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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 333/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2238/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2003
για την προστασία από τις συνέπειες της εφαρµογής του αµερικανικού νόµου περί αντιντάµπινγκ του
1916 και των µέτρων που βασίζονται σεαυτόν ή απορρέουν από αυτόν
Κοινότητα, ζήτησε να της επιτραπεί να αναστείλει την εφαρµογή των υποχρεώσεών της έναντι των ΗΠΑ δυνάµει της
συµφωνίας GATT 1994 και της συµφωνίας αντιντάµπινγκ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(5)

Τον Φεβρουάριο του 2002, η Κοινότητα δέχθηκε να αναστείλει τη διαιτησία που είχε ζητήσει, µε τη ρητή αιτιολογία
ότι εκκρεµούσε ενώπιον του Κογκρέσου νοµοσχέδιο για την
κατάργηση του νόµου περί αντιντάµπινγκ του 1916 και την
περάτωση των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον των αµερικανικών δικαστηρίων.

(6)

Ο εν λόγω νόµος περί αντιντάµπινγκ του 1916 δεν έχει
ακόµη καταργηθεί και εξακολουθούν να εκκρεµούν ενώπιον
των αµερικανικών δικαστηρίων καταγγελίες βασιζόµενες σε
αυτόν, κατά προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των
κρατών µελών.

(7)

Οι δικαστικές αυτές διαδικασίες συνεπάγονται σηµαντικά
δικαστικά έξοδα και δύνανται να καταλήξουν σε οριστική
απόφαση για την επιβολή τριπλής αποζηµίωσης.

(8)

Με τη διατήρηση και την εφαρµογή του, ο νόµος περί
αντιντάµπινγκ του 1916 εµποδίζει την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, πλήττει την κατεστηµένη έννοµη τάξη
και έχει αρνητικές συνέπειες για τα συµφέροντα της Κοινότητας και των φυσικών και νοµικών προσώπων που
ασκούν τα δικαιώµατά τους σύµφωνα µε τη συνθήκη.

(9)

∆εδοµένων αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, είναι ανάγκη
να αναληφθεί δράση, σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να προστατευθούν τα συµφέροντα των φυσικών και νοµικών προσώπων
που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών µελών, ιδίως µε
την εξάλειψη, την εξουδετέρωση, την παρεµπόδιση ή κάθε
άλλη αντιµετώπιση των συνεπειών του νόµου περί αντιντάµπινγκ του 1916,

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

(2)

(3)

(4)

Οι στόχοι της Κοινότητας συµπεριλαµβάνουν τη συµβολή
στην αρµονική ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου και στη
σταδιακή κατάργηση των περιορισµών στις διεθνείς συναλλαγές.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ), ο νόµος περί
αντιντάµπινγκ του 1916 (1) επιτρέπει να κινούνται αστικές
και ποινικές διαδικασίες και να επιβάλλονται κυρώσεις σε
περίπτωση πρακτικής ντάµπινγκ, όσον αφορά οιοδήποτε
προϊόν, όταν η πρακτική αυτή ασκείται µε σκοπό να εξαλειφθεί ή να ζηµιωθεί κλάδος παραγωγής στις ΗΠΑ, ή να
αποφευχθεί η δηµιουργία κλάδου παραγωγής στις ΗΠΑ, ή
να περιορισθεί ή να µονοπωληθεί µέρος του διεθνούς ή εσωτερικού εµπορίου των συγκεκριµένων εµπορευµάτων στις
ΗΠΑ.
Στις 26 Σεπτεµβρίου 2000, µε την έγκριση της έκθεσης του
δευτεροβάθµιου διαιτητικού οργάνου (2) και της ειδικής
οµάδας (3), όπως επιβεβαιώθηκε από την έκθεση του δευτεροβάθµιου διαιτητικού οργάνου, το όργανο επίλυσης των
διαφορών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ)
διαπίστωσε ότι ο νόµος περί αντιντάµπινγκ του 1916 ήταν
ασυµβίβαστος προς τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο
των συµφωνιών του ΠΟΕ, επειδή προβλέπει ιδίως κυρώσεις
κατά των πρακτικών ντάµπινγκ, όπως η επιβολή τριπλής
αποζηµίωσης, προστίµου και ποινής φυλάκισης, εκ των
οποίων ουδεµία επιτρέπεται από τη Γενική Συµφωνία
∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (εφεξής «GATT 1994») ή
από τη συµφωνία εφαρµογής του άρθρου VI της GATT
1994 («συµφωνία αντιντάµπινγκ»).
Οι ΗΠΑ δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να συµµορφωθούν προς τις συστάσεις και αποφάσεις της ειδικής
οµάδας και του δευτεροβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου
εµπροθέσµως µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 2001. Συνεπώς, η

( ) ∆ηµοσιεύθηκε µε τίτλο «Unfair competition» (αθέµιτος ανταγωνισµός)
στον τίτλο VIII του Revenue Act του 1916· ο τίτλος VIII του εν λόγω
νόµου περιλαµβάνεται στον Κώδικα των Ηνωµένων Πολιτειών 71-74,
στο σηµείο 15 U.S.C §72.
(2) AB-2000-5 και AB-2000-6, 28 Aυγούστου 2000.
(3) ΗΠΑ — Νόµος περί αντιντάµπινγκ του 1916, έκθεση της ειδικής
οµάδας (WT/DS/136/R, 31 Μαρτίου 2000).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1

Ουδεµία απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής ευρισκοµένης
εντός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ληφθείσα κατ' εφαρµογή, άµεση ή έµµεση, του Νόµου περί αντιντάµπινγκ του 1916 ή
των µέτρων που βασίζονται σε αυτόν ή απορρέουν από αυτόν,
αναγνωρίζεται ή κηρύσσεται εκτελεστή καθ' οιονδήποτε τρόπο.

L 333/2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 2

20.12.2003
Άρθρο 3

1.
Όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 πρόσωπα έχουν το
δικαίωµα να ζητούν την επιστροφή του ποσού δαπανών, αποζηµίωσης και διαφόρων άλλων εξόδων µε το οποίο επιβαρύνθηκαν
συνεπεία της εφαρµογής του νόµου περί αντιντάµπινγκ του 1916 ή
των µέτρων που βασίζονται σε αυτόν ή απορρέουν από αυτόν.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι:

2.
Η επιστροφή µπορεί να ζητηθεί µόλις ασκηθεί αγωγή δυνάµει
του νόµου περί αντιντάµπινγκ του 1916.

γ) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 (1)·

3.
Η επιστροφή µπορεί να ζητηθεί από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από κάθε άλλη οντότητα που υποβάλλει καταγγελία βασιζόµενη στο νόµο περί αντιντάµπινγκ του 1916 ή από οποιοδήποτε
πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται µε το οικείο πρόσωπο ή
οντότητα. Πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται ότι συνδέονται µεταξύ
τους, εάν:

δ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ενεργεί σύµφωνα µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, εντός της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων και του εναερίου χώρου της, και
σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή σκάφος που υπόκειται στη
δικαιοδοσία ή τον έλεγχο κράτους µέλους.

α) είναι στελέχη ή διευθυντές το ένα στην επιχείρηση του άλλου·
β) έχουν αναγνωρισθεί νοµικά ως εταίροι στην επιχείρηση·
γ) το ένα από αυτά ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, το άλλο·
δ) και τα δύο ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από τρίτο πρόσωπο.
4.
Υπό την επιφύλαξη των άλλων διαθέσιµων µέσων και
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο, η επιστροφή µπορεί να λαµβάνει τη µορφή κατάσχεσης και εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει ο εναγόµενος, συµπεριλαµβανοµένων των ανά
χείρας του µεριδίων νοµικού προσώπου που έχει συσταθεί στην Κοινότητα.

α) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του εντός της Κοινότητας·
β) κάθε νοµικό πρόσωπο συσταθέν εντός της Κοινότητας·

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), «ως πρόσωπο που έχει την
κατοικία του εντός της Κοινότητας» νοείται το πρόσωπο που είναι
εγκατεστηµένο νοµίµως στην Κοινότητα επί ένα εξάµηνο τουλάχιστον κατά τους δώδεκα µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας
κατά την οποία γεννάται η υποχρέωση ή ασκείται το δικαίωµα
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 4
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.
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MARZANO

(1) ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3573/90 (ΕΕ L 353 της
17.12.1990, σ. 16).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2239/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
περί περατώσεως της µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης και της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος
των µέτρων, όσον αφορά τα µέτρα αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2398/97
στις εισαγωγές βαµβακερών πανικών κρεβατιού, καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας
σµό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο
µέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής βαµβακερών
πανικών κρεβατιού. Στην αίτησή του, ο αιτών υποστήριζε
ότι έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή των συνθηκών όσον
αφορά την πρακτική ντάµπινγκ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 384/96 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως το
άρθρο 9 και το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3,

(3)

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως µε
τη συµβουλευτική επιτροπή,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Τον Σεπτέµβριο του 2002, µετά τη δηµοσίευση ανακοίνωσης για επικείµενη λήξη των ισχυόντων µέτρων αντιντάµπινγκ (5), η Επιτροπή παρέλαβε αίτηση για επανεξέταση
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού από την Eurocoton, η οποία αντιπροσωπεύει το
µεγαλύτερο µέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής
βαµβακερών πανικών κρεβατιού. Η αίτηση βασιζόταν στο
επιχείρηµα ότι η λήξη της ισχύος των µέτρων ήταν πιθανόν
να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάµπινγκ
και της ζηµίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

Α. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(1)

Το 1997, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2398/97 (2), το Συµβούλιο επέβαλε οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ κυµαινόµενους από 2,6 έως 24,7 % επί των εισαγωγών βαµβακερών
πανικών κρεβατιού καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας. Τον
Μάρτιο του 2001, µετά την έγκριση, από το αρµόδιο
όργανο επίλυσης διαφορών του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (ΠΟΕ), της έκθεσης του δευτεροβάθµιου δικαιοδοτικού οργάνου, καθώς και της έκθεσης της ειδικής οµάδας
(πάνελ) σχετικά µε την υπόθεση «Ευρωπαϊκές Κοινότητες —
δασµοί αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές βαµβακερών πανικών
κρεβατιού από την Ινδία», το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1644/2001 (3), τροποποίησε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2398/97, µειώνοντας το δασµολογικό συντελεστή που
εφαρµόζεται στην Ινδία και σε ορισµένες ινδικές εταιρείες σε
0 έως 9,8 % και αναστέλλοντας την εφαρµογή του. Τον
Απρίλιο του 2002, το Συµβούλιο, µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 696/2002 (4), επιβεβαίωσε τον οριστικό δασµό
αντιντάµπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βαµβακερών
πανικών κρεβατιού, καταγωγής Ινδίας, µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2398/97, όπως τροποποιήθηκε και ανεστάλη από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1644/2001.

Γ. ΕΡΕΥΝΑ
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο
αιτών και θεώρησε ότι είναι επαρκή ώστε να δικαιολογείται
η έναρξη ενδιάµεσης επανεξέτασης και επανεξέτασης ενόψει
της λήξης ισχύος των µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισµού.
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή, η
Επιτροπή κίνησε δύο έρευνες µε ανακοινώσεις που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6). Η ενδιάµεση επανεξέταση περιορίσθηκε στην
εξέταση του ντάµπινγκ.

(5)

Η Επιτροπή ενηµέρωσε επισήµως τον αιτούντα, τους παραγωγούς της χώρας εξαγωγής και τους αντιπροσώπους τους
για την έναρξη ενδιάµεσης επανεξέτασης και επανεξέτασης
ενόψει της λήξης ισχύος των µέτρων και παρέσχε στα άµεσα
ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν
γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση.

(6)

Ορισµένοι παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία, καθώς και παραγωγοί, χρήστες και εισαγωγείς-έµποροι της Κοινότητας, γνωστοποίησαν γραπτώς τις απόψεις τους. Όλα τα µέρη που το
ζήτησαν έγιναν δεκτά σε ακρόαση εντός των προθεσµιών
που είχαν καθορισθεί στις ανακοινώσεις για την έναρξη διαδικασίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4, τα
οποία απέδειξαν ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους
οποίους θα έπρεπε να ακουσθούν.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
(2)

Τον Ιανουάριο του 2002, η Επιτροπή παρέλαβε αίτηση για
ενδιάµεση επανεξέταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2398/97
σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. Η αίτηση υποβλήθηκε από την Committee of the
Cotton and Allied Textile Industries of the European
Community (εφεξής Eurocoton ή «ο αιτών»), για λογαρια-

(1) EE L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/2002 (ΕΕ L 305 της 7.11.2002, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 332 της 4.12.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 160/2002 (ΕΕ L 26 της 30.1.2002,
σ. 1).
(3) ΕΕ L 219 της 14.8.2001, σ. 1.
(4) ΕΕ L 109 της 25.4.2002, σ. 3.

