συγχρονικών και διαχρονικών δεδοµένων το 2005, µε την
προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω κράτη µέλη θα παράσχουν συγκρίσιµα
στοιχεία για το έτος 2004 για τους συγχρονικούς κοινούς δείκτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει θεσπίσει το Συµβούλιο πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2003 στα πλαίσια της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και οι οποίοι µπορούν να προκύψουν µε βάση το µηχανισµό
EU-SILC.
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3.
Η περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος είναι δωδεκάµηνη.
Μπορεί να πρόκειται για σταθερή δωδεκάµηνη περίοδο (όπως το
προηγούµενο ηµερολογιακό ή φορολογικό έτος) ή για «κινητή»
δωδεκάµηνη περίοδο (όπως οι δώδεκα µήνες που προηγούνται της
συνέντευξης) ή να βασίζεται σε συγκρίσιµο µέτρο.

3. Η µονάδα έρευνας και ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών
για τα νοικοκυριά και τα άτοµα περιγράφονται στο παράρτηµα I.

4.
Εάν χρησιµοποιείται σταθερή περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος, η εργασία πεδίου της έρευνας διενεργείται σε µια περιορισµένη χρονική περίοδο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περίοδο
αναφοράς του εισοδήµατος ή στην περίοδο φορολογικής δήλωσης,
ώστε να ελαχιστοποιείται η χρονική υστέρηση µεταξύ των
µεταβλητών του εισοδήµατος και των µεταβλητών της τρέχουσας
περιόδου.

Κανόνες δειγµατοληψίας και ανίχνευσης

Άρθρο 5
Χαρακτηριστικά των δεδοµένων
1.
Προκειµένου να επιτραπεί η πολυδιάστατη ανάλυση σε
επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων, και ιδίως η διερεύνηση νέων µειζόνων κοινωνικών προβληµάτων που απαιτούν ειδική µελέτη, όλα
τα συγχρονικά δεδοµένα πρέπει να µπορούν να συσχετίζονται σε
επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων.
Οµοίως, όλα τα διαχρονικά δεδοµένα πρέπει να µπορούν να συσχετίζονται σε επίπεδο νοικοκυριών και ατόµων.
Τα διαχρονικά και τα συγχρονικά µικροδεδοµένα δεν είναι αναγκαίο
να µπορούν να συσχετίζονται µεταξύ τους.
Η διαχρονική συνιστώσα καλύπτει τουλάχιστον τέσσερα έτη.
2.
Προκειµένου να µειώνονται οι υποχρεώσεις παροχής απαντήσεων, να διευκολύνονται οι διαδικασίες υπολογισµού του τεκµαρτού εισοδήµατος και να ελέγχεται η ποιότητα των δεδοµένων,
οι εθνικές αρχές έχουν πρόσβαση σε συναφείς διοικητικές πηγές
δεδοµένων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 322/97.

Άρθρο 8

1. Τα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα βασίζονται σε τυχαία
δείγµατα αντιπροσωπευτικά σε εθνικό επίπεδο.
2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, η Γερµανία παρέχει συγχρονικά δεδοµένα βασιζόµενα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό σε
εθνικό επίπεδο δείγµα για πρώτη φορά για το έτος 2008. Για το
έτος 2005, η Γερµανία παρέχει δεδοµένα από τα οποία το 25 %
βασίζεται σε τυχαίο δείγµα και το 75 % βασίζεται σε ποσοστώσεις
δειγµάτων οι οποίες προοδευτικά αντικαθίστανται από τυχαία δείγµατα, ούτως ώστε το έτος 2008 να έχει επιτευχθεί πλήρως τυχαία
δειγµατοληψία.
Όσον αφορά τη διαχρονική συνιστώσα, η Γερµανία παρέχει για το
έτος 2006 ένα τρίτο των διαχρονικών δεδοµένων (δεδοµένα για τα
έτη 2005 και 2006) τα οποία βασίζονται σε τυχαία δειγµατοληψία
και δύο τρίτα σε ποσοστώσεις δείγµατος. Για το 2007, το ήµισυ
των διαχρονικών δεδοµένων των ετών 2005, 2006 και 2007 βασίζεται σε τυχαία δειγµατοληψία και το άλλο ήµισυ σε ποσοστώσεις
δείγµατος. Μετά το 2007 όλα τα διαχρονικά δεδοµένα βασίζονται
σε τυχαία δειγµατοληψία.
3. Στη διαχρονική συνιστώσα, τα άτοµα που περιλαµβάνονται
στο αρχικό δείγµα, δηλαδή τα άτοµα του δείγµατος, ακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια του πάνελ. Κάθε άτοµο του δείγµατος
που µετακοµίζει σε ιδιωτικό νοικοκυριό εντός των εθνικών συνόρων
ακολουθείται στο νέο τόπο διαµονής του, σύµφωνα µε κανόνες και
διαδικασίες ανίχνευσης οι οποίοι πρόκειται να οριστούν µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
Άρθρο 9

Άρθρο 6
Απαιτούµενα δεδοµένα
1.
Οι βασικοί τοµείς-στόχοι και οι αντίστοιχες περίοδοι αναφοράς που πρέπει να καλύπτονται από τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα παρατίθενται στο παράρτηµα I.
2.
Οι δευτερεύοντες τοµείς-στόχοι συµπεριλαµβάνονται κάθε
έτος, µε έτος έναρξης το 2005, στη συγχρονική µόνο συνιστώσα.
Οι εν λόγω τοµείς καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2. Κάθε έτος καλύπτεται ένας δευτερεύων
τοµέας.
Άρθρο 7
Μονάδα συλλογής
1.
Ο πληθυσµός αναφοράς του EU-SILC είναι όλα τα ιδιωτικά
νοικοκυριά και τα µέλη τους που διαµένουν στην επικράτεια του
κράτους µέλους τη χρονική στιγµή της συλλογής των δεδοµένων.
2.

Οι κύριες συλλεγόµενες πληροφορίες αφορούν:

α) ιδιωτικά νοικοκυριά, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων για το
µέγεθος και τη σύνθεσή τους καθώς και δεδοµένων που αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε µελών τους και
β) άτοµα ηλικίας δεκαέξι ετών και άνω.

Μεγέθη δείγµατος
1. Με βάση τις διάφορες στατιστικές και πρακτικές θεωρήσεις
και τις απαιτήσεις ακρίβειας για τις πλέον κρίσιµες µεταβλητές, τα
ελάχιστα αποτελεσµατικά µεγέθη δείγµατος πρέπει να είναι
σύµφωνα µε εκείνα που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος II.
2. Ως µέγεθος δείγµατος για τη διαχρονική συνιστώσα λαµβάνεται, για οποιαδήποτε δύο συνεχόµενα έτη, ο αριθµός των νοικοκυριών που υποβλήθηκαν επιτυχώς σε συνέντευξη κατά το πρώτο
έτος και των οποίων όλα τα µέλη ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των
µελών τους ηλικίας 16 ετών και άνω υποβάλλονται επιτυχώς σε
συνέντευξη και κατά τα δύο αυτά συνεχόµενα έτη.
3. Τα κράτη µέλη τα οποία χρησιµοποιούν µητρώα για το εισόδηµα και για άλλα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιήσουν δείγµα
ατόµων αντί για δείγµα πλήρων νοικοκυριών κατά την έρευνα µε
συνέντευξη. Το ελάχιστο αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος, όσον
αφορά τον αριθµό των ατόµων ηλικίας 16 ετών και άνω που
υποβάλλονται σε λεπτοµερή συνέντευξη, αντιστοιχεί στο 75 % των
αριθµητικών στοιχείων των στηλών 3 και 4 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα II, για τη συγχρονική και τη διαχρονική
συνιστώσα αντίστοιχα.
Πρέπει να συλλέγονται επίσης στοιχεία εισοδήµατος και άλλα
δεδοµένα για το νοικοκυριό κάθε µέλους δείγµατος, και για όλα τα
µέλη του.
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Άρθρο 10
∆ιαβίβαση δεδοµένων
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat), µε τη
µορφή αρχείων µικροδεδοµένων, σταθµισµένα συγχρονικά και διαχρονικά δεδοµένα, πλήρως ελεγµένα, καταγεγραµµένα και υπολογισµένα όσον αφορά το εισόδηµα.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή,
σύµφωνα µε ένα κατάλληλο τεχνικό µορφότυπο το οποίο καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
2.
Όσον αφορά τη συγχρονική συνιστώσα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα αρχεία µικροδεδοµένων του
έτους έρευνας N, κατά προτίµηση εντός ένδεκα µηνών από τη λήξη
της συλλογής δεδοµένων. Η τελευταία προθεσµία για τη διαβίβαση
των µικροδεδοµένων στη Eurostat είναι η 30ή Νοεµβρίου του
έτους (N+1) για τα κράτη µέλη στα οποία τα δεδοµένα συλλέγονται στο τέλος του έτους N ή µέσω συνεχούς έρευνας ή από
µητρώα, και η 1η Οκτωβρίου του έτους (N+1) για τα άλλα κράτη
µέλη.
Μαζί µε τα αρχεία µικροδεδοµένων, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν
δείκτες κοινωνικής συνοχής βασισµένους στο συγχρονικό δείγµα
του έτους N, οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται στην ετήσια εαρινή
έκθεση του έτους (N+2) προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Οι ηµεροµηνίες για τη διαβίβαση των δεδοµένων ισχύουν επίσης
για τη διαβίβαση συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε συγχρονικούς
κοινούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκείνα τα κράτη µέλη
τα οποία αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων µετά το έτος
2004, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2.
3.
Όσον αφορά τη διαχρονική συνιστώσα, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα αρχεία µικροδεδοµένων έως
το έτος N, κατά προτίµηση εντός δεκαπέντε µηνών από το τέλος
της εργασίας πεδίου. Η υποχρεωτική προθεσµία για τη διαβίβαση
των µικροδεδοµένων στη Eurostat είναι το τέλος Μαρτίου (N+2),
µε κάθε έτος να έχει αφετηρία το δεύτερο έτος του EU-SILC.
Η πρώτη διαβίβαση δεδοµένων που θα αφορά διαχρονικά συσχετιζόµενα στοιχεία:
— για τα έτη έρευνας 2004 και 2005, στην περίπτωση των
κρατών µελών που αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων το
2004, πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου του έτους
2007, και
— για τα έτη έρευνας 2005 και 2006, στην περίπτωση των
κρατών µελών που αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων το
2005, πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου του έτους
2008.
Η επόµενη διαβίβαση καλύπτει τα τρία πρώτα έτη έρευνας 20042006 (2005-2007) και πραγµατοποιείται έως το τέλος Μαρτίου
των ετών 2008 και 2009, αντίστοιχα.
Εν συνεχεία, παρέχονται κάθε έτος διαχρονικά δεδοµένα τα οποία
καλύπτουν τα προηγούµενα τέσσερα έτη έρευνας (αναθεωρηµένα σε
σχέση µε τις προηγούµενες εκδόσεις, όπου αυτό απαιτείται).
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Όσον αφορά τη συγχρονική συνιστώσα, η Επιτροπή (Eurostat)
δηµοσιεύει µια ετήσια συγχρονική έκθεση σε κοινοτικό επίπεδο έως
το τέλος Ιουνίου του έτους N+2, η οποία βασίζεται στα δεδοµένα
που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια του έτους N.
Για τα κράτη µέλη που αρχίζουν την ετήσια συλλογή δεδοµένων
µετά το 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, η συγχρονική έκθεση για το 2004 περιλαµβάνει τους κοινούς συγχρονικούς
δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από το έτος 2006, η συγχρονική έκθεση περιλαµβάνει τα διαθέσιµα αποτελέσµατα των µεθοδολογικών µελετών που αναφέρονται
στο άρθρο 16.
Άρθρο 12
Πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα EU-SILC για επιστηµονικούς σκοπούς
1. Η κοινοτική αρχή (Eurostat) µπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση, εντός του χώρου εγκατάστασής της σε εµπιστευτικά
δεδοµένα, ή να γνωστοποιήσει σειρές ανώνυµων µικροδεδοµένων
προερχόµενων από τις στατιστικές πηγές EU-SILC, για επιστηµονικούς σκοπούς, και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 831/2002.
2. Για τη συγχρονική συνιστώσα, τα αρχεία µικροδεδοµένων σε
κοινοτικό επίπεδο που αφορούν τα συλλεγόµενα κατά το έτος N
δεδοµένα πρέπει να έχουν καταστεί διαθέσιµα για επιστηµονικούς
σκοπούς από το τέλος Φεβρουαρίου του έτους N+2.
3. Για τη διαχρονική συνιστώσα, τα αρχεία µικροδεδοµένων σε
κοινοτικό επίπεδο που αφορούν τα συλλεγόµενα κατά το έτος N
δεδοµένα πρέπει να έχουν καταστεί διαθέσιµα για επιστηµονικούς
σκοπούς από το τέλος Ιουλίου του έτους N+2.
Η πρώτη έκδοση των αρχείων διαχρονικών µικροδεδοµένων για τα
κράτη µέλη που αρχίζουν συλλογή δεδοµένων το έτος 2004 καλύπτει τα έτη 2004 και 2005 και πραγµατοποιείται στο τέλος Ιουλίου του έτους 2007.
Η δεύτερη έκδοση, του Ιουλίου του 2008, καλύπτει τα έτη 20042006 για τα κράτη µέλη που αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το
έτος 2004, και τα έτη 2005 και 2006 για τα κράτη µέλη που
αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το έτος 2005.
Η τρίτη έκδοση, του Ιουλίου του 2009, καλύπτει τα έτη 20042007, για τα κράτη µέλη που αρχίζουν τη συλλογή δεδοµένων το
2004 και τα έτη 2005-2007 για τα κράτη µέλη που αρχίζουν τη
συλλογή δεδοµένων το έτος 2005.
Εν συνεχεία, κάθε έκδοση του Ιουλίου καλύπτει διαχρονικά
δεδοµένα σε κοινοτικό επίπεδο για τα τέσσερα πιο πρόσφατα έτη
για τα οποία διατίθενται δεδοµένα.
4. Οι εκθέσεις που εκπονεί η επιστηµονική επιτροπή µε βάση
αρχεία συγχρονικών δεδοµένων τα οποία έχουν συλλεγεί το έτος Ν
δεν ανακοινώνονται πριν από τον Ιούλιο του έτους Ν+2.
Οι εκθέσεις που εκπονεί η επιστηµονική επιτροπή µε βάση αρχεία
διαχρονικών δεδοµένων τα οποία αφορούν το έτος της έρευνας Ν
δεν ανακοινώνονται πριν από τον Ιούλιο του έτους Ν+3.

3.7.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 13
Χρηµατοδότηση
1.
Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη συλλογής δεδοµένων σε κάθε
κράτος µέλος, αυτό το κράτος µέλος λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση
από την Κοινότητα µε σκοπό την κάλυψη του κόστους των σχετικών εργασιών.
2.
Το ποσό των πιστώσεων που διατίθενται ετησίως για την
οικονοµική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.
3.
Οι ετήσιες διαθέσιµες πιστώσεις χορηγούνται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.
Άρθρο 14
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού
προγράµµατος η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ.
2.
Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται στα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 15
Μέτρα εφαρµογής

1.
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, περιλαµβανοµένων των µέτρων που πρέπει να ληφθούν
προκειµένου να συνεκτιµηθούν οι οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις,
λαµβάνονται τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν από την έναρξη του
έτους της έρευνας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14
παράγραφος 2.
2.

Τα εν λόγω µέτρα αφορούν:

α) στην κατάρτιση του καταλόγου των βασικών µεταβλητών-στόχων που θα περιληφθούν σε κάθε τοµέα της συγχρονικής
συνιστώσας και του καταλόγου των µεταβλητών-στόχων που
θα περιληφθούν στη διαχρονική συνιστώσα, περιλαµβανοµένων
του καθορισµού των κωδικών των µεταβλητών και του τεχνικού
µορφότυπου διαβίβασης στη Eurostat·
β) στο αναλυτικό περιεχόµενο τόσο της ενδιάµεσης όσο και της
τελικής έκθεσης ποιότητας·
γ) στους ορισµούς και την ενηµέρωση των ορισµών, ιδίως στη
βελτίωση της λειτουργικότητας των ορισµών του εισοδήµατος
που δίδονται στα στοιχεία ιβ) και ιγ) του άρθρου 2 (περιλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος για τη συµπερίληψη των διαφόρων συνιστωσών)·
δ) σε θέµατα δειγµατοληψίας, περιλαµβανοµένων των κανόνων
ανίχνευσης·
ε) σε θέµατα εργασίας πεδίου και διαδικασιών υπολογισµού·
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στ) στον κατάλογο των δευτερευόντων τοµέων-στόχων και δευτερευουσών µεταβλητών-στόχων.
3. Κατ' εξαίρεση, τα µέτρα τα αναγκαία για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, όσον αφορά τη συλλογή δεδοµένων που
πραγµατοποιείται κατά το έτος 2004, περιλαµβανοµένων των
µέτρων που πρέπει να ληφθούν για να συνεκτιµηθούν οι οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, αφορούν µόνο τα στοιχεία α) έως ε)
της παραγράφου 2, και λαµβάνονται τουλάχιστον έξι µήνες πριν
από την έναρξη του έτους της έρευνας.
4. Σε κάθε κράτος µέλος, η συνολική διάρκεια της συνέντευξης
(τόσο του νοικοκυριού όσο και του ατόµου) που αφορά τις βασικές
και τις δευτερεύουσες µεταβλητές-στόχους της συγχρονικής συνιστώσας δεν υπερβαίνει τη µία ώρα, κατά µέσο όρο.

Άρθρο 16
Εκθέσεις και µελέτες
1. Τα κράτη µέλη εκπονούν, έως το τέλος του έτους N+1, µια
ενδιάµεση έκθεση ποιότητας η οποία θα αναφέρεται στους κοινούς
συγχρονικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση τη συγχρονική συνιστώσα του έτους Ν.
Τα κράτη µέλη εκπονούν, έως το τέλος του έτους Ν+2, τελικές
εκθέσεις ποιότητας που καλύπτουν και τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα όσον αφορά το έτος έρευνας Ν, µε την προσοχή
στραµµένη στην εσωτερική ακρίβεια. Κατ' εξαίρεση, η έκθεση του
2004 (για κράτη µέλη που αρχίζουν τη συλλογή στοιχείων το
2004) και η έκθεση του 2005 (για κράτη µέλη που αρχίζουν τη
συλλογή στοιχείων το 2005) καλύπτουν µόνο τη συγχρονική
συνιστώσα.
Επιτρέπονται µικρές αποκλίσεις από τους κοινούς ορισµούς, όπως
π.χ. εκείνους που αφορούν το ιδιωτικό νοικοκυριό και την περίοδο
αναφοράς για το εισόδηµα, υπό τον όρο ότι επηρεάζουν οριακά
µόνον τη συγκρισιµότητα. Η επίπτωσή τους επί της συγκρισιµότητας αναφέρεται στις εκθέσεις ποιότητας.
2. Η Επιτροπή (Eurostat) εκπονεί, έως το τέλος Ιουνίου Ν+2,
συγκριτική ενδιάµεση έκθεση ποιότητας σχετικά µε τους κοινούς
συγχρονικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους Ν.
Η Επιτροπή (Eurostat) εκπονεί, έως τις 30 Ιουνίου Ν+3, συγκριτική
τελική έκθεση ποιότητας που καλύπτει και τη συγχρονική και τη
διαχρονική συνιστώσα όσον αφορά το έτος έρευνας Ν. Κατ' εξαίρεση, η έκθεση του 2004 (για τα κράτη µέλη που αρχίζουν συλλογή στοιχείων το 2004) και η έκθεση του 2005 (για τα κράτη
µέλη που αρχίζουν συλλογή στοιχείων το 2005) καλύπτουν µόνο
τη συγχρονική συνιστώσα.
3. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά
µε το έργο που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.
4. Η Επιτροπή (Eurostat) οργανώνει από το έτος 2004 και εξής
µεθοδολογικές µελέτες για να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος των χρησιµοποιούµενων εθνικών πηγών δεδοµένων στη συγκρισιµότητα και να
προσδιορισθούν οι ορθότερες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται. Τα πορίσµατα των µελετών αυτών περιλαµβάνονται στην
έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
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Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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.
Λουξεµβούργο, 16 Ιουνίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

3.7.2003

3.7.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
1. Πληροφορίες για το νοικοκυριό

Νοικοκυριό

Μέθοδος συλλογής

Πληροφορίες που συλλέγονται
από ένα µέλος νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω ή προέρχονται από µητρώα