(5) ΕΕ C 65 της 14.3.2002, σ. 11.
(6) ΕΕ C 39 της 13.2.2002, σ. 17 και ΕΕ C 300 της 4.12.2002, σ. 10.
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βασικού κανονισµού. Εν προκειµένω, θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού εφαρµόσθηκε
πράγµατι όσον αφορά την εν λόγω εταιρεία (βλέπε
κατωτέρω, αιτιολογική σκέψη 30). Επιπλέον, το δείγµα εξακολουθούσε να είναι αντιπροσωπευτικό, δεδοµένου ότι η µη
συνεργασθείσα εταιρεία κατείχε ιδιαίτερα περιορισµένο µερίδιο εξαγωγών και ότι, ακόµη και χωρίς αυτήν, το δείγµα
εξακολουθούσε να ισοδυναµεί µε το 43 % των εξαγωγών
του υπό εξέταση προϊόντος µε προορισµό την Κοινότητα
που πραγµατοποιήθηκαν κατά την ΠΕ. Εξάλλου, η άρνηση
συνεργασίας της εταιρείας αυτής δεν επηρέασε τον προσδιορισµό του ντάµπινγκ για τις εταιρείες που είχαν συµπεριληφθεί στο δείγµα. Εποµένως, το επιχείρηµα αυτό
απορρίφθηκε.

1.1. Περίοδος της έρευνας
(7)

Η περίοδος της έρευνας για την πρακτική ντάµπινγκ κάλυψε
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2001 (εφεξής «η περίοδος της έρευνας» ή «ΠΕ»).

1.2. Επιλογή του δείγµατος
(8)

(9)

(10)

Λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου αριθµού παραγωγώνεξαγωγέων στην οικεία χώρα εξαγωγής και σύµφωνα µε το
άρθρο 17 του βασικού κανονισµού, κρίθηκε σκόπιµο να
χρησιµοποιηθούν τεχνικές δειγµατοληψίας. Για την επιλογή
του δείγµατος, κλήθηκαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς, δυνάµει
του άρθρου 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να
αναγγελθούν εντός δεκαπέντε ηµερών από την έναρξη της
διαδικασίας και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε τις
εξαγωγές τους στην Κοινότητα κατά την περίοδο της έρευνας, τον εγχώριο κύκλο εργασιών τους, καθώς και τις επωνυµίες και δραστηριότητες όλων των συνδεδεµένων εταιρειών
στον τοµέα του υπό εξέταση προϊόντος. Η Επιτροπή ήλθε
επίσης σε επικοινωνία µε τις ινδικές αρχές προς τον σκοπό
αυτό.
Ενενήντα τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς δέχθηκαν να συµπεριληφθούν στο δείγµα και προσκόµισαν τα απαιτούµενα
στοιχεία εντός της ταχθείσας προθεσµίας. Οκτώ από αυτούς
συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα. Για την επιλογή του δείγµατος, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: ο όγκος των
εξαγωγικών πωλήσεων που πραγµατοποίησε η εταιρεία στην
Κοινότητα και η ύπαρξη εγχώριων πωλήσεων. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συµπεριλήφθηκαν τελικά στη δειγµατοληψία, πληροφορήθηκαν ότι ο ενδεχόµενος δασµός
αντιντάµπινγκ που θα επιβαλλόταν στις εξαγωγές τους θα
υπολογιζόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού, δηλαδή δεν θα
υπερέβαινε το µέσο σταθµισµένο περιθώριο ντάµπινγκ που
επρόκειτο να καθορισθεί για τις εταιρείες που επελέγησαν
για τη δειγµατοληψία. Η επιλογή του δείγµατος έγινε σε
συντονισµό µε τους αντιπροσώπους των παραγωγών-εξαγωγέων και µε τις ινδικές αρχές. Η έκθεση του δευτεροβάθµιου
δικαιοδοτικού οργάνου που αναφέρεται στην αιτιολογική
σκέψη 1 κατέληγε στο συµπέρασµα ότι η µέθοδος υπολογισµού των εξόδων πώλησης, των γενικών και διοικητικών εξόδων, καθώς και των κερδών µε βάση το σταθµισµένο µέσο
όρο των ποσών των δαπανών και των κερδών που πραγµατοποίησαν οι λοιποί εξαγωγείς ή παραγωγοί, µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον εάν υπάρχουν στοιχεία για περισσότερους από
έναν εξαγωγείς ή παραγωγούς. Εποµένως, κρίθηκε σκόπιµο
να συµπεριληφθούν στο δείγµα δύο εταιρείες µε εγχώριες
πωλήσεις. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, δύο µόνον
από τους 94 παραγωγούς που αναγγέλθηκαν πραγµατοποιούσαν εγχώριες πωλήσεις. Ωστόσο, η δεύτερη εταιρεία, η
οποία είχε δεχθεί αρχικά να συνεργασθεί στην έρευνα, εν
συνεχεία απέσυρε τη συνεργασία της. Εποµένως, το δείγµα
έπρεπε να τροποποιηθεί και, τελικά, περιέλαβε επτά εταιρείες, εκ των οποίων οι έξι πραγµατοποιούσαν εξαγωγικές
µόνο πωλήσεις και µία πραγµατοποιούσε τόσο εξαγωγικές
όσο και εγχώριες πωλήσεις του οµοειδούς προϊόντος.
Ο αιτών υποστήριξε ότι η έλλειψη συνεργασίας µιας από τις
εταιρείες που πραγµατοποιούσε εγχώριες πωλήσεις θα
έπρεπε να οδηγήσει στην εφαρµογή του άρθρου 18 του
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1.3. Ατοµική εξέταση των εταιρειών που δεν επιλέχθηκαν για τη δειγµατοληψία
(11)

Μια συνεργασθείσα εταιρεία που δεν επιλέχθηκε στη δειγµατοληψία ζήτησε να υπολογισθεί ατοµικό περιθώριο
ντάµπινγκ, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, επισυνάπτοντας στην αίτησή της
απάντηση στο ερωτηµατολόγιο, η οποία διαβιβάσθηκε εντός
της προβλεπόµενης προθεσµίας. Η αίτηση αυτή κρίθηκε
αποδεκτή στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

1.4. Ενδιαφερόµενα µέρη και επιτόπιες επαληθεύσεις
(12)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηµατολόγιο στις εταιρείες που
επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία και έλαβε πλήρεις απαντήσεις εµπροθέσµως. Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον
προσδιορισµό του ντάµπινγκ και διεξήγαγε επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών που
επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Mumbai,
— Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai,
— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai,
— Texcellence Overseas, Mumbai,
— Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.

(13)

Λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ινδία, ακυρώθηκε η
επιτόπια επαλήθευση στις εγκαταστάσεις των Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad and Mahalaxmi Exports, Ahmedabad. Ωστόσο, παρότι δεν διενεργήθηκε επιτόπια επαλήθευση,
τα στοιχεία που προσεκόµισαν οι εν λόγω εταιρείες χρησιµοποιήθηκαν. Εν προκειµένω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
εξαγωγικές τιµές των εν λόγω εταιρειών ήταν ανάλογες προς
τις τιµές των λοιπών ινδικών εταιρειών µε παρόµοια διάρθρωση (δηλαδή, ως επί το πλείστον εταιρείες µε εξαγωγικό
µόνο προσανατολισµό) που αποτέλεσαν αντικείµενο της
έρευνας. Επιπλέον, διενεργήθηκαν ορισµένες επαληθεύσεις
µέσω διαφόρων εισαγωγέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µε διασταυρωµένο έλεγχο των τιµολογίων) χωρίς να διαπιστωθούν
παρατυπίες όσον αφορά τις τιµές εξαγωγής που πραγµατοποιήθηκαν από την Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad
and Mahalaxmi Exports, Ahmedabad.
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εγχώριες τιµές της εταιρείας που πραγµατοποιούσε εγχώριες
πωλήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του
βασικού κανονισµού. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να γίνει
σύγκριση µεταξύ των τύπων των προϊόντων που πωλήθηκαν
στην εγχώρια αγορά και των τύπων που εξήχθησαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από τις υπόλοιπες εταιρείες. Εποµένως,
για όλες τις υπόλοιπες συνεργασθείσες εταιρείες, επειδή δεν
υπήρχαν εγχώριες πωλήσεις του οµοειδούς προϊόντος, η
κανονική αξία έπρεπε να κατασκευασθεί.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης επιτόπια επαλήθευση στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας Divya Textiles, Mumbai, η
οποία ζήτησε ατοµική εξέταση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 11.

2. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ
(15)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι το ίδιο µε το προϊόν της
αρχικής έρευνας, και ορισµένα πανικά κρεβατιού από ίνες
βαµβακιού, είτε αµιγείς είτε σύµµεικτες µε τεχνητές ίνες ή
λινάρι (χωρίς να κυριαρχεί η ίνα από λινάρι), λευκασµένα,
βαµµένα ή τυπωµένα, καταγωγής Ινδίας, τα οποία υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ ex 6302 21 00 (κωδικοί Taric
6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (κωδικός Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (κωδικός Taric
6302 31 10 90),
ex 6302 31 90
(κωδικός
Taric
6302 31 90 90),
ex 6302 32 90
(κωδικός
Taric
6302 32 90 19).

(20)

Βάσει των ανωτέρω, η κατασκευασθείσα κανονική αξία
καθορίσθηκε, για καθεµία από τις εταιρείες που συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα, µε βάση το κόστος παραγωγής του
υπό εξέταση προϊόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. Όσον αφορά τα ΠΓ & ∆
και τα κέρδη, δεν µπόρεσε να χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα
του άρθρου 2 παράγραφος 6 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού (σταθµισµένος µέσος όρος των πραγµατικών ποσών
που έχουν καθορισθεί για άλλους εξαγωγείς ή παραγωγούς
όσον αφορά την παραγωγή και τις πωλήσεις του οµοειδούς
προϊόντος στην εγχώρια αγορά της χώρας καταγωγής).

(21)

Όσον αφορά τους λοιπούς παραγωγούς-εξαγωγείς, συµπεριλαµβανοµένης της εταιρείας που πραγµατοποίησε εγχώριες
πωλήσεις της ίδιας γενικής κατηγορίας προϊόντων, τα έξοδα
ΠΓ & ∆ καθορίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος
6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, λαµβανοµένων
υπόψη των συµπερασµάτων των εκθέσεων που ενέκρινε το
αρµόδιο όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Εποµένως, τα
ΠΓ & ∆ καθορίσθηκαν µε βάση τη σταθµισµένη µέση αξία
των ΠΓ & ∆ της µοναδικής εταιρείας που πραγµατοποίησε
εγχώριες πωλήσεις του οµοειδούς προϊόντος και των ΠΓ &
∆ της µοναδικής εταιρείας που πραγµατοποίησε εγχώριες
πωλήσεις της ιδίας κατηγορίας προϊόντων (άλλα είδη από
βαµβάκι).

(22)

Όσον αφορά τα ποσά τα σχετικά µε τα κέρδη, για την εταιρεία που πραγµατοποίησε εγχώριες πωλήσεις προϊόντων που
ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία προϊόντων, εξετάσθηκαν
πολλές µέθοδοι για τον καθορισµό εύλογου κέρδους κατά
την κατασκευή της κανονικής αξίας. Η πρώτη µέθοδος συνίστατο στη χρησιµοποίηση των ιδίων κερδών της. Ωστόσο,
επειδή η εταιρεία αυτή πραγµατοποιούσε πωλήσεις µε
απώλειες, η µέθοδος αυτή απορρίφθηκε.

(23)

Οι ινδοί παραγωγοί-εξαγωγείς υποστήριξαν ότι, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφος 6, στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί το µέγιστο κέρδος (profit cap) της εταιρείας µε εγχώριες πωλήσεις και της εταιρείας
που πραγµατοποίησε πωλήσεις της ιδίας γενικής κατηγορίας
προϊόντων στην εγχώρια αγορά. ∆εδοµένου ότι οι εταιρείες
αυτές λειτουργούσαν µε απώλειες, σύµφωνα µε τους ινδούς
παραγωγούς-εξαγωγείς, το µέγιστο κέρδος αντιστοιχούσε
στην πράξη σε µηδενικό κέρδος.