Πεδία

Τοµείς

Περίοδος αναφοράς

Συγχρονικός (X) ή/και
διαχρονικός (L) τοµέας

Βασικά δεδοµένα για το νοικοκυριό, συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού αστικοποίησης

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Εισόδηµα

Συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού [ακαθάριστο (1) και διαθέσιµο]

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

X, L

Συνιστώσες του ακαθάριστου εισοδήµατος σε
επίπεδο νοικοκυριού

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

X, L

Καθυστερούµενες πληρωµές, σχετικές µε τη
στέγαση ή όχι

∆ώδεκα τελευταίοι µήνες

X, L

Μη χρηµατικοί δείκτες αποστέρησης του νοικοκυριού, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών δυσκολιών του νοικοκυριού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, στα χρέη του
και στην αντιµετώπιση έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον

Τρέχουσα περίοδος

X

Φροντίδα για τα παιδιά

Τρέχουσα περίοδος

X

Τύπος κατοικίας, καθεστώς ενοίκου και
συνθήκες στέγασης

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Ανέσεις της κατοικίας

Τρέχουσα περίοδος

X

Κόστος στέγασης

Τρέχουσα περίοδος

X

Κοινωνικός αποκλεισµός

Πληροφορίες
εργασία
Στέγαση

σχετικά

µε

την

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασικά δεδοµένα

EL

Μονάδα
(Άτοµα ή νοικοκυριά)

(1) Οι συνιστώσες του ακαθάριστου εισοδήµατος καλύπτουν το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και από αυτοαπασχόληση (χρηµατικό και µη), τις ακαθάριστες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, το τεκµαρτό ενοίκιο, το εισόδηµα από
περιουσιακά στοιχεία, το τρέχον ακαθάριστο εισόδηµα εκ µεταβιβάσεων, λοιπά ακαθάριστα εισοδήµατα και τις πληρωµές τόκων.
Οι µη χρηµατικές συνιστώσες εισοδήµατος από µισθωτή εργασία (εξαιρουµένων των εταιρικών αυτοκινήτων που υπολογίζονται από το πρώτο έτος της έρευνας) και από αυτοαπασχόληση, τεκµαρτό ενοίκιο και πληρωµές τόκων είναι προαιρετικά από
το πρώτο έτος της έρευνας και υποχρεωτικά από το 2007.
Οι ακαθάριστες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές θα περιλαµβάνονται µόνο από το 2007, εάν είναι θετικά τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας.
Οι µεταβλητές που απαιτούνται για τον υπολογισµό του τεκµαρτού ενοικίου θα συλλέγονται από το πρώτο έτος της συλλογής δεδοµένων για κάθε κράτος µέλος (2004 ή 2005).
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Μονάδα
(Άτοµα ή νοικοκυριά)

Όλα τα άτοµα ηλικίας κάτω των
16 ετών

Όλα τα άτοµα του νοικοκυριού
ηλικίας 16 ετών και άνω

Πεδία

Βασικά δεδοµένα

Προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγονται από όλα τα µέλη του
νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και
άνω (από αντιπρόσωπο κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση προσωρινής
απουσίας ή ανικανότητας) ή
προέρχονται από µητρώα
Κατά προτίµηση µε προσωπική
επαφή, αλλά και µέσω αντιπροσώπου ως κανονική διαδικασία ή
µέσω µητρώων

Προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγονται από άτοµα (πληρεξουσίους κατ' εξαίρεση) ή προέρχονται από µητρώα

Συγχρονικός (X) ή/και
διαχρονικός (L) τοµέας

∆ηµογραφικά δεδοµένα

Τρέχουσα περίοδος

∆ηµογραφικά δεδοµένα

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

L

Εισόδηµα

Ακαθάριστο προσωπικό εισόδηµα, σύνολο
και συνιστώσες σε προσωπικό επίπεδο

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

X, L

Βασικά δεδοµένα

Βασικά προσωπικά δεδοµένα

Τρέχουσα περίοδος

X, L

∆ηµογραφικά δεδοµένα

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένου του
ανωτάτου επιπέδου κατά τη διεθνή πρότυπη
ταξινόµηση της εκπαίδευσης (ISCED)

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την
τρέχουσα δραστηριότητα και την τρέχουσα
κύρια εργασία, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για την τελευταία κύρια εργασία των
ανέργων

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Βασικές πληροφορίες για δραστηριότητα
κατά την περίοδο αναφοράς

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

X

Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας στην
τρέχουσα δεύτερη, τρίτη κ.λπ. εργασία

Τρέχουσα περίοδος

X

Υγεία, συµπεριλαµβανοµένης και της καταστάσεως της υγείας και των χρόνιων ασθενειών ή χρόνιων φυσικών µειονεξιών

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη

∆ώδεκα τελευταίοι µήνες

Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την
εργασία

Τρέχουσα περίοδος

X, L

Ιστορικό των δραστηριοτήτων

Επαγγελµατικός βίος

L

Χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων

Περίοδος αναφοράς του εισοδήµατος

L

Εκπαίδευση

Πληροφορίες
εργασία

Τουλάχιστον ένα µέλος του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω
(το επιλεγµένο µέλος δείγµατος)

Περίοδος αναφοράς

σχετικά

µε

την

Υγεία

Πληροφορίες
εργασία

σχετικά

µε

την

X, L

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγονται από µέλος νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών και άνω ή
προέρχονται από µητρώα

Τοµείς

EL

Πρώην µέλη του νοικοκυριού

Μέθοδος συλλογής
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2. Προσωπικές πληροφορίες

X
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3.7.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ελάχιστα αποτελεσµατικά µεγέθη δείγµατος
Ερευνητέα άτοµα ηλικίας 16 ετών και άνω
που υποβάλλονται σε συνέντευξη

Νοικοκυριά
Συγχρονικό

∆ιαχρονικό

Συγχρονικό

∆ιαχρονικό

1

2

3

4

Κράτη µέλη ΕΕ
Βέλγιο

4 750

3 500

8 750

6 500

∆ανία

4 250

3 250

7 250

5 500

Γερµανία

8 250

6 000

14 500

10 500

Ελλάδα

4 750

3 500

10 000

7 250

Ισπανία

6 500

5 000

16 000

12 250

Γαλλία

7 250

5 500

13 500

10 250

Ιρλανδία

3 750

2 750

8 000

6 000

Ιταλία

7 250

5 500

15 500

11 750

Λουξεµβούργο

3 250

2 500

6 500

5 000

Κάτω Χώρες

5 000

3 750

8 750

6 500

Αυστρία

4 500

3 250

8 750

6 250

Πορτογαλία

4 500

3 250

10 500

7 500

Φινλανδία

4 000

3 000

6 750

5 000

Σουηδία

4 500

3 500

7 500

5 750

Ηνωµένο Βασίλειο

7 500

5 750

13 750

10 500

80 000

60 000

156 000

116 500

Ισλανδία

2 250

1 700

3 750

2 800

Νορβηγία

3 750

2 750

6 250

4 650

86 000

64 450

166 000

123 950

Σύνολο κρατών µελών ΕΕ

Σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της Ισλανδίας και της Νορβηγίας

Σηµείωση: Σηµείο αναφοράς είναι το αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος, δηλαδή το µέγεθος που θα απαιτούνταν εάν η έρευνα
βασιζόταν σε απλή τυχαία δειγµατοληψία (επίδραση σχεδιασµού σε σχέση µε τη µεταβλητή «ποσοστό κινδύνου
φτώχειας» = 1,0). Τα πραγµατικά µεγέθη δείγµατος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα ώστε η επίδραση του σχεδιασµού
να υπερβαίνει το 1,0 και να αντισταθµίζονται οι µη απαντήσεις όλων των ειδών. Επιπλέον, το µέγεθος δείγµατος
αναφέρεται στον αριθµό των έγκυρων νοικοκυριών, δηλαδή των νοικοκυριών για τα οποία, και για όλα τα µέλη των
οποίων, έχουν ληφθεί όλες ή σχεδόν όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1178/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 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 3 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 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 2ας Ιουλίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή
για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

0702 00 00

096
999

33,4
33,4

0707 00 05

052
628
999

88,1
119,5
103,8

0709 90 70

052
999

76,5
76,5

0805 50 10

382
388
524
528
999

59,8
57,7
80,7
65,3
65,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

68,8
121,9
80,3
77,0
46,9
60,6
58,1
92,5
75,8

0808 20 50

388
512
528
999

103,8
85,2
75,8
88,3

0809 10 00

052
064
999

198,2
149,9
174,1

0809 20 95

052
060
061
064
068
400
616
999

316,8
156,6
210,0
231,2
99,1
255,6
181,2
207,2

0809 40 05

052
624
999

203,9
193,6
198,8

(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. 1179/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 2003
για τη θέσπιση των κατά µονάδα αξιών για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας ορισµένων αναλώσιµων εµπορευµάτων
ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύµφωνα µε την
κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 26 του εν λόγω
κανονισµού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, µε τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2),
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου µε τον
οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 444/
2002 (4), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ
µέρους της Επιτροπής, κατά µονάδα αξιών περιοδικής

(1)

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισµό των κατά µονάδα αξιών σύµφωνα µε τον τρόπο που
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατά µονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

302 της 19.10.1992, σ. 1.
311 της 12.12.2000, σ. 17.
253 της 11.10.1993, σ. 1.
68 της 12.3.2002, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

—

—

—

1.10

Πατάτες πρώιµες
0701 90 50

—

1.30

Κρεµµύδια άλλα και προς φύτευση
0703 10 19

47,00

349,08

431,61

32,44

1.40

Σκόρδα

141,30

1 049,41

1 297,50

97,51

0703 20 00

1.50

Πράσα
ex 0703 90 00

40,98

304,36

376,31

28,28

1.80

Κράµβες λευκές και κράµβες ερυθρές
0704 90 10

52,34

388,73

480,63

36,12

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica
Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

456,24

564,10

42,39

1.100

Λάχανο του είδους κήνος
ex 0704 90 90

54,27

403,06

498,35

37,45

1.130

Καρότα
ex 0706 10 00

36,50

271,09

335,17

25,19

1.140

Ραφανίδες
ex 0706 90 00

92,37

686,03

848,22

63,74

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)
0708 10 00

449,91

3 341,49

4 131,44

310,48

1.170

Φασόλια:

1.170.1

— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

48,19

357,89

442,50

33,25

1.170.2

— Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

93,80

696,65

861,35

64,73

1.200

Σπαράγγια:

1.200.1

— Πράσινα
ex 0709 20 00

248,39

1 844,82

2 280,95

171,42

1.200.2

— Έτερα
ex 0709 20 00

218,23

1 620,79

2 003,96

150,60

1.210

Μελιτζάνες
0709 30 00

89,34

663,55

820,42

61,66

1.220

Σέλινα µε ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

79,14

587,77

726,73

54,61

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles
0709 59 10

1 166,78

8 665,68

10 714,31

805,19

1.240

Γλυκοπιπεριές
0709 60 10

163,10

1 211,31

1 497,67

112,55

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη
κατανάλωση)
0714 20 10

86,03

638,94

789,99

59,37

2.30

Ανανάδες νωποί
ex 0804 30 00

85,22

632,95

782,58

58,81
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Περιγραφή εµπορευµάτων

Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

3.7.2003

Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά
ex 0804 40 00

152,17

1 130,18

1 397,37

105,01

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και µάγγες, νωπαί
ex 0804 50 00

166,24

1 234,64

1 526,52

114,72

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

2.60.1

— Αιµατόσαρκα και ηµιαιµατόσαρκα
0805 10 10

50,80

377,29

466,49

35,06

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

53,37

396,36

490,06

36,83

2.60.3

— Έτερα
0805 10 50

44,82

332,88

411,57

30,93

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas),
νωπά. Κληµεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

85,76

636,91

787,48

59,18

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

84,93

630,80

779,92

58,61

2.70.3

— Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings
ex 0805 20 50

72,51

538,54

665,86

50,04

2.70.4

— Tangerines και έτερα
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

81,99

608,94

752,90

56,58

2.85

Γλυκολέµονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά
0805 50 90

96,39

715,85

885,09

66,52

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

2.90.1

— Λευκά
ex 0805 40 00

92,96

690,40

853,61

64,15

2.90.2

— Ροζ
ex 0805 40 00

91,51

679,68

840,36

63,15

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι
0806 10 10

193,12

1 434,28

1 773,35

133,27

2.110

Καρπούζια
0807 11 00

40,27

299,08

369,78

27,79

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (συµπεριλαµβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συµπεριλαµβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

69,83

518,63

641,24

48,19

2.120.2

— Έτεροι
ex 0807 19 00

88,43

656,77

812,04

61,03

2.140

Αχλάδια:

2.140.1

— Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Έτεροι
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.200

Φράουλες
0810 10 00

110,16

818,16

1 011,58

76,02

2.205

Σµέουρα
0810 20 10

447,60

3 324,33

4 110,22

308,89
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Κώδικας

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ
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Ύψος των κατά µονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους
EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 060,56

21 093,81

1 585,23

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

130,13

966,45

1 194,92

89,80

2.230

Ρόδια
ex 0810 90 95

381,46

2 833,10

3 502,87

263,25

2.240

∆ιόσπυρος (συµπεριλαµβάνεται το Sharon)
ex 0810 90 95

238,07

1 768,18

2 186,19

164,30

2.250

Λίτσι
ex 0810 90 30

316,48

2 350,50

2 906,18

218,40
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1180/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 2003
για καθορισµό ειδικών µέτρων όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής ζάχαρης από Σερβία και
Μαυροβούνιο
Πρέπει συνεπώς να εγκριθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
µπορέσουν οι κάτοχοι πιστοποιητικών εισαγωγής να ανακτήσουν την εγγύηση στην περίπτωση κατά την οποία ο
κάτοχος δεν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το πιστοποιητικό µε
τους όρους που ισχύουν από τις 8 Μαΐου 2003 και µετά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 9ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 764/2003 της Επιτροπής, της
30ής Απριλίου 2003, για την αναστολή, για περίοδο τριών
µηνών, όσον αφορά τη ζάχαρη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1701 και 1702 και εισάγεται από τη Σερβία και
Μαυροβούνιο, των διακανονισµών που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου για την εισαγωγή έκτακτων εµπορικών µέτρων για τις χώρες και τα
εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης (3), δηµοσιεύθηκε την 1η Μαΐου
2003 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τέθηκε σε ισχύ στις 8 Μαΐου 2003.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 764/2003 αναστέλλει την προτιµησιακή µεταχείριση της ζάχαρης που εισάγεται από
Σερβία και Μαυροβούνιο από τις 8 Μαΐου 2003 και µετά.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κάτοχος πιστοποιητικού εισαγωγής, που εκδόθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1464/95
της Επιτροπής (4) και ισχύει µετά τις 7 Μαΐου 2003, µπορεί να
ζητήσει την ακύρωση του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεσµεύεται αµέσως η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
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, 2 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 109 της 1.5.2003, σ. 13.

(4) ΕΕ L 144 της 28.6.1995, σ. 14, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 995/2002 (ΕΕ L 152 της 12.6.2002, σ. 11).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1181/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συµβουλίου περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας για τις κονσέρβες σαρδελών
φορετικών ειδών ψαριών, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η
επιστηµονική ονοµασία του είδους ως προσδιοριστικός
όρος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(8)

Ο συνδυασµός της λέξης «σαρδέλες» µε την κοινή ονοµασία
του είδους ψαριού τύπου σαρδέλας µπορεί µόνον να
δηµιουργήσει σύγχυση ως προς την αληθινή φύση του
προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, οι κοινές ονοµασίες που
δεν περιλαµβάνουν τη λέξη «σαρδέλες» µπορεί να συνεχίσει
να χρησιµοποιείται για τη διάθεση στο εµπόριο προϊόντων
τύπου σαρδέλας σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους
εµπορίας και κατά τρόπο ο οποίος να µην παραπλανά τους
καταναλωτές.

(9)

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/EΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση τροφίµων (3).

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 θα πρέπει ως εκ τούτου
να τροποποιηθεί.

(11)

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

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών προδιαγραφών εµπορίας για τα
αλιευτικά προϊόντα στην Κοινότητα, προκειµένου ιδίως να
διευκολυνθεί το εµπόριο µε βάση το θεµιτό ανταγωνισµό.
Οι προδιαγραφές αυτές µπορούν, ιδίως, να περιλαµβάνουν
την επισήµανση των προϊόντων.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2136/89 του Συµβουλίου (2)
θεσπίζει τις κοινές προδιαγραφές εµπορίας για κονσέρβες
σαρδελών στην Κοινότητα.

(3)

Η διευρυνόµενη ποικιλία εφοδιασµού διατηρηµένων προϊόντων που διατίθενται στο εµπόριο και παρουσιάζονται µε
τον ίδιο τρόπο όπως οι κονσέρβες σαρδελών στην Κοινότητα
καθιστά αναγκαία την παροχή επαρκών πληροφοριών στους
καταναλωτές όσον αφορά την ταυτότητα και τα βασικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ορισθούν κοινοί κανόνες για διατηρηµένα προϊόντα
που διατίθενται στο εµπόριο και παρουσιάζονται κατά τον
ίδιο τρόπο όπως οι κονσέρβες σαρδελών στην Κοινότητα.

(4)

(5)

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές Codex STAN94 του Codex Alimentarius καθώς
επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κοινοτική αγορά.
Για το σκοπό της επίτευξης διαφάνειας της αγοράς, θεµιτού
ανταγωνισµού και ποικιλίας επιλογής, είναι αναγκαίο να
προσδιορισθεί ότι οι κονσέρβες προϊόντων τύπου σαρδέλας
πρέπει να παρασκευάζονται αποκλειστικά από σαφώς καθορισµένα είδη.

(6)

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές των κωδικών
της συνδυασµένης ονοµατολογίας για κονσέρβες σαρδελών.

(7)

Ο όρος «σαρδέλες» µπορεί να αποτελεί µέρος µόνο της
εµπορικής περιγραφής των προϊόντων τύπου σαρδέλας εάν
συνοδεύεται από επαρκείς προσδιορισµούς. Οι εµπορικές
περιγραφές που στηρίζονται µόνο σε γεωγραφικές ονοµασίες, δεν είναι επαρκώς προσδιοριστικές. Προκειµένου να
διευκολυνθεί η κατάλληλη ταυτοποίηση κάθε προϊόντος
τύπου σαρδέλας, αποφεύγοντας έτσι τη σύγχυση µεταξύ δια-

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 79.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2136/89 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον τίτλο, η φράση «περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών
εµπορίας για κονσέρβες σαρδελών» αντικαθίσταται από τη
φράση «περί καθορισµού κοινών προδιαγραφών εµπορίας για
κονσέρβες σαρδελών και εµπορικών προδιαγραφών για κονσέρβες σαρδελών και προϊόντων τύπου σαρδέλας».
2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από τα εξής:
«Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προδιαγραφές που διέπουν
την εµπορία κονσερβών σαρδέλας και τις εµπορικές περιγραφές
κονσερβών σαρδέλας και κονσερβών προϊόντων τύπου σαρδέλας
που τίθενται σε εµπορία στην Κοινότητα.»
3. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 1α:
«Άρθρο 1α
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
1. “κονσέρβες σαρδέλας” νοούνται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από ψάρια του είδους Sardina pilchardus·
(3) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
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2. “κονσέρβες προϊόντων τύπου σαρδέλας” νοούνται τα
προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο και παρουσιάζονται
κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι κονσέρβες σαρδέλας και
παρασκευάζονται από ψάρια των ακόλουθων ειδών:
α) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus·
β) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa·
γ) Clupea harengus·
δ) Sprattus sprattus·
ε) Hyperlophus vittatus·
στ) Nematalosa vlaminghi·
ζ) Etrumeus teres·
η) Ethmidium maculatum·
θ) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens·
ι) Opisthonema oglinum.»
4. Στο άρθρο 2, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το
κείµενο:
«— υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1604 13 11, 1604 13 19
και ex 1604 20 50,».
5. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α
1.
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), οι κονσέρβες
προϊόντων τύπου σαρδέλας τίθενται στο εµπόριο της Κοινότη-

3.7.2003

τας µε εµπορική περιγραφή που θα περιλαµβάνει τη λέξη
“σαρδέλες” η οποία θα ακολουθείται από την επιστηµονική ονοµασία του είδους.
2.
Σε περίπτωση επισήµανσης της εµπορικής περιγραφής που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στο δοχείο συσκευασίας ενός
προϊόντος τύπου σαρδέλας, η επισήµανση αυτή πρέπει να επιδεικνύεται κατά σαφή και ευδιάκριτο τρόπο.
3.
Η επιστηµονική ονοµασία πρέπει να περιλαµβάνει, σε όλες
τις περιπτώσεις, το όνοµα του γένους και την ειδική λατινική
ονοµασία.
4.
Μόνο ένα είδος πρέπει να διατίθεται στο εµπόριο µε µία
και µόνο εµπορική περιγραφή.
(*) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1182/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 2003
περί διορθώσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 315/2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1227/2000 περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
του Συµβουλίου, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς και ιδίως σχετικά µε το δυναµικό
παραγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως από τα άρθρα 10 και 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆ιαπιστώθηκε λάθος στο κείµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
315/2003 της Επιτροπής (3). Για να αποφευχθούν παρερµηνείες και να διασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή των µέτρων που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό, πρέπει να διορθωθεί
το εν λόγω λάθος.