(24)

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, κατά την κατασκευή της κανονικής αξίας θα πρέπει
να προστεθεί εύλογο ποσό για τα κέρδη. Εποµένως, ένα
µηδενικό κέρδος δεν µπορεί να θεωρείται ως µέγιστο
κέρδος.

3. ΟΜΟΕΙ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ
(16)

Καθορίσθηκε ότι τα βαµβακερά πανικά κρεβατιού που
πωλούνται στην ινδική αγορά και εκείνα που εξάγονται από
την Ινδία προς την Κοινότητα είναι ακριβώς τα ίδια ή παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα µεταξύ τους ως προς τα
φυσικά χαρακτηριστικά τους και τις τελικές χρήσεις τους.
Εποµένως, θα πρέπει να θεωρηθούν ως οµοειδή προϊόντα
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού.

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

1.1. Εταιρείες που επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία
(17)

Καταρχάς υπενθυµίζεται ότι µία µόνον από τις επτά εταιρείες που επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία πραγµατοποιούσε εγχώριες πωλήσεις. Από τις υπόλοιπες έξι εταιρείες
της δειγµατοληψίας, µία µόνον πραγµατοποιούσε πωλήσεις
προϊόντων που ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία προϊόντων (άλλα είδη από βαµβάκι).

(18)

∆ιαπιστώθηκε ότι κανένας από τους τύπους βαµβακερών
πανικών κρεβατιού που πωλήθηκε στην ινδική αγορά από τη
µοναδική εταιρεία που πραγµατοποιούσε εγχώριες πωλήσεις
δεν ήταν άµεσα συγκρίσιµος µε τους τύπους που εξήχθησαν
στην Κοινότητα, λόγω των ποιοτικών διαφορών πολυάριθµων διαφορετικών τύπων διαφορετικών. Επιπλέον, οι τυχόν
απαιτούµενες προσαρµογές για τη διασφάλιση της συγκρισιµότητας θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν µε βάση εκτιµήσεις. Συνεπώς, η κανονική αξία κατασκευάστηκε µε βάση το
κόστος παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος συν τα
συναφή έξοδα ΠΓ & ∆ και το κέρδος επί των πωλήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισµού.

(19)

Όσον αφορά τις λοιπές εταιρείες, λόγω ελλείψεως εγχωρίων
πωλήσεων του οµοειδούς προϊόντος, εξετάσθηκε καταρχάς
το ενδεχόµενο να καθορισθεί η κανονική αξία µε βάση τις
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(25)

Τέλος, ελλείψει άλλων πηγών στοιχείων, το κέρδος
καθορίσθηκε για όλους τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς
σε 5 %, ήτοι το ποσό που είχε χρησιµοποιηθεί κατά την
αρχική έρευνα ως επιδιωκόµενο κέρδος του κοινοτικού
κλάδου παραγωγής. Ο αιτών υποστήριξε ότι το εν λόγω
περιθώριο κέρδους ήταν πολύ χαµηλό.

(26)

Ωστόσο, ο αιτών δεν αιτιολόγησε τους ισχυρισµούς του
σύµφωνα µε τους οποίους το περιθώριο κέρδους 5 % ήταν
πολύ χαµηλό και ένα άλλο περιθώριο κέρδους θα ήταν πιο
εύλογο ή αντιπροσωπευτικό. Επιπλέον, δεν υπήρχαν άλλα
χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τα κέρδη των ινδικών εγχώριων
πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος ή των προϊόντων που
ανήκουν στην ίδια γενική κατηγορία. Εποµένως, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού, θεωρήθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί το περιθώριο
κέρδους που είχε καθορισθεί κατά την αρχική έρευνα,
δηλαδή το κέρδος που θα είχε αποκοµίσει ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής στην τοπική αγορά του αν δεν εφαρµόζονταν ζηµιογόνες πρακτικές ντάµπινγκ.

Ωστόσο, καθορίσθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
για τη χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής, ιδίως η ύπαρξη
τιµών εξαγωγής που διέφεραν σηµαντικά ανάλογα µε τον
αγοραστή, την περιοχή ή τη χρονική περίοδο. Εποµένως,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, το περιθώριο ντάµπινγκ καθορίσθηκε µε βάση τη
σύγκριση της µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας µε τη
µέση σταθµισµένη τιµή εξαγωγής όλων των συναλλαγών που
αφορούσαν εξαγωγές προς την Κοινότητα.
α) Συνεργασθέντες παραγωγοί που επιλέχθησαν για τη
δειγµατοληψία
Τα οριστικά περιθώρια ντάµπινγκ, εκφραζόµενα ως
ποσοστό της τιµής εισαγωγής cif στα σύνορα της Κοινότητας, καθορίζονται ως εξής:
— The Bombay Dyeing & Manufacturing
Co. and Nowrosjee Wadia & Sons
(συνδεδεµένη εταιρεία)

1.2. Ατοµικά εξεταζόµενη εταιρεία
(27)

20.12.2003

Για την εν λόγω εταιρεία, η κανονική αξία καθορίσθηκε
σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 19, 20, 21 και 25.

26,2 %

— Mahalaxmi Exports

0%

— Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd

0%

— Texcellence Overseas and Jindal
Worldwide Ltd (συνδεδεµένη εταιρεία)

0%

— Vigneshwara Exports Limited

0 %·

β) Άλλοι συνεργασθέντες παραγωγοί που δεν επιλέχθησαν στη δειγµατοληψία
2. ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
(28)

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 34, το
περιθώριο ντάµπινγκ που καθορίσθηκε για όλους τους
άλλους συνεργασθέντες παραγωγούς που δεν επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία καθορίζεται σε 0 %·

∆εδοµένου ότι όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις του υπό
εξέταση προϊόντος πραγµατοποιήθηκαν άµεσα σε ανεξάρτητους αγοραστές στην Κοινότητα, η τιµή εξαγωγής
καθορίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
βασικού κανονισµού, και συγκεκριµένα µε βάση την
πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιµή του προϊόντος κατά
την πώλησή του προς εξαγωγή από την Ινδία στην Κοινότητα.

γ) Συνεργασθείσα εταιρεία που έτυχε ατοµικής εξέτασης
— Divya Textiles
δ) Μη συνεργασθείσες εταιρείες
Όπως έχει αναφερθεί στην αιτιολογική σκέψη 9, µια
εταιρεία δεν συνεργάσθηκε. ∆εδοµένου ότι δεν υπήρχαν
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι δεν εφάρµοσε πρακτική ντάµπινγκ και για να µην επιβραβευθεί η άρνηση
συνεργασίας, το περιθώριο ντάµπινγκ καθορίσθηκε µε
βάση τους τύπους των προϊόντων µε το υψηλότερο
περιθώριο ντάµπινγκ και το µεγαλύτερο εξαγόµενο όγκο
προς την Κοινότητα από την Bombay Dyeing & Manufacturing Co., δηλαδή 31,4 %.

3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ
(29)

Για λόγους ορθής σύγκρισης, έγιναν οι δέουσες προσαρµογές για να ληφθούν δεόντως υπόψη οι διαφορές οι
οποίες, κατά τους ισχυρισµούς, και όπως αποδείχθηκε, επηρεάζουν τις τιµές και τη συγκρισιµότητά τους. Οι εν λόγω
προσαρµογές έγιναν σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος
10 του βασικού κανονισµού, όσον αφορά τους ναύλους, τη
διακίνηση και τη φόρτωση, τη µεταφορά, το πιστωτικό
κόστος, την ασφάλιση, τις προµήθειες και τη συσκευασία.

Ε. ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ

4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
(30)

Ο αιτών δήλωσε ότι, για ορισµένες εταιρείες της δειγµατοληψίας, θα έπρεπε να εφαρµοσθεί η παρέκκλιση του
άρθρου 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισµού, η
οποία επιτρέπει τη σύγκριση µιας µέσης σταθµισµένης κανονικής αξίας µε το σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών όλων
των συναλλαγών µε αντικείµενο εξαγωγές στην Κοινότητα.

0 %·

(31)

Είναι σκόπιµο να περατωθεί η παρούσα ενδιάµεση επανεξέταση χωρίς να επιβληθούν µέτρα, δεδοµένου ότι η πρακτική ντάµπινγκ αφορούσε µικρό µόνο ποσοστό των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, καταγωγής Ινδίας, το
οποίο θα εξακολουθήσει, κατά πάσα πιθανότητα, να είναι
αµελητέο στο µέλλον, και, εποµένως, δεν µπορεί να προκαλέσει ζηµία. Αυτό προκύπτει από την κατωτέρω ανάλυση.
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λόγω περίοδο, οι εισαγωγές αυτές αντιπροσώπευαν µερίδιο
αγοράς κάτω του 1 % ή µερίδιο συνολικών εισαγωγών, από
όλες τις πηγές, κάτω του 3 %. Τούτο σηµαίνει ότι ο όγκος
των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ
ήταν αµελητέος, αν ληφθούν υπόψη τα κατώτατα όρια που
εφαρµόζονται κατά κανόνα δυνάµει του βασικού κανονισµού
και της συµφωνίας αντιντάµπινγκ του ΠΟΕ. ∆εύτερον, η
έρευνα κατέδειξε ότι, για τους λόγους που αναφέρονται στις
αιτιολογικές σκέψεις 32 έως 34, πάνω από το 90 % των
ινδικών εισαγωγών δεν αποτελούσε αντικείµενο ντάµπινγκ.
Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι εντελώς απίθανο να προκάλεσαν οι εισαγωγές αυτές σηµαντική ζηµία κατά την ΠΕ. Επιπλέον, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι η µη επιβολή µέτρων
δεν θα µεταβάλει σε καµία περίπτωση την κατάσταση αυτή
των πραγµάτων, δεδοµένου ότι δεν εφαρµόσθηκε κανένας
δασµός κατά το µεγαλύτερο µέρος της ΠΕ και ότι ο όγκος
των εισαγωγών, καταγωγής Ινδίας, που δεν αποτελούσαν
αντικείµενο ντάµπινγκ εξακολουθούσε να είναι σηµαντικός.

1. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ, ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
(32)

Όσον αφορά τις εταιρείες που επιλέχθησαν για τη δειγµατοληψία, η έρευνα κατέδειξε την ύπαρξη πρακτικής
ντάµπινγκ για µία µόνο από αυτές (την Bombay Dyeing), η
οποία αντιπροσώπευε λιγότερο από 8 % του συνόλου των
εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, καταγωγής Ινδίας,
προς την Κοινότητα κατά την ΠΕ. Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, κρίθηκε ότι οι εξαγωγές µιας µη συνεργασθείσας εταιρείας αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ [βλέπε
αιτιολογική σκέψη 30 στοιχείο δ)]. Ωστόσο, οι εξαγωγές
της τελευταίας αυτής εταιρείας αντιπροσώπευαν µόνο το
0,4 % των συνολικών ινδικών εξαγωγών προς την Κοινότητα
κατά την ΠΕ.

(33)

Τα πορίσµατα τα σχετικά µε τις δύο αυτές εταιρείες είναι
αντίθετα µε την κατάσταση των υπόλοιπων τεσσάρων εταιρειών της δειγµατοληψίας και του παραγωγού-εξαγωγέα
που έτυχε ατοµικής εξέτασης. Όπως διαπιστώθηκε, ουδεµία
από τις πέντε αυτές εταιρείες πραγµατοποιούσε πρακτική
ντάµπινγκ. Επιπλέον, η κατάστασή τους ήταν ουσιωδώς διαφορετική από την κατάσταση της Bombay Dyeing και της
µη συνεργασθείσας εταιρείας επειδή παρήγαγαν το υπό
εξέταση προϊόν αποκλειστικά για εξαγωγικούς σκοπούς. Οι
εισαγωγές που δεν αποτελούσαν αντικείµενο ντάµπινγκ και
οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί στη δειγµατοληψία αντιπροσώπευαν περίπου το 30 % των συνολικών εξαγωγών, καταγωγής Ινδίας.

(34)

(35)

Επιπλέον, οι συνεργασθέντες εξαγωγείς που δεν συµπεριλήφθηκαν στη δειγµατοληψία ούτε έτυχαν ατοµικής
εξέτασης παρήγαγαν επίσης αποκλειστικά για εξαγωγικούς
σκοπούς (σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρελήφθησαν σε
απάντηση στις ερωτήσεις της δειγµατοληψίας στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας). Τούτο σηµαίνει ότι η
διάρθρωση της εταιρείας τους ανταποκρίνεται στη διάρθρωση των εταιρειών που αναφέρονται στην αιτιολογική
σκέψη 33, γεγονός που επιτρέπει να θεωρηθεί µάλλον
απίθανη η ύπαρξη πρακτικών ντάµπινγκ επί των εξαγωγών
τους.
Βάσει των ανωτέρω, κατά την ΠΕ, πάνω από το 90 % των
ινδικών εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος µε προορισµό
την Κοινότητα δεν αποτέλεσε αντικείµενο ντάµπινγκ.