(2)

Πρέπει συνεπώς να διορθωθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 315/
2003.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 315/2003 διορθώνεται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, παρουσιάζεται το εξής σηµείο:
«5. Το παράρτηµα τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.»
2. Στο παράρτηµα, µετά τον όρο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», προστίθεται η
εξής φράση:
«Οι πίνακες 4.1, 4.2 και 4.3 αντικαθίστανται από τους εξής
πίνακες:»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 46 της 20.2.2003, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1183/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Για να αντιµετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει συνεπώς να
µεταφερθεί κατά ενάµιση µήνα η προθεσµία που προβλέπεται για την παράδοση του οίνου στην απόσταξη καθώς και η
προθεσµία που προβλέπεται για την απόσταξη του οίνου.

(4)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1623/2000.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής
αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 33,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της απόσταξης του οίνου σε πόσιµη αλκοόλη,
που ανοίγει κάθε περίοδο εµπορίας στην Κοινότητα, οι
παραγωγοί υποχρεούνται να παραδώσουν τον οίνο τους για
απόσταξη και οι οινοπνευµατοποιοί πρέπει να αποστάξουν
τον οίνο αυτό πριν από καθορισµένη προθεσµία.

(1)

Οι ίδιοι αυτοί οινοπνευµατοποιοί αποστάζουν και τα υποπροϊόντα της οινοποιήσεως εκ των οποίων η λαµβανοµένη
αλκοόλη πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθεί στον οργανισµό
παρέµβασης. Η χωρητικότητα των δηµοσίων χώρων αποθεµατοποίησης σε ορισµένα κράτη µέλη έχει εξαντληθεί και
κατά συνέπεια οι δηµόσιοι φορείς δεν µπορούν πλέον να
δεχθούν παραδόσεις αλκοόλης εκ µέρους των οινοπνευµατοποιών µε αποτέλεσµα να έχουν γεµίσει και οι χώροι αποθεµατοποίησης ορισµένων οινοπνευµατοποιών. Η έλλειψη
δυνατότητας αποθεµατοποίησης εµποδίζει να δεχθούν νέο
οίνο για απόσταξη σε πόσιµη αλκοόλη πριν από την προθεσµία που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 625/2003 (4).

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 63α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 8 προστίθεται το εξής δεύτερο εδάφιο:
«Για την περίοδο 2002/03 η ηµεροµηνία που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο µεταφέρεται στις 31 Αυγούστου της επόµενης
περιόδου.»
β) στην παράγραφο 10 προστίθεται το εξής δεύτερο εδάφιο:
«Για την περίοδο 2002/03 η ηµεροµηνία που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο µεταφέρεται στις 15 Νοεµβρίου της επόµενης
περιόδου.».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 2 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

179 της 14.7.1999, σ. 1.
122 της 16.5.2003, σ. 1.
194 της 31.7.2000, σ. 45.
90 της 8.4.2003, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1184/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουλίου 2003
που τροποποιεί για εικοστή φορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου για την επιβολή
συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συµβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων
κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον
Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συµβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισµένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσµευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονοµικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιµπάν του Αφγανιστάν (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1012/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος
1, πρώτη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθµεί τα πρόσωπα, τις οµάδες και τις οντότητες που αφορά
η βάσει του εν λόγω κανονισµού δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων.

(2)

Στις 25 Ιουνίου 2003, η επιτροπή κυρώσεων αποφάσισε να
τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, οµάδων και οντοτήτων που θα πρέπει να αφορά η δέσµευση κεφαλαίων και
οικονοµικών πόρων. Συνεπώς, το παράρτηµα Ι πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη 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, 2 Ιουλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
(2) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 50.

L 165/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
Οι παρακάτω καταχωρήσεις προστίθενται στον κατάλογο υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:
1. Youssef ABDAOUI (γνωστός και ως Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia n. 2, Varese,
Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Kairouan (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 4 Ιουνίου 1966.
2. Mohamed Amine AKLI [γνωστός και ως α) Mohamed Amine Akli, β) Killech Shamir, γ) Kali Sami, δ) Elias]. Τόπος
γεννήσεως: Abordj El Kiffani (Αλγερία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 30 Μαρτίου 1972.
3. Mehrez AMDOUNI [γνωστός και ως α) Fabio FUSCO, β) Mohamed HASSAN, γ) Thale ABU]. Τόπος γεννήσεως: Τύνιδα
(Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 18 ∆εκεµβρίου 1969.
4. Chiheb Ben Mohamed AYARI (γνωστός και ως Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Τόπος
γεννήσεως: Τύνιδα (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 19 ∆εκεµβρίου 1965.
5. Mondher BAAZAOUI (γνωστός και ως HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Kairouan
(Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 18 Μαρτίου 1967.
6. Lionel DUMONT [γνωστός και ως α) BILAL, β) HAMZA, γ) Jacques BROUGERE]. Τόπος γεννήσεως: Roubaix (Γαλλία).
Ηµεροµηνία γεννήσεως: 21 Ιανουαρίου 1971
7. Moussa Ben Amor ESSAADI [γνωστός και ως α) DAH DAH, β) ABDELRAHMMAN, γ) BECHIR], Via Milano n. 108,
Brescia, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Tabarka (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 4 ∆εκεµβρίου 1964.
8. Rachid FETTAR [γνωστός και ως α) Amine del Belgio, β) Djaffar], Via degli Apuli 5, Milan, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως:
Boulogin (Αλγερία) Ηµεροµηνία γεννήσεως: 16 Απριλίου 1969.
9. Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Goubellat
(Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 20 Νοεµβρίου 1971.
10. Khalil JARRAYA [γνωστός και ως α) Khalil YARRAYA, β) Aziz Ben Narvan ABDEL', γ) AMRO, δ) OMAR, ε)
AMROU, στ) AMR] Via Bellaria 10, Bologna, Ιταλία ή Via Lazio 3, Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Sfax (Τυνησία).
Ηµεροµηνία γεννήσεως: 8 Φεβρουαρίου 1969. Γνωστός επίσης ως Ben Narvan Abdel Aziz, γεννηθείς στη Sereka (πρώην
Γιουγκοσλαβία) στις 15 Αυγούστου 1970.
11. Mounir Ben Habib JARRAYA (γνωστός και ως YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Ιταλία ή Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Sfax (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Οκτωβρίου 1963.
12. Faouzi JENDOUBI [γνωστός και ως α) SAID, β) SAMIR] Via Agucchi 250, Bologna Ιταλία ή Via di Saliceto 51/9,
Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Beja (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 30 Ιανουαρίου 1966.
13. Fethi Ben Rebai MNASRI [γνωστός και ως α) AMOR, β) Omar ABU, γ) Fethi ALIC], Via Toscana 46, Bologna, Ιταλία
ή Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Nefza (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 6 Μαρτίου 1969.
14. Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Hekaima (Τυνησία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 12
Απριλίου 1960.
15. Ahmed Hosni RARRBO (γνωστός και ως ABDALLAH, ABDULLAH). Τόπος γεννήσεως: Bologhine (Αλγερία). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 12 Σεπτεµβρίου 1974.
16. Nedal SALEH (γνωστός και ως HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Ιταλία ή Via di Saliceto 51/9,
Bologna, Ιταλία. Τόπος γεννήσεως: Taiz (Υεµένη). Ηµεροµηνία γεννήσεως: 1 Μαρτίου 1970.
17. Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Τόπος γεννήσεως: χωριό Vydriha, περιοχή ανατολικού
Καζακστάν, ΕΣΣ∆. Ηµεροµηνία γεννήσεως: 12 Σεπτεµβρίου 1952. Υπηκοότητα: Ρωσικής Οµοσπονδίας. ∆ιαβατήριο: Ρωσικό
διαβατήριο 43 αριθ. 1600453.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
που τροποποιεί, όσον αφορά τις κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές, τις οδηγίες 66/401/EOK περί εµπορίας
σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 66/402/EOK περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών προς
σπορά, 68/193/EOK περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου, 92/33/EOK για την
εµπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, 92/34/
EOK για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων
που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 98/56/ΕΚ για την εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλωπιστικών φυτών, 2002/54/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, 2002/55/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, 2002/56/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση και
2002/57/ΕΚ περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών
οδηγία 2002/55/ΕΚ (11), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

οδηγία 2002/56/ΕΚ (12), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3, και

την πρόταση της Επιτροπής (1),

οδηγία 2002/57/ΕΚ (13), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3.

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

Απαιτείται από την Επιτροπή να διασφαλίζει ότι, στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από τις παρακάτω διατάξεις διαδικασίες, θα προβλέπονται
ρυθµίσεις για το συντονισµό, τη διενέργεια και την επιθεώρηση των κοινοτικών συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων:

(2)

Αυτές οι αναγκαίες ρυθµίσεις συνεπάγονταν, κατά τα παρελθόντα έτη, τη λήψη αποφάσεων για κοινοτική συνδροµή για
την εκτέλεση των ανωτέρω κοινοτικών συγκριτικών δοκιµών
και αναλύσεων επί δειγµάτων.

(3)

Οι δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων πρέπει να διεξάγονται για τα είδη και υπό τις προϋποθέσεις που απαριθµούνται στις ανωτέρω οδηγίες, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή
προαιρετικού χαρακτήρα των διατάξεων.

(4)

Οι δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων πρέπει να καλύπτουν κυρίως σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό
υλικό που συλλέγονται σε τρίτες χώρες, σπόρους προς
σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες και σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό που διατίθενται προς εµπορία σε σχέση µε
την επιτόπια διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση των φυτογενετικών πόρων.