(38)

Εποµένως, βάσει των πορισµάτων της παρούσας επανεξέτασης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται κατά την παρούσα έρευνα η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ
του ντάµπινγκ και της ζηµίας που είχε καθορισθεί κατά την
αρχική έρευνα, παρότι η παρούσα ενδιάµεση µερική επανεξέταση δεν αφορά ρητά την αιτιώδη συνάφεια που είχε
καθορισθεί στην αρχική διαδικασία.

(39)

Επιπλέον, τα µέτρα που θα µπορούσαν να προκύψουν από
την παρούσα έρευνα (βλέπε αιτιολογική σκέψη 30) θα ήταν
αναποτελεσµατικά, δεδοµένου ότι δεν θα εφαρµόζονταν στο
µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών, από την Ινδία.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
(40)

(37)

Λαµβανοµένης υπόψη της σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των
πρακτικών ντάµπινγκ που διαπιστώθηκαν κατά την αρχική
έρευνα και εκείνων που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας, είναι σκόπιµο να τεθεί το ερώτηµα, αν
εξακολουθεί να υφίσταται, µε βάση τα παρόντα πορίσµατα,
η αιτιώδης συνάφεια που είχε καθορισθεί στην αρχική διαδικασία.
Πρώτον, διαπιστώθηκε ότι λιγότερο από το 8 % των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, καταγωγής Ινδίας, αποτελούσε αντικείµενο ντάµπινγκ κατά την ΠΕ. Κατά την εν

Βάσει των ανωτέρω, είναι σκόπιµο να περατωθεί η ενδιάµεση
επανεξέταση σχετικά µε τις εισαγωγές βαµβακερών πανικών
κρεβατιού, καταγωγής Ινδίας, χωρίς να επιβληθούν δασµοί
αντιντάµπινγκ.

ΣΤ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(41)

2. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ
(36)

L 333/7

Λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης
επανεξέτασης ενόψει της λήξης των µέτρων αντιντάµπινγκ
που επιβλήθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2398/97,
είναι σκόπιµο να περατωθεί η διαδικασία επανεξέτασης αναλόγως.

Ζ. ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ
(42)

Τα ενδιαφερόµενα µέρη ενηµερώθηκαν για τα πραγµατικά
περιστατικά και τις εκτιµήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο
να προταθεί η περάτωση της παρούσας ενδιάµεσης µερικής
επανεξέτασης και της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος
των µέτρων χωρίς να επιβληθούν µέτρα και τους παρεσχέθη
η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Οι
παρατηρήσεις τους λήφθηκαν υπόψη και, στις περιπτώσεις
που κρίθηκε σκόπιµο, τα πορίσµατα τροποποιήθηκαν αναλόγως,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η ενδιάµεση επανεξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3, και η επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος
των µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96, σχετικά µε τις εισαγωγές ορισµένων βαµβακερών πανικών κρεβατιού, καταγωγής Ινδίας, περαιώνεται χωρίς την επιβολή µέτρων.
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, 17 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. ALEMANNO

20.12.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2240/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 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 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 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 19ης ∆εκεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
999

80,1
57,7
113,1
83,6

0707 00 05

052
628
999

157,5
126,9
142,2

0709 90 70

052
204
999

116,2
56,6
86,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
421
999

45,0
62,7
46,8
13,6
42,0

0805 20 10

052
204
999

62,0
64,9
63,5

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

052
999

76,9
76,9

0805 50 10

052
400
600
999

63,9
39,2
76,3
59,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
400
404
720
999

58,6
40,5
51,0
79,2
84,1
80,7
65,7

0808 20 50

052
064
400
528
720
999

107,2
58,8
98,3
79,8
44,4
77,7

1

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2241/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισµένα προϊόντα του τοµέα των αυγών και του
κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και πρέπει
συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει
εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1474/95 της Επιτροπής (1), ότι πρέπει να
καθορισθεί το πλεόνασµα που προστίθεται στη διαθέσιµη ποσότητα
για την επόµενη περίοδο, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα των αυγών και των
ωαλβουµινών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων στον τοµέα του κρέατος πουλερικών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1043/2001, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2004, αφορούν για ορισµένα
προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαµηλότερες από τις διαθέσιµες ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως, και, για άλλα

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004
βάσει των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96
θα γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2004, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 19.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.
(3) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών
εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 Μαρτίου 2004

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την
1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2004
(σε t)

E1

100,00

123 013,60

E2

35,40

1 750,00

E3

—

13 967,58

P1

100,00

1 915,00

P2

100,00

2 530,08

P3

2,37

175,00

P4

14,15

250,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2242/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον
∆εκέµβριο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισµένων προϊόντων µε βάση το κρέας πουλερικών
βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον
τοµέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που
προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για
ορισµένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2004 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιµες ποσότητες
και πρέπει συνεπώς να µειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να
υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανοµής,

Άρθρο 1
1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2004,
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από
την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2004, για τις συνολικές
ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, πρέπει να υποβάλονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1431/94.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οµάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων
πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου
2004

Συνολική διαθέσιµη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου
2004
(σε t)

1

1,55

1 775,00

2

1,55

1 275,00

3

1,58

825,00

4

1,79

450,00

5

2,19

175,00
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2243/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που
παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας
των εθνικών µέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα
µέτρα αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Οι γενικοί κανόνες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις προαναφερόµενες
ενέργειες.

(4)

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την
όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95.

(5)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1104/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής
χρηµατοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προµήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (5) προβλέπει ότι το µέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται
στο σχετικό τοµέα, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων.

(1)

Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισµού για τα κοινοτικά µέτρα επισιτιστικής βοήθειας
και προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να γνωρίσουν
το επίπεδο της κοινοτικής συµµετοχής στη χρηµοτοδότηση

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο
των διεθνών συµβάσεων ή άλλων συµπληρωµατικών προγραµµάτων,
καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανοµής οι επιστροφές που εφαρµόζονται στα προϊόντα των τοµέων των σιτηρών
και της όρυζας καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
158 της 27.6.2003, σ. 1.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
288 της 25.10.1974, σ. 1.
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του κανονισµού της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεµβρίου 2003, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται στα
προϊόντα των τοµέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών µέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
(EUR/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

148,10

1006 30 92 9900

148,10

1006 30 94 9100

148,10

1006 30 94 9900

148,10

1006 30 96 9100

148,10

1006 30 96 9900

148,10

1006 30 98 9100

148,10

1006 30 98 9900

148,10

1006 30 65 9900

148,10

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

40,08

1102 20 10 9400

34,36

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

51,53

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήµατα παρακολούθησης σκαφών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(8)

Ενόψει της θέσπισης αυτών των νέων διατάξεων είναι απαραίτητο να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1489/97 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 1997, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (2).

(9)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιµη εκµετάλλευση
των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3 και το άρθρο 23
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, απαγορεύεται στα αλιευτικά
σκάφη να ασχολούνται µε δραστηριότητες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής, εκτός
εάν έχουν εγκατεστηµένο εν λειτουργία σύστηµα το οποίο
να επιτρέπει την ανίχνευση και αναγνώριση του σκάφους
µέσω συστηµάτων τηλεπαρακολούθησης.
Είναι ενδεδειγµένο, από την 1η Ιανουαρίου 2004, όλα τα
αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 18 µέτρων, και
από την 1η Ιανουαρίου 2005, όλα τα αλιευτικά σκάφη
ολικού µήκους άνω των 15 µέτρων, να υπόκεινται στο δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ).
Τα αλιευτικά σκάφη που αναπτύσσουν δραστηριότητες
αποκλειστικά εντός των βασικών ακτογραµµών των κρατών
µελών ενδείκνυται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εφαρµογής του δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης
σκαφών λόγω της ασήµαντης επίπτωσης που έχει η δραστηριότητά τους στους πόρους.
Βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002, τα κράτη µέλη θα δηµιουργήσουν την
διοικητική και τεχνική υποδοµή που απαιτείται προκειµένου
να εξασφαλισθεί αποτελεσµατικός έλεγχος, επιθεώρηση και
επιβολή του νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και δορυφορικών
συστηµάτων παρακολούθησης.

(5)

Οι αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τα ΣΠΣ δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις σηµαντικής βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης τόσο στην θάλασσα όσο
και στην ξηρά.

(6)

Ενδείκνυται να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος για την
εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στην διαβίβαση
της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του αλιευτικού σκάφους
υπό ορισµένες συνθήκες.

(7)

Το ΣΠΣ θα πρέπει να εφαρµόζεται κατά παρόµοιο τρόπο σε
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και σε αλιευτικά σκάφη τρίτων
χωρών που ασκούν δραστηριότητες σε κοινοτικά ύδατα.

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για τη λειτουργία εκ µέρους των κρατών µελών δορυφορικού συστήµατος
παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 22
παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:

α) στα αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 18 µέτρων από
την 1η Ιανουαρίου 2004 και
β) στα αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους άνω των 15 µέτρων από
την 1η Ιανουαρίου 2005.
2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα αλιευτικά σκάφη
που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε εκµεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας και που ασκούν δραστηριότητες αποκλειστικά εντός των
βασικών ακτογραµµών των κρατών µελών.
Άρθρο 3
Κέντρα παρακολούθησης αλιευτικών
1. Τα κράτη µέλη λειτουργούν κέντρα παρακολούθησης αλιευτικών (ΚΠΑ).
(2) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 18· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2445/1999 (ΕΕ L 298 της
19.11.1999, σ. 5).
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Το ΚΠΑ ενός κράτους µέλους παρακολουθεί:

α) τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν την σηµαία του εν λόγω
κράτους, ανεξάρτητα από τα ύδατα ή το λιµάνι στα οποία ευρίσκονται·
β) τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σηµαία άλλων
κρατών µελών και
γ) τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους σε ύδατα τα οποία βρίσκονται στην επικράτεια ή τη
δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους.
3.
Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να λειτουργούν από κοινού
ΚΠΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ

Άρθρο 4
Απαίτηση για συσκευές δορυφορικού εντοπισµού σε κοινοτικά
αλιευτικά σκάφη
Κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος που υπόκειται στο σύστηµα
ΣΠΣ, δεν επιτρέπεται να αναχωρεί από λιµάνι χωρίς να διαθέτει
εγκατεστηµένη συσκευή δορυφορικού εντοπισµού.

20.12.2003

2. Οι κυβερνήτες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που υπόκεινται σε ΣΠΣ εξασφαλίζουν ιδίως ότι:
α) τα δεδοµένα δεν αλλοιώνονται µε κανένα τρόπο·
β) η κεραία ή οι κεραίες που συνδέονται µε τις συσκευές δορυφορικού εντοπισµού δεν παρεµποδίζονται κατά κανένα τρόπο·
γ) η πηγή τροφοδοσίας των συσκευών δορυφορικού εντοπισµού
δεν διακόπτεται κατά κανέναν τρόπο και
δ) η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού δεν αποµακρύνεται από το
αλιευτικό σκάφος.
3. Απαγορεύεται η καταστροφή, βλάβη, διακοπή λειτουργίας
της συσκευής δορυφορικού εντοπισµού ή η µε κάθε τρόπο επέµβαση σε αυτήν.
Άρθρο 7
Μέτρα ελέγχου που πρέπει να θεσπίζονται από τα κράτη µέλη
σηµαίας
Κάθε κράτος µέλος σηµαίας εξασφαλίζει τακτική παρακολούθηση
της ακρίβειας των δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 1 και ενεργεί άµεσα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται
ότι τα δεδοµένα είναι ανακριβή.

Άρθρο 5

Άρθρο 8

Χαρακτηριστικά των συσκευών δορυφορικού εντοπισµού

Συχνότητα διαβίβασης δεδοµένων

1.
Οι συσκευές δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκατεστηµένες επί κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εξασφαλίζουν την αυτόµατη
και ανά πάσα στιγµή διαβίβαση στο κέντρο παρακολούθησης
σκαφών (ΚΠΑ) του κράτους µέλους σηµαίας, δεδοµένων που αφορούν:

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι το ΚΠΑ του λαµβάνει
µέσω του ΣΠΣ τουλάχιστον µία φορά κάθε ώρα, τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά µε τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν την σηµαία του και είναι νηολογηµένα στην
Κοινότητα. Το ΚΠΑ είναι δυνατόν να αποφασίσει να απαιτήσει τη
διαβίβαση των πληροφοριών σε βραχύτερα χρονικά διαστήµατα.