(5)

Πρέπει επίσης να εναρµονιστεί η διατύπωση των σχετικών
άρθρων των ανωτέρω οδηγιών.

(6)

Για λόγους διαφάνειας, χρειάζεται να θεσπιστεί µια σαφής
νοµική βάση της κοινοτικής οικονοµικής συνεισφοράς. Θα
πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν διατάξεις για κοινοτικά µέτρα
χρηµατοδότησης των κοινοτικών συγκριτικών δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων, τα οποία συνεπάγονται υποχρεωτικές δαπάνες για τον κοινοτικό προϋπολογισµό,

οδηγία 66/401/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
οδηγία 66/402/EOK (5), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 3,
οδηγία 68/193/EOK (6), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,
οδηγία 92/33/EOK (7), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος
4,
οδηγία 92/34/EOK (8), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος
4,
οδηγία 98/56/ΕΚ (9) και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
οδηγία 2002/54/ΕΚ (10), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3,
(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 208.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 10 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 43.
(4) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ.
60).
(5) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2001/64/ΕΚ.
(6) ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/11/ΕΚ (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 20).
(7) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(8) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) 806/2003.
(9) EE L 226 της 13.8.1998, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) 806/2003.
(10) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12.

(11) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.
(12) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/68/ΕΚ (ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 42).
(13) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/68/ΕΚ (ΕΕ L 195 της 24.7.2002, σ. 32).
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 20 της οδηγίας 66/401/EOK αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές διεξάγονται εντός της
Κοινότητας για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγµάτων των
σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που διατίθενται
στην εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού προαιρετικού χαρακτήρα τους,
και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων είναι δυνατόν να
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,
— σπόρους προς σπορά καταλλήλους για βιολογικές καλλιέργειες,
— σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εµπορία σε
σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση
των φυτογενετικών πόρων.
2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές χρησιµοποιούνται για
την εναρµόνιση των τεχνικών µεθόδων πιστοποίησης και για
τον έλεγχο της τήρησης των όρων που οφείλουν να πληρούν
οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 21, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
21 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και τα αποτελέσµατά τους.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων. Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
εκείνων για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας,
γίνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 21 διαδικασία.
6.
Οι δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 επιτρέπεται να διεξάγονται
µόνον από κρατικές αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την ευθύνη του κράτους.»
2. Το άρθρο 20 της οδηγίας 66/402/EOK αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους δειγµάτων σπόρων δηµητριακών προς σπορά
που διατίθενται προς εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους, και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,
— σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες,
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— σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εµπορία σε
σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση
των φυτογενετικών πόρων.
2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που οφείλουν να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 21, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
21 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
εκείνων για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας,
γίνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 21 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»
3. Το άρθρο 16 της οδηγίας 68/193/EOK αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 16
1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους δειγµάτων υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου που διατίθενται στην εµπορία σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους και λαµβάνονται
στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και
αναλύσεις επί δειγµάτων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
— υλικό πολλαπλασιασµού που συλλέγεται σε τρίτες χώρες,
— υλικό πολλαπλασιασµού κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες,
— υλικό πολλαπλασιασµού που διατίθεται προς εµπορία σε
σχέση µε µέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.
2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που οφείλει να πληροί το υλικό πολλαπλασιασµού.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 17, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
17 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήµατα υγείας των φυτών,
η Επιτροπή ενηµερώνει τη µόνιµη επιτροπή για την υγεία των
φυτών.
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4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων στις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.

Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.

Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.

6.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 21 διαδικασία.

5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
εκείνων για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας,
γίνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 17 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την
ευθύνη του κράτους.»
4. Το άρθρο 20 της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Οι δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων διεξάγονται στα
κράτη µέλη σε δείγµατα προκειµένου να ελεγχθεί ότι το φυτικό
πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών πληρούν
τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των φυτών. Η
Επιτροπή µπορεί να διοργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων από εκπροσώπους των κρατών µελών
και της Επιτροπής.
2.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων είναι δυνατόν να διεξάγονται εντός της Κοινότητας
για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγµάτων του φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών που
διατίθενται στην εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού
χαρακτήρα τους, και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων
είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

7.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 2 και 3 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων µπορούν να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή νοµικά από πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»
5. Το άρθρο 20 της οδηγίας 92/34/EOK αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
1.
Οι δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων διεξάγονται στα
κράτη µέλη σε δείγµατα προκειµένου να ελεγχθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των φυτών. Η Επιτροπή µπορεί να διοργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων από εκπροσώπους των κρατών µελών
και της Επιτροπής.
2.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων είναι δυνατόν να διεξάγονται εντός της Κοινότητας
για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγµάτων πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών που διατίθενται στην
εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους,
περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των
φυτών. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων
δύνανται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών που συλλέγεται σε τρίτες χώρες,

— φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών
που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,

— πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών κατάλληλο
για βιολογικές καλλιέργειες,

— φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών
κατάλληλα για βιολογικές καλλιέργειες,

— σε σχέση µε µέτρα για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.

— φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών
που διατίθενται προς εµπορία σε σχέση µε µέτρα που
αποσκοπούν στη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.

3.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων εξέτασης του πολλαπλασιαστικού υλικού και για τον
έλεγχο της τήρησης των όρων που οφείλει να πληροί το υλικό.

3.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων εξέτασης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και
των φυταρίων και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων που
οφείλει να πληροί το υλικό.
4.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 21, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
21 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήµατα υγείας των φυτών,
η Επιτροπή ενηµερώνει τη µόνιµη επιτροπή για την υγεία των
φυτών.
5.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 2 και 3
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.

4.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 21, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
21 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήµατα υγείας των φυτών,
η Επιτροπή ενηµερώνει τη µόνιµη επιτροπή για την υγεία των
φυτών.
5.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 2 και 3
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
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6.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 21 διαδικασία.

6.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 17 διαδικασία.

7.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 2 και 3 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να εκτελούνται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»

7.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 2 και 3 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.

6. Το άρθρο 14 της οδηγίας 98/56/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:

(*) ΕΕ L 169 της, 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 806/2003 (ΕΕ
L 122 της 16.5.2003, σ. 1).»

«Άρθρο 14
1.
Οι δοκιµές και αναλύσεις δειγµάτων διεξάγονται στα
κράτη µέλη σε δείγµατα προκειµένου να ελεγχθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους
της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή µπορεί να διοργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων από εκπροσώπους των κρατών µελών και της Επιτροπής.
2.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων είναι δυνατόν να διεξάγονται εντός της Κοινότητας
για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγµάτων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών που διατίθενται στην
εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους,
περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν την υγεία των
φυτών. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων
είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε τρίτες χώρες,
— πολλαπλασιαστικό υλικό κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες,
— πολλαπλασιαστικό υλικό που διατίθεται προς εµπορία σε
σχέση µε µέτρα για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.
3.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων εξέτασης του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων που
πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό.
4.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 17, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς
για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου
17 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή
των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήµατα σε σχέση µε οργανισµούς που υπάγονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή
τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (*), η Επιτροπή ενηµερώνει τη µόνιµη
επιτροπή για την υγεία των φυτών. Η γνώµη της εν λόγω επιτροπής ζητάται και όσον αφορά τα πρωτόκολλα των κοινοτικών δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων όταν αφορούν
οργανισµούς που υπάγονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ.
5.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 2 και 3
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.

7. Το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/54/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 26
1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους δειγµάτων σπόρων τεύτλων προς σπορά που
διατίθενται στην εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού
χαρακτήρα τους, και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων
δύνανται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,
— σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες,
— σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εµπορία σε
σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και την βιώσιµη χρήση
των φυτογενετικών πόρων.
2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 28 παράγραφος 2, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή
του άρθρου 28 παράγραφος 1, ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στη διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 28 παράγραφος
2 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»
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8. Το άρθρο 43 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 43
1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους δειγµάτων σπόρων προς σπορά κηπευτικών
που διατίθενται στην εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους, και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων δύνανται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,
— σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες,
— σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εµπορία σε
σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση
των φυτογενετικών πόρων.
2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 46 παράγραφος 2, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή
του άρθρου 46 παράγραφος 1, ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στην
εκτέλεση των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 46 παράγραφος
2 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»
9. Το άρθρο 20 της οδηγίας 2002/56/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
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2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 25 παράγραφος 2, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή
του άρθρου 25 παράγραφος 1 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων και τα αποτελέσµάτα τους. Όταν ανακύπτουν προβλήµατα υγείας των φυτών, η Επιτροπή ενηµερώνει τη µόνιµη
επιτροπή για την υγεία των φυτών.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στην
εκτέλεση των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
εκείνων για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας,
γίνεται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από στο άρθρο 25
παράγραφος 2 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.
7.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος
2, η Επιτροπή µπορεί να απαγορεύσει, γενικά ή εν µέρει, την
εµπορία σπόρων γεωµήλων που συλλέχθηκαν σε µια ορισµένη
ζώνη της Κοινότητας εφόσον τα αποτελέσµατα µιας ή περισσοτέρων συγκριτικών κοινοτικών δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων και αναλύσεων επί δειγµάτων των επίσηµων δειγµάτων βασικών ή πιστοποιηµένων σπόρων γεωµήλων που
συλλέχθηκαν στην εν λόγω ζώνη δεν ανταποκρίνονται, για τρία
συνεχόµενα έτη, στις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι σηµείο 1 στοιχείο γ) σηµείο 2 στοιχείο
γ) και σηµεία 3 και 4.
8.
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 καταργούνται από την Επιτροπή µόλις
διαπιστωθεί µε αρκετή βεβαιότητα ότι οι βασικοί και οι πιστοποιηµένοι σπόροι γεωµήλων που συλλέχθηκαν στην εν λόγω
ζώνη της Κοινότητας θα ανταποκρίνονται µελλοντικά στις
ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρει η παράγραφος 7.»
10. Το άρθρο 23 της οδηγίας 2002/57/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 23

1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους δειγµάτων σπόρων γεωµήλων προς φύτευση
που διατίθενται στην εµπορία σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την υγεία των φυτών, και λαµβάνονται στη διάρκεια της
δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους γεωµήλων προς φύτευση που συλλέγονται σε
τρίτες χώρες,

1.
Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των
υστέρων ελέγχους των δειγµάτων σπόρων προς σπορά των
ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διατίθενται στην εµπορία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως
του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους και λαµβάνονται στη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Οι συγκριτικές
δοκιµές και αναλύσεις επί δειγµάτων δύνανται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
— σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,

— σπόρους γεωµήλων προς φύτευση κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες,

— σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες,

— σπόρους γεωµήλων προς φύτευση που διατίθενται προς
εµπορία σε σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και τη
βιώσιµη χρήση των φυτογενετικών πόρων.

— σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εµπορία σε
σχέση µε την επιτόπια διατήρηση και τη βιώσιµη χρήση
των φυτογενετικών πόρων.
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2.
Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιµές και αναλύσεις επί
δειγµάτων χρησιµοποιούνται για την εναρµόνιση των τεχνικών
µεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των
όρων που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.
3.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 25 παράγραφος 2, προβαίνει στους απαραίτητους διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιµών και
αναλύσεων επί δειγµάτων. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή
του άρθρου 25 παράγραφο 1 ως προς τους τεχνικούς διακανονισµούς για τη διεξαγωγή των δοκιµών και αναλύσεων επί
δειγµάτων και τα αποτελέσµατά τους.
4.
Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονοµικά στην
εκτέλεση των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2
δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων.
Η οικονοµική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρµόδια για τον προϋπολογισµό
αρχή.
5.
Ο καθορισµός των δοκιµών και αναλύσεων επί δειγµάτων
για τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονοµική συνδροµή και των λεπτοµερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το άρθρο 25 παράγραφος
2 διαδικασία.
6.
Οι προβλεπόµενες από τις παραγράφους 1 και 2 δοκιµές
και αναλύσεις επί δειγµάτων επιτρέπεται να διεξάγονται µόνον
από δηµόσιες αρχές ή από νοµικά πρόσωπα που ενεργούν υπό
την ευθύνη του κράτους.»

3.7.2003
Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 10 Οκτωβρίου 2003 το αργότερο.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω µέτρα, αυτά περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στη Γαλλία — Εφαρµογή του άρθρου 104 παράγραφος
6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(2003/487/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 104 παράγραφος 6,
τη σύσταση την οποία διατύπωσε η Επιτροπή κατ' εφαρµογή του
άρθρου 104 παράγραφος 6,

— µετά τη δηµοσίευση από την Επιτροπή της πρώτης κοινοποίησης των στοιχείων όσον αφορά το έλλειµµα και
το χρέος της χώρας το 2002, από την οποία απορρέει
ότι το έτος εκείνο το έλλειµµα του ευρέως δηµόσιου
τοµέα της Γαλλίας ανήλθε σε 3,1 % του ΑΕΠ, η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 3 της
συνθήκης, συνέταξε, στις 2 Απριλίου 2003, έκθεση σχετικά µε τη Γαλλία, στην οποία συνεκτιµώνται οι συναφείς
παράγοντες,

τις παρατηρήσεις της Γαλλίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 104 της συνθήκης, τα κράτη µέλη
αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα κατά
το τρίτο στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης
(ΟΝΕ).

(2)

Το «Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» στηρίζεται στο
στόχο της ύπαρξης υγιών δηµόσιων οικονοµικών ως µέσο
ενίσχυσης των προϋποθέσεων για σταθερότητα των τιµών
και για ισχυρή και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ικανή να
συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

(3)

Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Άµστερνταµ,
της 17ης Ιουνίου 1997, για το σύµφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης (1), καλεί πανηγυρικά όλα τα µέρη, δηλαδή τα
κράτη µέλη, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, να εφαρµόζουν
και τη συνθήκη και το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, αυστηρώς και εγκαίρως.

(4)

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 104, προβλέπει την έκδοση απόφασης σχετικά µε την
ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος. Το πρωτόκολλο σχετικά
µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη, περιλαµβάνει πρόσθετες διατάξεις
σχετικά µε την εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείµµατος. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συµβουλίου (2), περιέχει λεπτοµερείς κανόνες και ορισµούς µε
σκοπό την εφαρµογή των διατάξεων του ρηθέντος πρωτοκόλλου.

(1) ΕΕ C 236 της 2.8.1997, σ. 1.
(2) EE L 332 της 31.12.1993, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 351/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L
55 της 26.2.2002, σ. 23).

Το άρθρο 104 παράγραφος 5 της συνθήκης ορίζει ότι η
Επιτροπή απευθύνει γνώµη στο Συµβούλιο εάν κρίνει ότι σε
ένα κράτος µέλος υπάρχει ή µπορεί να εµφανισθεί υπερβολικό έλλειµµα. Η Επιτροπή απηύθυνε πράγµατι τέτοια γνώµη
στο Συµβούλιο σε σχέση µε τη Γαλλία στις 7 Μαΐου 2003.
Στην εν λόγω γνώµη αναφέρονται τα ακόλουθα:

— κατ' εφαρµογή του άρθρου 104 παράγραφος 4 της
συνθήκης, η οικονοµική και δηµοσιονοµική Επιτροπή
διατύπωσε γνώµη σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής,
— η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα
στη Γαλλία.

(6)

Το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης ορίζει ότι το
Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις του οικείου κράτους µέλους προτού αποφασίσει,
ύστερα από συνολική εκτίµηση, εάν υφίσταται ή όχι υπερβολικό έλλειµµα.

(7)

Η συνολική εκτίµηση οδηγεί στα ακόλουθα συµπεράσµατα:
Το 2002, το έλλειµµα του ευρέως δηµόσιου τοµέα στη
Γαλλία ανήλθε σε 3,1 % του ΑΕΠ. Μολονότι οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις επηρεάσθηκαν αρνητικά από τη συνεχιζόµενη
υποτονικότητα της οικονοµικής δραστηριότητας, η υπέρβαση του ποσοστού 3 % του ΑΕΠ που αποτελεί την τιµή
αναφοράς όσον αφορά το έλλειµµα του ευρέως δηµόσιου
τοµέα δεν είναι αποτέλεσµα, κατά την έννοια της συνθήκης,
κάποιου έκτακτου συµβάντος έξω από τον έλεγχο των γαλλικών αρχών ούτε σοβαρής οικονοµικής ύφεσης. Σύµφωνα
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µε τους υπολογισµούς της Επιτροπής, η επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης το 2002 οφείλεται,
κατά κύριο λόγο, στη χειροτέρευση της κυκλικά προσαρµοσµένης δηµοσιονοµικής κατάστασης. Η υπέρβαση του ορίου του 3 % του ΑΕΠ το 2002 οφείλεται, επίσης, στην αναστροφή της διαδικασίας δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που συνέβη µετά το 1999 και είναι πιθανό να µην είναι προσωρινή. Πράγµατι,
σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές και τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2003, το έλλειµµα του
ευρέως δηµόσιου τοµέα θα υπερβεί και το 2003, το 3 % του ΑΕΠ. Τέλος, το 2003 ο δείκτης χρέους θα
αυξηθεί περαιτέρω και, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπερβεί το 60 % του ΑΕΠ που αποτελεί την τιµή αναφοράς που προβλέπει η συνθήκη, για το έτος αυτό,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Από µια συνολική εκτίµηση προκύπτει ότι στη Γαλλία υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία.
Λουξεµβούργο, 3 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. ΧΡΙΣΤΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε την πρόληψη και τη µείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία που συνδέονται µε την
τοξικοµανία
(2003/488/ΕΚ)
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της να ενθαρρύνουν
και να αναπτύξουν πολιτικές, για να περιορισθούν οι βλάβες,
δίνοντας ταυτόχρονα την ευχέρεια στα επιµέρους κράτη
µέλη να θεσπίσουν µέτρα και πιλοτικά σχέδια στον τοµέα
αυτό.

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 152 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(6)

Το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την πρόληψη της
τοξικοµανίας, εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας, και το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης σχετικά µε την πρόληψη του AIDS και ορισµένων άλλων µεταδοτικών νόσων, εντός του πλαισίου δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας, υποστηρίζουν σχέδια µε στόχο την
πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε
την τοξικοµανία, ιδίως µε την ενθάρρυνση της συνεργασίας
ανάµεσα στα κράτη µέλη, µε την υποστήριξη της δράσης
τους και την προώθηση του συντονισµού µεταξύ των πολιτικών τους και των προγραµµάτων τους. Και τα δύο
προγράµµατα συνέβαλαν στη βελτίωση της πληροφόρησης,
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχο την πρόληψη της
τοξικοµανίας και των συναφών κινδύνων, ιδίως, για τους
νέους και για ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες.

(7)

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (2003-2008) περιλαµβάνει την ανάπτυξη
στρατηγικών και µέτρων για την τοξικοµανία, ως έναν από
τους σηµαντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας
που συνδέονται µε τον τρόπο ζωής.

(8)

Σύµφωνα µε την έρευνα, η θνησιµότητα και η νοσηρότητα
που σχετίζεται µε την τοξικοµανία επηρεάζει ένα σηµαντικό
αριθµό ευρωπαίων πολιτών. Συνεπώς, οι επιβλαβείς
συνέπειες για την υγεία που συνδέονται µε την τοξικοµανία
αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία.

(9)

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, κάθε νέο µέτρο
που λαµβάνεται σε έναν τοµέα και που δεν εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, όπως είναι η
πρόληψη και η µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την
τοξικοµανία, µπορεί να λαµβάνεται από την Κοινότητα
µόνον εάν οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων
της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο. Η πρόληψη και η µείωση των κινδύνων
που συνδέονται µε την τοξικοµανία δεν µπορούν να περιορισθούν σε µια γεωγραφική περιοχή ή ένα κράτος µέλος,
και, συνεπώς, η δράση απαιτεί συντονισµό σε κοινοτικό
επίπεδο.

(10)

Θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις σχετικά µε την υποβολή
εκθέσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για την παρακολούθηση των µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη στον
τοµέα αυτό, καθώς και των αποτελεσµάτων τους και του
τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζονται οι συστάσεις αυτές.