α) στα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους·
β) στο πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγµα του αλιευτικού
σκάφους, µε σφάλµα στίγµατος µικρότερο των 500 µέτρων, µε
ποσοστό αξιοπιστίας 99 %·
γ) την ηµεροµηνία και την ώρα καθορισµού του εν λόγω στίγµατος
του αλιευτικού σκάφους (εκπεφρασµένη σε συντονισµένη παγκόσµια ώρα «UTC») και
δ) από την 1η Ιανουαρίου 2006 το αργότερο, την ταχύτητα και
την κατεύθυνση του αλιευτικού σκάφους.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
εξασφαλίσουν πως οι συσκευές δορυφορικού εντοπισµού αποκλείουν την εισαγωγή ή εξαγωγή εσφαλµένων θέσεων και δεν πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να παρακαµφθούν χειροκίνητα.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες

σχετικά

µε τις συσκευές
εντοπισµού

δορυφορικού

1.
Οι κυβερνήτες των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που υπόκεινται στο ΣΠΣ εξασφαλίζουν πως οι συσκευές δορυφορικού εντοπισµού λειτουργούν πλήρως ανά πάσα στιγµή και ότι διαβιβάζονται
πράγµατι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος
1.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η συχνότητα της διαβίβασης δεδοµένων είναι δυνατόν να είναι µια φορά κάθε δύο ώρες,
στην περίπτωση που το ΚΠΑ του κράτους µέλους σηµαίας και του
παράκτιου κράτους µέλους έχει την δυνατότητα να εντοπίσει το
πραγµατικό στίγµα των αλιευτικών σκαφών.
3. Όταν κάποιο αλιευτικό σκάφος είναι ελλιµενισµένο, η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού είναι δυνατόν να βρίσκεται εκτός
λειτουργίας, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ΚΠΑ και εφόσον η επόµενη έκθεση δείχνει πως το αλιευτικό σκάφος δεν άλλαξε
θέση σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση.
Άρθρο 9
Παρακολούθηση της εισόδου και εξόδου από συγκεκριµένες
περιοχές
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι το ΚΠΑ του παρακολουθεί
µέσω του ΣΠΣ, και για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία
του και είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα, την ηµεροµηνία και την
ώρα εισόδου και εξόδου από:
α) οποιεσδήποτε θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες εφαρµόζονται
ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε ύδατα και πόρους·
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β) τις περιοχές διακανονισµού των περιφερειακών οργανώσεων
αλιείας, στις οποίες η Κοινότητα ή ορισµένα κράτη µέλη είναι
µέρη·
γ) τα ύδατα τρίτης χώρας.

Άρθρο 10
∆ιαβίβαση δεδοµένων στο παράκτιο κράτος µέλος
1.
Το ΣΠΣ που έχει θεσπίσει κάθε κράτος µέλος πρέπει να διασφαλίζει την αυτόµατη διαβίβαση στο ΚΠΑ ενός παράκτιου
κράτους µέλους των δεδοµένων που πρέπει να διαβιβάζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη που
φέρουν τη σηµαία του και είναι νηολογηµένα στην Κοινότητα, τα
οποία υπόκεινται στο σύστηµα ΣΠΣ, καθ' όλο το χρόνο κατά τον
οποίο βρίσκονται στα ύδατα του παράκτιου κράτους µέλους.
Αυτή η διαβίβαση δεδοµένων γίνεται ταυτόχρονα µε τη διαβίβαση
στο ΚΠΑ του κράτους µέλους σηµαίας και σύµφωνα µε τη µορφή
που παρατίθεται στο παράρτηµα I.
2.
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη, πλήρη κατάλογο των συντεταγµένων γεωγραφικού πλάτους
και γεωγραφικού µήκους που οριοθετούν την αποκλειστική οικονοµική του ζώνη ή την αποκλειστική αλιευτική του ζώνη.
3.
Παράκτια κράτη µέλη που παρακολουθούν από κοινού µία
περιοχή, µπορούν να ορίζουν έναν κοινό προορισµό για τη διαβίβαση των δεδοµένων τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 5. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
µέλη.
4.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το συντονισµό των αρµόδιων
αρχών τους όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρµογή διαδικασιών
διαβίβασης στο ΚΠΑ ενός παράκτιου κράτους µέλους.
5.
Κατόπιν αιτήσεως, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στα άλλα
κράτη µέλη κατάλογο των σκαφών που φέρουν την σηµαία τους
και υπόκεινται στο ΣΠΣ. Ο κατάλογος περιλαµβάνει τον εσωτερικό
αριθµό νηολόγησης, την εξωτερική ταυτότητα, το όνοµα και το
διεθνές σήµα ασύρµατης κλήσης κάθε σκάφους.
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2. Κανένα κοινοτικό αλιευτικό σκάφος δεν αποπλέει από λιµένα,
µετά από τεχνική ανεπάρκεια ή µη λειτουργία, πριν διαπιστωθεί από
τις αρµόδιες αρχές πως η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού που
είναι εγκατεστηµένη επί του σκάφους λειτουργεί ικανοποιητικά ή
πριν του το επιτρέψουν κατ' άλλο τρόπο οι αρµόδιες αρχές.
3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο πλοίαρχος ή ο
πλοιοκτήτης του σκάφους, ή ο αντιπρόσωπός τους, ενηµερώνεται
στην περίπτωση που η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού, η οποία
είναι εγκαταστηµένη επί κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εµφανίζει
δυσλειτουργία ή δεν λειτουργεί.
4. Το κράτος µέλος σηµαίας είναι δυνατόν να επιτρέψει την
αντικατάσταση της συσκευής δορυφορικού εντοπισµού από συσκευή που λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Άρθρο 12
Μη λήψη δεδοµένων
1. Στην περίπτωση που το ΚΠΑ ενός κράτους µέλους σηµαίας
δεν έχει λάβει επί 12 ώρες διαβιβάσεις δεδοµένων σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 ή 11, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν τον πλοίαρχο ή τον
πλοιοκτήτη του σκάφους ή τον αντιπρόσωπό τους. Σε περίπτωση
που για συγκεκριµένο σκάφος η κατάσταση αυτή επαναληφθεί
περισσότερες από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός έτους, το
κράτος µέλος σηµαίας διασφαλίζει ότι η συσκευή δορυφορικού
εντοπισµού του εν λόγω σκάφους έχει ελεγχθεί. Το οικείο κράτος
µέλος διερευνά το ζήτηµα προκειµένου να καθορίσει κατά πόσον ο
εξοπλισµός έχει υποστεί παραποίηση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου
6 παράγραφος 2 στοιχείο δ) αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
αφαίρεση του εξοπλισµού αυτού προς εξέταση.
2. Όταν το ΚΠΑ ενός κράτους µέλους σηµαίας δεν έχει λάβει
επί 12 ώρες διαβιβάσεις δεδοµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 8 ή 11,
και το τελευταίο ληφθέν στίγµα ήταν στα ύδατα παράκτιου
κράτους µέλους, ενηµερώνει σχετικά το ταχύτερο δυνατόν το ΚΠΑ
του εν λόγω παράκτιου κράτους µέλους.
3. Όταν οι αρµόδιες αρχές ενός παράκτιου κράτους µέλους
παρατηρήσουν αλιευτικό σκάφος στα ύδατά τους και δεν έχουν
λάβει δεδοµένα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή το
άρθρο 11 παράγραφος 1, ενηµερώνουν σχετικά τον πλοίαρχο του
σκάφους και το ΚΠΑ του κράτους σηµαίας.
Άρθρο 13

Άρθρο 11
Τεχνική ανεπάρκεια ή µη λειτουργία συσκευής δορυφορικού
εντοπισµού
1.
Σε περίπτωση τεχνικής ανεπάρκειας ή µη λειτουργίας µιας
συσκευής δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκατεστηµένη σε κοινοτικό αλιευτικό σκάφος, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του
σκάφους, ή ο αντιπρόσωπός τους, διαβιβάζει κάθε τέσσερις ώρες,
αρχής γενοµένης από την ώρα διαπίστωσης του συµβάντος ή από
την ώρα που ενηµερώθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή το
άρθρο 12 παράγραφος 1, το επικαιροποιηµένο τρέχον γεωγραφικό
στίγµα του σκάφους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέτυπο, οµοιοτυπία, τηλεφωνικό µήνυµα ή µε ασύρµατο, µέσω σταθµού ασυρµάτου εγκεκριµένου βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας για τη λήψη
τέτοιων εκθέσεων, στο ΚΠΑ του κράτους µέλους σηµαίας και στο
ΚΠΑ του παράκτιου κράτους µέλους.

Παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
1. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που λαµβάνουν
σύµφωνα µε το άρθρο 8, το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο
11 παράγραφος 1 για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών.
2. Τα κράτη µέλη σηµαίας εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα που
λαµβάνονται από τα αλιευτικά κράτη που φέρουν την σηµαία τους
ή που είναι νηολογηµένα στα νηολόγιά τους, διατηρούνται σε
µορφή αναγνώσιµη από ηλεκτρονικό υπολογιστή για περίοδο τριών
ετών.
3. Τα παράκτια κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα που
λαµβάνονται από τα αλιευτικά κράτη που φέρουν σηµαία άλλου
κράτους µέλους, διατηρούνται σε µορφή αναγνώσιµη από ηλεκτρονικό υπολογιστή για περίοδο τριών ετών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚεΦαΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Υ∆ΑΤΑ

Άρθρο 14
Πρόσβαση στα δεδοµένα

Άρθρο 17
Απαίτηση συσκευής δορυφορικού εντοπισµού επί των σκαφών

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή διαθέτει, κατόπιν ειδικού αιτήµατος, απευθείας πρόσβαση εξ αποστάσεως στα
αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιέχουν τα δεδοµένα τα
οποία κατέγραψε το ΚΠΑ τους.

Κάθε αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας, το οποίο υπόκειται σε ΣΠΣ,
διαθέτει εγκαταστηµένη επί του σκάφους συσκευή δορυφορικού
εντοπισµού σε λειτουργία όταν βρίσκεται σε κοινοτικά ύδατα.

2.
Η διαχείριση των δεδοµένων που λήφθηκαν στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού πραγµατοποιείται κατά εµπιστευτικό τρόπο.

Άρθρο 18

Άρθρο 15
Πληροφορίες σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές
1.
Το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, ο αριθµός
τηλετύπου, ο αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, η διεύθυνση X.25 καθώς
και κάθε άλλη διεύθυνση που χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική
διαβίβαση δεδοµένων, της αρµόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για
ΚΠΑ, εµφαίνονται στο παράρτηµα II.
2.
Οποιεσδήποτε µεταβολές στις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη εντός εβδοµάδας από την ηµεροµηνία της σχετικής
αλλαγής.
Άρθρο 16
Εξαµηνιαίες εκθέσεις των κρατών µελών
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ανά εξάµηνο στην Επιτροπή,
µέχρι την 1η Μαου και µέχρι την 1η Νοεµβρίου αντίστοιχα, εκθέσεις για τη λειτουργία των ΣΠΣ τους κατά τη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου.
2.

Ειδικότερα κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθµό των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σηµαία ή
είναι νηολογηµένα στο εν λόγω κράτος µέλος και τα οποία υπόκειντο στο ΣΠΣ κατά τη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου·
β) τον κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που παρουσίασαν κατ'
επανάληψη τεχνική ανεπάρκεια ή µη λειτουργία των συσκευών
δορυφορικού εντοπισµού τους κατά τη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου·

Χαρακτηριστικά των συσκευών δορυφορικού εντοπισµού
1. Οι συσκευές δορυφορικού εντοπισµού οι οποίες είναι εγκαταστηµένες επί αλιευτικών σκαφών τρίτης χώρας εξασφαλίζουν, ανά
πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους σε κοινοτικά
ύδατα, την αυτόµατη διαβίβαση των ακόλουθων δεδοµένων:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους·
β) το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγµα του αλιευτικού
σκάφους, µε σφάλµα στίγµατος µικρότερο των 500 µέτρων, µε
ποσοστό αξιοπιστίας 99 %·
γ) την ηµεροµηνία και την ώρα καθορισµού του εν λόγω στίγµατος
του αλιευτικού σκάφους (εκπεφρασµένη σε συντονισµένη παγκόσµια ώρα «UTC»), και
δ) από την 1η Ιανουαρίου 2006, την ταχύτητα και την κατεύθυνση
του αλιευτικού σκάφους.
2. Οι συσκευές δορυφορικού εντοπισµού αποκλείουν την εισαγωγή ή εξαγωγή εσφαλµένων θέσεων και δεν θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να παρακαµφθούν χειροκίνητα.
Άρθρο 19
Αρµοδιότητες σχετικά µε τις συσκευές δορυφορικού εντοπισµού
1. Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών που
υπόκεινται στο ΣΠΣ εξασφαλίζουν πως οι συσκευές δορυφορικού
εντοπισµού λειτουργούν πλήρως ανά πάσα στιγµή και ότι διαβιβάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.
2. Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών που
υπόκεινται σε ΣΠΣ εξασφαλίζουν ιδίως ότι:

γ) τον αριθµό των εκθέσεων στίγµατος που λήφθηκαν από το ΚΠΑ
του κατά τη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου ανά κράτος
σηµαίας, και

α) τα δεδοµένα δεν αλλοιώνονται µε κανένα τρόπο·

δ) τον συνολικό χρόνο παραµονής σε θαλάσσιες ζώνες που προσδιορίζονται ως υποπεριοχές FAO κατά τη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη
σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο εν λόγω κράτος µέλος, και τα
οποία υπόκεινται στο ΣΠΣ.