(11)

Αναγνωρίζοντας ότι το πλέον σηµαντικό µέτρο για τη
µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την κατάχρηση ναρκωτικών είναι η πρόληψη της κατάχρησης αυτής καθεαυτής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (4)
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ο) της
συνθήκης, η κοινοτική δράση πρέπει να περιλαµβάνει συµβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας. Tο άρθρο 152 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της
συνθήκης προβλέπει επίσης δράση για τη µείωση της βλάβης
που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της πρόληψης,

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του στο Ελσίνκι
στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 1999, ενέκρινε τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2000–2004)
που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά και καθορίζει τους
κύριους στόχους. Στους στόχους αυτούς συµπεριλαµβάνεται
η ουσιαστική µείωση, µέσα σε πέντε έτη, των κρουσµάτων
που αφορούν βλάβη της υγείας η οποία συνδέεται µε τα
ναρκωτικά (όπως HIV, ηπατίτιδα B και Γ και φυµατίωση) και
του αριθµού των συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά θανάτων.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη συνεδρίαση της Santa Μaria
da Feira στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, ενέκρινε το σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (20002004) ως βασικό µέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής
για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2004) µε
συγκεκριµένες δράσεις που παρέχουν µια αποτελεσµατική
ολοκληρωµένη και διεπιστηµονική απάντηση στο πρόβληµα
των ναρκωτικών.

(4)

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
καταπολέµηση των ναρκωτικών (2000-2004), θεωρεί ως την
καλύτερη στρατηγική µια συνολική προσέγγιση που θα
καλύπτει όλους τους τοµείς της πρόληψης της κατάχρησης
ναρκωτικών, αρχίζοντας από την αποθάρρυνση της αρχικής
χρήσης έως τη µείωση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του για την προαναφερθείσα ανακοίνωση, επιδοκίµασε το στόχο για µείωση
του αριθµού των θανάτων τοξικοµανών και κάλεσε την

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 17 Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 Φεβρουρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 61 της 13.2.2003, σ. 189.
(4) ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 5.
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ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. Τα κράτη µέλη, για να µπορέσουν να προσφέρουν υψηλού
επιπέδου προστασία της υγείας, θα πρέπει να καθορίσουν ως
στόχο της δηµόσιας υγείας την πρόληψη της τοξικοµανίας και
τη µείωση των συναφών κινδύνων και να αναπτύξουν και να
εφαρµόζουν ολοκληρωµένες συναφείς στρατηγικές.
2. Τα κράτη µέλη, προκειµένου να µειώσουν σηµαντικά τα κρούσµατα που αφορούν βλάβη της υγείας η οποία συνδέεται µε τα
ναρκωτικά (όπως HIV, ηπατίτιδα B και Γ και φυµατίωση), και ο
αριθµός των συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά θανάτων, θα πρέπει
να παρέχουν, ως αναπόσπαστο µέρος των γενικών πολιτικών
τους για την πρόληψη από τα ναρκωτικά και τη θεραπεία, ένα
σύνολο υπηρεσιών και διευκολύνσεων µε στόχο, ιδίως, τη
µείωση των κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τον γενικό στόχο που συνίσταται, κατά κύριο λόγο,
στην πρόληψη της κατάχρησης ναρκωτικών, θα πρέπει:
1. να παρέχουν πληροφορίες και συµβουλές στους χρήστες
ναρκωτικών για την προώθηση της µείωσης των κινδύνων
και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε κατάλληλες
υπηρεσίες·
2. να ενηµερώνουν τις κοινότητες και τις οικογένειες και να
καθιστούν δυνατή τη συµµετοχή τους στην πρόληψη και
στη µείωση των κινδύνων της υγείας που συνδέονται µε την
τοξικοµανία·
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χρήστες ναρκωτικών που δεν είναι φυλακισµένοι, χωρίς να
διακυβεύονται οι συνεχείς και γενικές προσπάθειες να µην
εισάγονται τα ναρκωτικά στη φυλακή·
9. να προωθούν την κάλυψη µε κατάλληλο εµβολιασµό κατά
της ηπατίτιδας Β και τα προφυλακτικά µέτρα κατά του
ΗΙV, της ηπατίτιδας Β και Γ, της φυµατίωσης και των
σεξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµάτων, καθώς και τον
έλεγχο των προαναφερόµενων νοσηµάτων µεταξύ των
χρηστών που λαµβάνουν ναρκωτικά υπό ενδοφλέβια µορφή
και των άµεσων κοινωνικών τους δικτύων, και να αναλαµβάνουν τις ενδεδειγµένες ιατρικές δράσεις·
10. να εξασφαλίζουν, όπου απαιτείται, πρόσβαση στη διανοµή
προφυλακτικών και συρίγγων, καθώς και στα προγράµµατα
και σηµεία για την αντικατάστασή τους·
11. να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας
διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισµό ώστε
να αντιµετωπίζουν τα περιστατικά που οφείλονται σε υπερβολική δόση·
12. να προωθούν την απαρτίωση των υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανόµενης της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και των εξειδικευµένων προσεγγίσεων για τη
µείωση των κινδύνων·
13. να υποστηρίζουν την κατάρτιση που οδηγεί στην πιστοποίηση των τυπικών προσόντων των επαγγελµατιών που
είναι αρµόδιοι για την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται µε την τοξικοµανία.

3. να συµπεριλάβουν µεθοδολογίες για την προσέγγιση εκτός
δοµών στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών στον τοµέα της
υγείας, καθώς και των κοινωνικών πολιτικών και να
υποστηρίξουν την κατάλληλη κατάρτιση για την προσέγγιση εκτός δοµών και την ανάπτυξη προτύπων και µεθόδων
εργασίας· ως εργασία προσέγγισης εκτός δοµών, ορίζεται η
δραστηριότητα που αναπτύσσεται µέσα στις τοπικές κοινότητες και που αναλαµβάνεται για την προσέγγιση ατόµων
ή οµάδων από συγκεκριµένους πληθυσµούς που αποτελούν
στόχο, που δεν προσεγγίζονται ή δεν εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά από τις υφιστάµενες υπηρεσίες ή µέσω των
παραδοσιακών φορέων υγειονοµικής διαπαιδαγώγησης·

3. Τα κράτη µέλη, προκειµένου να αναπτύξουν τις κατάλληλες
µεθόδους αξιολόγησης ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα
και η αποδοτικότητα της πρόληψης των ναρκωτικών και να
µειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται στα ναρκωτικά, θα πρέπει να µελετήσουν τα ακόλουθα:

4. να ενθαρρύνουν, εφόσον ενδείκνυται, τη συµµετοχή και την
κατάρτιση οµοτίµων και εθελοντών στην εργασία προσέγγισης εκτός δοµών, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για
µείωση των θανάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά,
καθώς και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και έγκαιρης
αντιµετώπισης επειγόντων περιστατικών·

3. να αναπτύσσουν και να εφαρµόζουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα αξιολόγησης για όλα τα προγράµµατα πρόληψης από
τα ναρκωτικά και µείωσης των κινδύνων·

5. να προωθούν τη δικτύωση και τη συνεργασία µεταξύ των
οργανώσεων που συµµετέχουν στην εργασία προσέγγισης
εκτός δοµών, προκειµένου να επιτευχθεί η συνεχής παροχή
των υπηρεσιών και η καλύτερη πρόσβαση για τους
χρήστες·
6. να παρέχουν, σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες των
χρηστών ναρκωτικών, θεραπεία χωρίς ναρκωτικά καθώς και
κατάλληλη θεραπεία µε υποκατάστατα ναρκωτικών,
υποστηριζόµενη από σωστή ψυχοκοινωνική περίθαλψη και
επανένταξη, λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται στους χρήστες ναρκωτικών µια µεγάλη ποικιλία διαφόρων εναλλακτικών ειδών θεραπείας·
7. να λαµβάνουν µέτρα για την πρόληψη της εκτροπής των
ουσιών υποκατάστασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη
δέουσα πρόσβαση στη θεραπεία·
8. να µελετήσουν τις δυνατότητες να παρέχεται στους χρήστες
ναρκωτικών που βρίσκονται στη φυλακή η πρόσβαση σε
υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές που παρέχονται στους

1. να χρησιµοποιούν επιστηµονικά τεκµηριωµένες αποδείξεις
της αποτελεσµατικότητας ως κύρια βάση για την επιλογή
της κατάλληλης παρέµβασης·
2. να προωθούν την ενσωµάτωση της αξιολόγησης των αναγκών
στην εναρκτήρια φάση κάθε προγράµµατος·

4. να θεσπίζουν και να εφαρµόζουν ποιοτικά κριτήρια για την
αξιολόγηση, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της
Τοξικοµανίας (EΚΠΝΤ)·
5. να οργανώνουν την τυποποιηµένη συλλογή δεδοµένων και
τη διάδοση πληροφοριών σύµφωνα µε τις συστάσεις του
EΚΠΝΤ µέσω των εθνικών σηµείων επαφής του ΕΚΠΝΤ·
6. να χρησιµοποιούν αποδοτικά τα αποτελέσµατα αξιολόγησης
για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των πολιτικών πρόληψης
των ναρκωτικών·
7. να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα αξιολόγησης
για διάφορα επίπεδα και ενδιαφερόµενες οµάδες·
8. να ενσωµατώσουν καινοτόµους µεθόδους που θα καθιστούν
δυνατή τη συµµετοχή όλων των αρµοδίων συντελεστών και
παραγόντων αξιολόγησης, προκειµένου να αυξηθεί η αποδοχή της αξιολόγησης·
9. να ενθαρρύνουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, την ανταλλαγή των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων, των δεξιοτήτων και των εµπειριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε
τρίτες χώρες, ιδίως µε τις αιτούσες χώρες.
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4. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την υλοποίηση της παρούσας
σύστασης εντός δύο ετών από την υιοθέτησή της και, στη συνέχεια, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, έτσι
ώστε να συµβάλλουν στην παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας σύστασης σε κοινοτικό επίπεδο και
να πράττουν τα δέοντα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά,
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
— να συνεργάζεται µε την οµάδα Pompidou του Συµβουλίου της Ευρώπης, την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας,
το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών και άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται ενεργά µε τον τοµέα αυτόν,
— να εκπονήσει έκθεση, σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά και µε
την τεχνική υποστήριξη του ΕΚΠΝΤ, µε στόχο την αναθεώρηση και ενηµέρωση της παρούσας σύστασης, βάσει
των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή και στο EΚΠΝΤ και των πρόσφατων επιστηµονικών δεδοµένων και πορισµάτων.
Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γ. ∆ΡΥΣ