γ) η πηγή τροφοδοσίας των συσκευών δορυφορικού εντοπισµού
δεν διακόπτεται κατά κανέναν τρόπο, και
δ) η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού δεν αποµακρύνεται από το
αλιευτικό σκάφος.

3.
Η µορφή υποβολής των πληροφοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 είναι δυνατόν να καθορίζεται µετά από διαβουλεύσεις
ανάµεσα στα κράτη µέλη και την Επιτροπή.

3. Απαγορεύεται η καταστροφή, βλάβη, διακοπή λειτουργίας
της συσκευής δορυφορικού εντοπισµού ή η µε κάθε τρόπο επέµβαση σε αυτήν.

β) η κεραία ή οι κεραίες που συνδέονται µε τις συσκευές δορυφορικού εντοπισµού δεν παρεµποδίζονται κατά κανένα τρόπο·
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Άρθρο 20
Συχνότητα διαβίβασης δεδοµένων
Η αυτόµατη διαβίβαση δεδοµένων πραγµατοποιείται µε συχνότητα
µια τουλάχιστον φορά ανά ώρα. Ωστόσο, η συχνότητα αυτή είναι
δυνατόν να είναι µια τουλάχιστον φορά κάθε δύο ώρες, στην περίπτωση που το ΚΠΑ του κράτους σηµαίας έχει την δυνατότητα
σταθµοσκόπησης του πραγµατικού στίγµατος των αλιευτικών
σκαφών.
Άρθρο 21
Προώθηση δεδοµένων στο παράκτιο κράτος µέλος
Οι πληροφορίες παρακολούθησης στίγµατος που αναφέρονται στο
άρθρο 18 παράγραφος 1 προωθούνται στο ΚΠΑ του παράκτιου
κράτους µέλους σύµφωνα µε την µορφή που καθορίζεται στο
παράρτηµα I.
Άρθρο 22
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών
1.
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών πλήρη πίνακα συντεταγµένων γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού µήκους οι οποίες οριοθετούν την
αποκλειστική οικονοµική του ζώνη ή την αποκλειστική αλιευτική
του ζώνη, σε µορφή συµβατή µε το Παγκόσµιο Γεωδαιτικό
Σύστηµα 1984 (WGS 84).
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3. Κανένα σκάφος τρίτης χώρας που ασκεί δραστηριότητα σε
κοινοτικά ύδατα δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει από λιµένα κράτους
µέλους µετά από τεχνική ανεπάρκεια ή µη λειτουργία, πριν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες αρχές πως η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκαταστηµένη επί του σκάφους λειτουργεί ικανοποιητικά, ή πριν του το επιτρέψουν κατ' άλλο τρόπο οι αρµόδιες
αρχές.
4. Τα παράκτια κράτη µέλη ενηµερώνουν τον πλοίαρχο ή τον
πλοιοκτήτη ενός σκάφους, ή τον αντιπρόσωπό τους, σε περίπτωση
που η συσκευή δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκαταστηµένη
επί του σκάφους εµφανίζει προβλήµατα δυσλειτουργίας ή δεν λειτουργεί.
Άρθρο 24
Παρακολούθηση και εκθέσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων
1. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που λαµβάνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 18 και το άρθρο 23 παράγραφος 1 για την
αποτελεσµατική παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων
των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών.
2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδοµένα που λαµβάνονται από τα αλιευτικά κράτη τρίτων χωρών διατηρούνται σε µορφή
αναγνώσιµη από ηλεκτρονικό υπολογιστή για περίοδο τριών ετών.
3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή στην περίπτωση που ένα σκάφος δεν συµµορφώνεται προς τους κανόνες που
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

2.
Τα παράκτια κράτη µέλη εξασφαλίζουν τον συντονισµό, µε
τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών, της θέσπισης
και εφαρµογής των διαδικασιών αυτόµατης διαβίβασης στο ΚΠΑ
τους.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Κατάργηση

Τεχνική ανεπάρκεια ή µη λειτουργία συσκευής δορυφορικού
εντοπισµού

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1489/97 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου
2004.

1.
Σε περίπτωση τεχνικής ανεπάρκειας ή µη λειτουργίας συσκευής δορυφορικού εντοπισµού που είναι εγκατεστηµένη επί αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται σε κοινοτικά ύδατα, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο
αντιπρόσωπός τους κοινοποιούν, κάθε δύο ώρες, και κάθε φορά
που το σκάφος µετακινείται από µία υποδιαίρεση ICES σε µίαν
άλλη, το επικαιροποιηµένο τρέχον γεωγραφικό στίγµα του
σκάφους, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέτυπο, τηλεοµοιοτυπία,
τηλεφωνικά µηνύµατα ή µε ασύρµατο.

Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΙΙΙ.

2.
Οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται στο ΚΠΑ του παράκτιου κράτους µέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 25

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΟΡΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
Α. Περιεχόµενο της έκθεσης στίγµατος

Κωδικός
πεδίου

Υποχρεωτικό
Προαιρετικό

Αρχή εγγραφής

SR

Υ

Λεπτοµέρεια συστήµατος· δείχνει την αρχή του της εγγραφής

∆ιεύθυνση

AD

Υ

Λεπτοµέρεια µηνύµατος· προορισµός· κωδικός χώρας
παράκτιου κράτους µέλους — τριψήφιος αλφαριθµητικός
κωδικός ISO

Τύπος µηνύµατος

TM

Υ

Λεπτοµέρεια µηνύµατος· τύπος µηνύµατος, «POS»

Σήµα κλήσης ασυρµάτου

RC

Υ

Στοιχεία νηολόγησης σκάφους

Αριθµός ταξιδιού

TN

Π

Λεπτοµέρεια δραστηριότητας· αύξων αριθµός αλιευτικού
ταξιδιού κατά το τρέχον έτος

Όνοµα σκάφους

NA

Π

Στοιχεία νηολόγησης σκάφους

Εσωτερικός αριθµός αναφοράς

IR

Π (1)

Στοιχεία νηολόγησης σκάφους. Μοναδικός αριθµός
σκάφους υπό την µορφή αλφαριθµητικού κωδικού χώρας
ISO για το κράτος σηµαίας ακολουθούµενος από αριθµό

Εξωτερικός αριθµός νηολόγησης

XR

Π

Στοιχεία νηολόγησης σκάφους· εξωτερικός αριθµός του
σκάφους

Γεωγραφικό πλάτος (δεκαδικό)

LT

Υ

Λεπτοµέρεια δραστηριότητας· στίγµα κατά τη στιγµή της
διαβίβασης

Γεωγραφικό µήκος (δεκαδικό)

LG

Υ

Λεπτοµέρεια δραστηριότητας· στίγµα κατά τη στιγµή της
διαβίβασης

Ταχύτητα

SP

Υ (2)

Ταχύτητα του πλοίου σε δέκατα κόµβου

Πορεία

CO

Υ (2)

Πορεία του πλοίου σε κλίµακα 360°

Ηµεροµηνία

DA

Υ

Λεπτοµέρεια µηνύµατος· ηµεροµηνία διαβίβασης

Ώρα

TI

Υ

Λεπτοµέρεια µηνύµατος· ηµεροµηνία διαβίβασης

Τέλος εγγραφής

ER

Υ

Λεπτοµέρεια συστήµατος· δείχνει το τέλος της εγγραφής

Στοιχείο δεδοµένων

Παρατηρήσεις

(1) Υποχρεωτικό για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη.
(2) Προαιρετικό µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Β. ∆οµή της έκθεσης στίγµατος
Κάθε διαβίβαση δεδοµένων έχει την ακόλουθη δοµή:
— µια διπλή πλάγια κάθετος (//) και οι χαρακτήρες «SR» υποδηλώνουν την αρχή µηνύµατος,
— µια διπλή πλάγια κάθετος (//) και ένας κωδικός πεδίου υποδηλώνουν την έναρξη δεδοµένου,
— µια µονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό πεδίου και τα δεδοµένα,
— τα ζεύγη δεδοµένων διαχωρίζονται από κενό,
— οι χαρακτήρες «ER» και µια διπλή πλάγια κάθετος (//) υποδηλώνουν το τέλος του µηνύµατος.
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Γ. Ορισµός των στοιχείων δεδοµένων
Κατηγορία

Λεπτοµέρειες συστήµατος

Λεπτοµέρειες µηνύµατος

Στοιχεία νηολόγησης σκάφους

Λεπτοµέρειες δραστηριότητας

Στοιχείο δεδοµένων

Κωδικός
πεδίου

Τύπος

Περιεχόµενα

Ορισµοί

Αρχή εγγραφής

SR

Υποδηλώνει την αρχή της εγγραφής

Τέλος εγγραφής

ER

Υποδηλώνει το τέλος της εγγραφής

∆ιεύθυνση παραλήπτη

AD

3*ψήφιος

∆ιεύθυνση ISO-3166

∆ιεύθυνση του παραλήπτη του µηνύµατος

Τύπος µηνύµατος

TM

3*ψήφιος

Κωδικός

Τρία πρώτα γράµµατα του τύπου του
µηνύµατος

Ηµεροµηνία

DA

8*ψήφιος

ΕΕΕΕMMΗΗ

Έτος, µήνας και ηµέρα

Ώρα

TI

4*ψήφιος

ΩΩΛΛ

Ώρες και λεπτά υπό µορφή UTC

Σήµα κλήσης ασυρµάτου

RC

7*ψήφιος

Κωδικός IRCS

Το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου
του σκάφους

Όνοµα του σκάφους

NA

30*ψήφιος

ISO 8859,1

Όνοµα του σκάφους

Εξωτερική νηολόγηση

XR

14*ψήφιος

ISO 8859,1

Πλευρικός αριθµός του σκάφους

Εσωτερικός αριθµός αναφοράς

IR

3*ψήφιος
9*ψήφιος

ISO – 3166+ 9 αριθµοί
το πολύ

Μοναδικός αριθµός σκάφους που δίδεται
από το κράτος σηµαίας µετά τη νηολόγηση

Γεωγραφικό πλάτος (δεκαδικό)

LT

7*ψήφιος

+/-DD.ddd

Αρνητικές τιµές εάν το γεωγραφικό
πλάτος βρίσκεται στο νότιο ηµισφαίριο (1)
(WGS84)

Γεωγραφικό µήκος (δεκαδικό)

LG

8*ψήφιο

+/-DD.ddd

Οι τιµές είναι αρνητικές εάν το γεωγραφικό µήκος βρίσκεται στο δυτικό ηµισφαίριο (1) (WGS84)

Ταχύτητα

SP

3*ψήφιο

Κόµβοι * 10

Π.χ.//SP/105 = 10,5 κόµβοι

Πορεία

CO

3*ψήφιο

Σε κλίµακα 360°

Π.χ.//CO/270 = 270°

Αριθµός ταξιδίου

TN

3*ψήφιο

001-999

Αριθµός του αλιευτικού ταξιδιού κατά την
τρέχουσα χρονιά

(1) ∆εν απαιτείται η διαβίβαση του συµβόλου (+), τα µηδενικά στην αρχή είναι δυνατόν να παραλειφθούν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αρµόδιες αρχές
BELGIË/BELGIQUE

ESPAÑA

Όνοµα:

Όνοµα:

Secretaría General de Pesca Marítima

∆ιεύθυνση:

Paseo de la Castellana no 112
ES-28046 Madrid

Dienst voor de Zeevisserij
Administratief Centrum

∆ιεύθυνση:

Vrijhavenstraat 5
B-8400 Oostende

Τηλέφωνο:

(34) 913 47 17 50

Τηλέφωνο:

(32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Φαξ:

(34) 913 47 15 44

X.25:

21453150315802

E-mail:

csp@mapya.es

Φαξ:

(32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Τέλεξ:

81075 dzvost

X.25:

206 259 020 63

E-mail:

Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be
VMS.Oostende@wol.be

DANMARK
Όνοµα:

Fiskeridirektoratet

FRANCE
Όνοµα:

Cross Atlantique

∆ιεύθυνση:

Château de la Garenne
Avenue Louis Bougo
F-56410 Etel

Τηλέφωνο:

(33) 297 55 35 35

Φαξ:

(33) 297 55 49 34

Τέλεξ:

95 05 19

∆ιεύθυνση:

Stormgade 2
DK-1470 København K

Τηλέφωνο:

(45) 33 96 36 09

IRELAND

Φαξ:

(45) 33 96 39 00

Όνοµα:

Τέλεξ:

16144 fm dk

Fisheries Monitoring Centre
Naval Base

X.25:

238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)
238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

∆ιεύθυνση:

Haulbowline
Co. Cork
Ireland

E-mail

sat@fd.dk

Τηλέφωνο:

(353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 —
486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Φαξ:

(353-21) 437 80 96

X.25:

272 440 520 023

E-mail:

nscstaff@eircom.net or
fmcvmsst@eircom.net

DEUTSCHLAND
Όνοµα:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

∆ιεύθυνση:

Palmaille 9
D-22767 Hamburg

Τηλέφωνο:

(49-40) 38905-173/38905-180

Φαξ:

(49-40) 38905-128/38905-160

Τέλεξ:

0214/763

X.25:
E-mail:

ITALIA
Όνοµα:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto —
Guardia costiera

∆ιεύθυνση:

Viale dell'Arte n. 16
I-00144 Roma

0 262 45 4001 20221

Τηλέφωνο:

(39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

bettina.gromke@ble.de

Φαξ:

(39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Τέλεξ:

(39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-mail:

cogecap3@flashnet.it

ΕΛΛΑ∆Α
Όνοµα:

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Λιµενικής
Αστυνοµίας Γ (Αλιείας)

NEDERLAND

∆ιεύθυνση:

Γρ. Λαµπράκη 150
EL-18518 Πειραιάς

Όνοµα:

Algemene Inspectiedienst

∆ιεύθυνση:

Τηλέφωνο:

(30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Φαξ:

(30-210) 4191561 — 4285466

Poststraat 15
Postbus 234
6461 AW Kerkrade
Nederland

Τέλεξ:

212239 — 212273

Τηλέφωνο:

(31-45) 546 62 22
(31-45) 546 62 30

Χ.25:

02023 — 22100047

Φαξ:

(31-45) 546 10 11

E-mail:

vms@mail.yen.gr,
demos@yen.gr

X.25:

0204 14444605

E-mail:

meldkamer@minLnv.nl
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SVERIGE

Όνοµα:

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

∆ιεύθυνση:

Av. de Brasília
P-1400-038 Lisboa

Τηλέφωνο:

(351-21) 302 51 00/302 51 90

Φαξ:

(351-21) 302 51 01

X.25:

268096110344

Όνοµα:

Fiskeriverket

∆ιεύθυνση:

Box 423
S-401 26 Göteborg

Τηλέφωνο:

(46-31) 743 03 00

Φαξ:

(46-31) 743 04 44

X.25:

2043 7 201034

E-mail:

fiskeriverket@fiskeriverket.se

UNITED KINGDOM
SUOMI (FINLAND)

Όνοµα:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fisheries IV Division

∆ιεύθυνση:

Nobel House, 17, Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

(358-9) 16001

Τηλέφωνο:

(44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078

(358-9) 16052640

Φαξ:

(44-207) 238 6566

X.25:

(0) 244 20100131

Τέλεξ:

21274

E-mail:

ali.lindahl@mmm.fi
markku.nousiainen@mmm.fi

X.25:

237 859 010 201

E-mail:

r.crooks@fish.maff.gov.uk (not for data transmission)

Όνοµα:

Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto

∆ιεύθυνση:

Mariankatu 23
FI-00170 Helsinki

Τηλέφωνο:
Φαξ:

L 333/26

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1489/97

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

—

Άρθρο 2

—

Άρθρο 3

Άρθρο 2

—

—

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

—

Άρθρο 5 παράγραφος 2

—

Άρθρο 6

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

—

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Παράρτηµα I

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 9

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4

—

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 3

—

Άρθρο 12 παράγραφος 1

—

Άρθρο 12 παράγραφος 2

—

Άρθρο 12 παράγραφος 3

—

Άρθρο 13 παράγραφος 1

—

Άρθρο 13 παράγραφος 2

—

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 7

Άρθρο 14 παράγραφος 1

—

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 15

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

—

Άρθρο 18

—

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21

—

Άρθρο 22

—

Άρθρο 23

—

Άρθρο 24

—

Άρθρο 25
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1489/97

Παρών κανονισµός

Άρθρο 11

Άρθρο 26

Παράρτηµα I

—

Παράρτηµα II

Παράρτηµα I

Παράρτηµα ΙΙΙ

Παράρτηµα II

—

Παράρτηµα ΙΙΙ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παρακολούθηση µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών σε
αιγοπρόβατα
δύσκολη ή µη εφικτή στα περισσότερα κράτη µέλη. Εποµένως, η επιτήρηση στην οµάδα αυτή δεν πρέπει πλέον να είναι
υποχρεωτική.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

Η επιτήρηση των ζώων που πέθαναν στο αγρόκτηµα, τόσο
για τα πρόβατα όσο και για τις αίγες, πρέπει να αυξηθεί, για
την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον επιπολασµό ΜΣΕ
και για τη συµβολή στην εκρίζωση της νόσου. Τα κράτη
µέλη πρέπει να λάβουν µέτρα για να εξασφαλίζεται η µη εκτροπή µολυσµένων ζώων από τη δειγµατοληψία.

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα. Για πρακτικούς λόγους, ενδείκνυται η αντικατάσταση του τροποποιηµένου παραρτήµατος ΙΙΙ στο σύνολό
του.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση
κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 23
παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζει τους κανόνες
για την επιτήρηση της µεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (ΜΣΕ) σε αιγοπρόβατα.

(2)

Πρέπει να καθοριστούν χωριστά µεγέθη δείγµατος για πρόβατα και αίγες ώστε να διευκολύνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων των δοκιµών για ΜΣΕ.

(3)

Η επιτήρηση µεγάλου αριθµού προβάτων που σφάζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε κράτη µέλη µε µεγάλους
πληθυσµούς προβάτων κατέστησε δυνατή την εκτίµηση επιπολασµού ΜΣΕ στους πληθυσµούς αυτούς. Το επίπεδο
επιτήρησης σε µεγάλους πληθυσµούς προβάτων πρέπει
εποµένως να µειωθεί. Η επιτήρηση προβάτων που σφάζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε κράτη µέλη µε µικρούς πληθυσµούς προβάτων παρέχει περιορισµένες πληροφορίες και, εποµένως, δεν πρέπει πλέον να είναι υποχρεωτική.

(4)

Η επιτήρηση επαρκώς µεγάλου αριθµού αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για τον εντοπισµό του
ενδεχοµένου επιπολασµού ΜΣΕ στην οµάδα αυτή είναι

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1915/2003 (ΕΕ L 283 της
31.10.2003, σ. 29).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

I.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΒΟΟΕΙ∆Η
1.

Γενικά
Η επιτήρηση σε βοοειδή διεξάγεται σύµφωνα µε τις εργαστηριακές µεθόδους που ορίζονται στο παράρτηµα Χ κεφάλαιο Γ σηµείο 3.1 στοιχείο β).

2.

Επιτήρηση σε ζώα που σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

2.1. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών:
— που υποβάλλονται σε “ειδική επείγουσα σφαγή”, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1), ή
— που σφάζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα I κεφάλαιο VI σηµείο 28 στοιχείο γ) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, εκτός
των ζώων χωρίς κλινικά σηµεία της νόσου που σφάζονται στο πλαίσιο εκστρατείας εκρίζωσης της νόσου,
υποβάλλονται σε δοκιµή για ΣΕΒ.
2.2. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 µηνών:
— που υποβάλλονται σε συνήθη σφαγή για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ή
— που σφάζονται στο πλαίσιο εκστρατείας εκρίζωσης της νόσου, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι κεφάλαιο IV σηµείο
28 στοιχείο γ) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, αλλά δεν παρουσιάζουν κλινικά σηµεία της νόσου,
υποβάλλονται σε δοκιµή για ΣΕΒ.
2.3. Κατά παρέκκλιση του σηµείου 2.2, και όσον αφορά τα βοοειδή που γεννώνται, εκτρέφονται και σφάζονται στην επικράτειά της, η Σουηδία µπορεί να αποφασίσει την εξέταση µόνο τυχαίου δείγµατος. Το δείγµα πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον 10 000 ζώα ανά έτος.

3.

Επιτήρηση σε ζώα που δεν σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

3.1. Όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών που πέθαναν ή θανατώθηκαν, τα οποία όµως:
— δεν θανατώθηκαν για καταστροφή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 716/96 της Επιτροπής (2),
— δεν θανατώθηκαν στο πλαίσιο επιδηµίας, όπως του αφθώδους πυρετού,
— δεν έχουν σφαγεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
υποβάλλονται σε δοκιµή για ΣΕΒ.
3.2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να παρεκκλίνουν των διατάξεων του σηµείου 3.1 σε αποµακρυσµένες
περιοχές µε µικρή πυκνότητα ζώων, όπου δεν υπάρχει οργανωµένη συλλογή νεκρών ζώων. Τα κράτη µέλη που κάνουν
χρήση της παρέκκλισης αυτής πρέπει να ειδοποιούν σχετικά την Επιτροπή και να υποβάλουν κατάλογο των κατά
παρέκκλιση περιοχών. Η παρέκκλιση δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από 10 % του πληθυσµού βοοειδών στο κράτος
µέλος.
(1) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.
(2) ΕΕ L 99 της 20.4.1996, σ. 14.
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Επιτήρηση σε ζώα που αγοράζονται για καταστροφή σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 716/96

4.1. Όλα τα ζώα που σφάζονται υποχρεωτικά ή διαπιστώνεται ότι είναι άρρωστα κατά την επιθεώρηση πριν τη σφαγή
υποβάλλονται σε δοκιµή για ΣΕΒ.
4.2. Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 42 µηνών που γεννήθηκαν µετά την 1η Αυγούστου υποβάλλονται σε δοκιµή για ΣΕΒ.
4.3. Τυχαίο δείγµα που περιλαµβάνει τουλάχιστον 10 000 ζώα ετησίως από ζώα που δεν καλύπτονται από τα σηµεία 4.1 ή
4.2 υποβάλλεται σε δοκιµή για ΣΕΒ.

5.

Επιτήρηση σε άλλα ζώα
Εκτός από τη δοκιµή που αναφέρεται στα σηµεία 2 έως 4, τα κράτη µέλη µπορούν, σε εθελοντική βάση, να αποφασίσουν τη δοκιµή σε άλλα βοοειδή στην επικράτειά τους, ιδίως όταν τα ζώα αυτά προέρχονται από χώρες µε γηγενή
ΣΕΒ, έχουν καταναλώσει µολυσµένες ζωοτροφές ή έχουν γεννηθεί ή προέρχονται από µολυσµένες µε ΣΕΒ µητέρες.

6.

Μέτρα µετά τη δοκιµή

6.1. Όταν ένα ζώο που σφάζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο υποβάλλεται σε δοκιµή για ΣΕΒ, στο σφάγιο του εν
λόγω ζώου δεν δίδεται σήµανση υγειονοµικού ελέγχου, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΧΙ του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής.
6.2. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του σηµείου 6.1 εφόσον υπάρχει επίσηµο σύστηµα στο
σφαγείο, µε το οποίο εξασφαλίζεται ότι κανένα τεµάχιο των εξεταζόµενων ζώων που φέρουν σήµανση υγειονοµικού
ελέγχου δεν εγκαταλείπει το σφαγείο έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής.
6.3. Όλα τα τεµάχια σώµατος ζώου που υποβάλλεται σε δοκιµή για ΣΕΒ, συµπεριλαµβανοµένης της δοράς, παραµένουν
υπό επίσηµο έλεγχο έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής, εκτός αν η τελική τους διάθεση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1).
6.4. Η τελική διάθεση όλων των τεµαχίων σώµατος ζώου για το οποίο το αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής είναι θετικό,
συµπεριλαµβανοµένης της δοράς, γίνεται σύµφωνα µε το σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, εκτός από το υλικό που διατηρείται για τα µητρώα, σύµφωνα µε το κεφάλαιο
Β τµήµα ΙΙΙ.
6.5. Όταν το αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής είναι θετικό για ζώο που σφάζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τουλάχιστον το αµέσως προηγούµενο σφάγιο και τα δύο αµέσως επόµενα σφάγια από το σφάγιο που βρέθηκε θετικό, στην
ίδια αλυσίδα παραγωγής του σφαγείου, καταστρέφονται σύµφωνα µε το σηµείο 6.4, όπως επίσης και το σφάγιο που
βρέθηκε θετικό.
6.6. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του σηµείου 6.5 όταν στο σφαγείο υπάρχει σύστηµα
πρόληψης της µόλυνσης µεταξύ των σφαγίων.

II. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
1.

Γενικά
Η επιτήρηση των αιγοπροβάτων διεξάγεται σύµφωνα µε τις εργαστηριακές µεθόδους που καθορίζονται στο παράρτηµα
Χ κεφάλαιο Γ σηµείο 3.2 στοιχείο β).

2.

Επιτήρηση ζώων που σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Κράτη µέλη στα οποία ο πληθυσµός προβατίνων και νεογέννητων προβατίνων που βρίσκονται σε φάση ζευγαρώµατος
υπερβαίνει τα 750 000 ζώα υποβάλουν σε δοκιµή ένα ετήσιο ελάχιστο δείγµα 10 000 προβάτων που σφάζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (2). Τα ζώα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 µηνών ή να έχουν περισσότερους από
δύο κοπτήρες που έχουν ανατείλει µέσω των ούλων. Η δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε
περιοχή και εποχή. Η επιλογή των δειγµάτων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η υπερεκπροσώπηση
µιας οµάδας, όσον αφορά την προέλευση, το είδος, την ηλικία, το φύλο, το είδος παραγωγής ή άλλα χαρακτηριστικά.
Η ηλικία των ζώων εκτιµάται βάσει της οδοντοφυΐας, εµφανών ενδείξεων ωριµότητας ή άλλων αξιόπιστων πληροφοριών. Πρέπει να αποφεύγεται, ει δυνατόν, η πολλαπλή δειγµατοληψία στο ίδιο κοπάδι.

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Το µέγεθος του δείγµατος υπολογίστηκε για την ανίχνευση επιπολασµού ύψους 0,03 % µε αξιοπιστία 95 % όσον αφορά τα σφαγµένα ζώα. Το
δείγµα περιορίζεται σε κράτη µέλη µε µεγάλο πληθυσµό προβάτων.
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Επιτήρηση αιγοπροβάτων που δεν σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των 18 µηνών ή που έχουν περισσότερους από δύο κοπτήρες που έχουν ανατείλει µέσω των
ούλων, τα οποία έχουν πεθάνει ή θανατωθεί αλλά:
— δεν θανατώθηκαν στο πλαίσιο εκστρατείας εκρίζωσης νόσου,
— δεν σφάγησαν για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
υποβάλλονται σε δοκιµή σύµφωνα µε τα µεγέθη δείγµατος που αναφέρονται στον πίνακα Α και στον πίνακα Β αντίστοιχα. Η δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε περιοχή και εποχή. Η επιλογή των δειγµάτων
πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η υπερεκπροσώπηση µιας οµάδας, όσον αφορά την προέλευση, το
είδος, την ηλικία, το φύλο, το είδος παραγωγής ή άλλα χαρακτηριστικά. Η ηλικία των ζώων εκτιµάται βάσει της οδοντοφυΐας, εµφανών ενδείξεων ωριµότητας ή άλλων αξιόπιστων πληροφοριών. Πρέπει να αποφεύγεται, ει δυνατόν, η
πολλαπλή δειγµατοληψία στο ίδιο κοπάδι. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα ελέγχου, σε στοχοθετηµένη ή άλλη
βάση, για τη µη εκτροπή των ζώων από τη δειγµατοληψία.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρέσουν αποµακρυσµένες περιοχές µε µικρή πυκνότητα ζώων, όπου δεν υπάρχει οργανωµένη συλλογή νεκρών ζώων. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης αυτής πρέπει να ειδοποιούν σχετικά
την Επιτροπή και να υποβάλουν κατάλογο των κατά παρέκκλιση περιοχών. Η παρέκκλιση δεν πρέπει να καλύπτει πάνω
από 10 % του πληθυσµού αιγοπροβάτων στο κράτος µέλος.
Πίνακας Α
Πληθυσµός στο κράτος µέλος προβατίνων και των νεογέννητων
προβατίνων που βρίσκονται σε φάση ζευγαρώµατος

Ελάχιστο µέγεθος δείγµατος νεκρών προβάτων (1)

> 750 000

10 000

100 000 — 750 000

1 500

40 000 — 100 000

500

< 40 000

100

(1) Τα µεγέθη δείγµατος καθορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος των πληθυσµών προβάτων σε κάθε κράτος µέλος και αποσκοπούν στον καθορισµό εφικτών στόχων. Τα µεγέθη δείγµατος 10 000, 1 500, 500 και 100 ζώων θα επιτρέψουν την ανίχνευση επιπολασµού της τάξης του 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % και 3 % αντίστοιχα, µε ποσοστό αξιοπιστίας 95 %.

Πίνακας Β
Πληθυσµός στο κράτος µέλος αιγών που έχουν ήδη γεννήσει
και των αιγών που ζευγαρώνουν

Ελάχιστο µέγεθος δείγµατος νεκρών αιγών (1)

> 750 000

5 000

250 000 — 750 000

1 500

40 000 — 250 000

500

< 40 000

50

(1) Τα µεγέθη δείγµατος καθορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος των πληθυσµών προβάτων σε κάθε κράτος µέλος και αποσκοπούν στον καθορισµό εφικτών στόχων. Τα µεγέθη δείγµατος 10 000, 1 500, 500 και 100 ζώων θα επιτρέψουν την ανίχνευση επιπολασµού της τάξης του 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % και 3 % αντίστοιχα, µε ποσοστό αξιοπιστίας 95 %. Σε περίπτωση που ένα κράτος
µέλος αντιµετωπίζει δυσκολίες στη συλλογή επαρκών αριθµών νεκρών αιγοπροβάτων για την επίτευξη του καθορισµένου µεγέθους
δείγµατος, µπορεί να επιλέξει να συµπληρώσει το δείγµα του µε την υποβολή σε δοκιµή αιγοπροβάτων που έχουν σφαγεί για
κατανάλωση από τον άνθρωπο ηλικίας άνω των 18 µηνών, σε σχέση τριών αιγοπροβάτων που έχουν σφαγεί για κατανάλωση από
τον άνθρωπο προς ένα νεκρό αιγοπρόβατο.

4.

Επιτήρηση σε µολυσµένα κοπάδια
Από την 1η Οκτωβρίου 2003, τα ζώα ηλικίας άνω των 12 µηνών ή των οποίων ένας µόνιµος κοπτήρας έχει ανατείλει
µέσω των ούλων, τα οποία θανατώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος VII σηµείο 2 στοιχείο β) σηµείο
i) ή ii) ή σηµείο 2 στοιχείο γ), υποβάλλονται σε δοκιµή µε βάση την επιλογή απλού τυχαίου δείγµατος σύµφωνα µε το
µέγεθος του δείγµατος που αναφέρεται στον πίνακα.
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Αριθµός επιλεγµένων ζώων ηλικίας άνω των 12 µηνών στο
κοπάδι

Ελάχιστο µέγεθος δείγµατος (1)

70 ή λιγότερα

Όλα τα επιλέξιµα ζώα

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 ή περισσότερα

150

(1) Τα µεγέθη δείγµατος καθορίστηκαν έτσι ώστε να υπάρχει 95 % βεβαιότητα συµπερίληψης τουλάχιστον µιας θετικής περίπτωσης,
εάν η νόσος εµφανίζεται µε ελάχιστο ποσοστό επιπολασµού 2 % στον πληθυσµό δοκιµής.

5.

Επιτήρηση σε άλλα ζώα
Εκτός από τα προγράµµατα επιτήρησης που αναφέρονται στα σηµεία 2, 3 και 4, τα κράτη µέλη µπορούν, σε εθελοντική βάση, να επιτηρούν άλλα ζώα και συγκεκριµένα:
— ζώα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων,
— ζώα που προέρχονται από χώρες µε αυτόχθονα κρούσµατα ΜΣΕ,
— ζώα που έχουν καταναλώσει πιθανά µολυσµένες ζωοτροφές,
— ζώα που έχουν γεννηθεί ή προέρχονται από µητέρες που έχουν µολυνθεί από ΜΣΕ.

6.

Μέτρα µετά τη δοκιµή σε αιγοπρόβατα

6.1. Όταν ένα αιγοπρόβατο που σφάζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο υποβάλλεται σε δοκιµή για ΜΣΕ, στο σφάγιο
του εν λόγω ζώου δεν δίδεται σήµανση υγειονοµικού ελέγχου, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο XΙ του παραρτήµατος
Ι της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής.
6.2. Τα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από το σηµείο 6.1 εφόσον υπάρχει επίσηµο σύστηµα στο σφαγείο µε το
οποίο εξασφαλίζεται ότι κανένα τεµάχιο των εξεταζόµενων ζώων που φέρουν σήµανση υγειονοµικού ελέγχου δεν εγκαταλείπει το σφαγείο έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα ταχείας δοκιµής.
6.3. Όλα τα µέρη του σώµατος ζώου που έχει υποβληθεί σε δοκιµή, συµπεριλαµβανοµένης της δοράς, παραµένουν υπό
επίσηµο έλεγχο έως ότου υπάρξει αρνητικό αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής, εκτός αν η τελική τους διάθεση γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.
6.4. Η τελική διάθεση όλων των τεµαχίων σώµατος ζώου για το οποίο το αποτέλεσµα της ταχείας δοκιµής είναι θετικό,
συµπεριλαµβανοµένης της δοράς, γίνεται σύµφωνα µε το σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, εκτός από το υλικό που διατηρείται για τα µητρώα, σύµφωνα µε το κεφάλαιο
Β τµήµα ΙΙΙ.

7.

Γονοτυπικές αναλύσεις

7.1. Για κάθε θετική περίπτωση ΜΣΕ σε πρόβατα προσδιορίζεται ο γονότυπος της πρωτεΐνης πριόν. Αναφέρονται αµέσως
στην Επιτροπή περιπτώσεις ΜΣΕ σε ανθεκτικούς γονότυπους (πρόβατα µε γονότυπους που κωδικοποιούν αλανίνη και
στα δύο αλληλόµορφα σε κωδικόνιο 136, αργινίνη και στα δύο αλληλόµορφα σε κωδικόνιο 154 και αργινίνη και στα
δύο αλληλόµορφα σε κωδικόνιο 171). Όπου είναι δυνατόν, παρόµοια κρούσµατα υποβάλλονται για προσδιορισµό του
στελέχους. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός του στελέχους παρόµοιων κρουσµάτων, το κοπάδι καταγωγής και
όλα τα άλλα κοπάδια από τα οποία πέρασε το ζώο υποβάλλονται σε αυξηµένη επιτήρηση, µε σκοπό τον εντοπισµό
άλλων κρουσµάτων ΜΣΕ για προσδιορισµό του στελέχους.
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7.2. Επιπλέον των ζώων που υποβάλλονται σε γονοτυπική ανάλυση δυνάµει των διατάξεων του σηµείου 7.1, προσδιορίζεται
διορίζεται ο γονότυπος της πρωτεΐνης πριόν ενός δείγµατος προβάτων. Στην περίπτωση κρατών µελών µε πληθυσµό
ενήλικων προβάτων που υπερβαίνει τις 750 000, το δείγµα αυτό περιλαµβάνει τουλάχιστον 600 ζώα. Στην περίπτωση
άλλων κρατών µελών, το δείγµα περιλαµβάνει τουλάχιστον 100 ζώα. Τα δείγµατα µπορούν να επιλέγονται από ζώα
που σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, από ζώα που πεθαίνουν στην εκµετάλλευση ή από ζώντα ζώα. Η
δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσµού προβάτων.
III. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΖΩΙΚΑ ΕΙ∆Η
Τα κράτη µέλη µπορούν σε εθελοντική βάση, να πραγµατοποιούν επιτήρηση για ΜΣΕ σε είδη ζώων πέρα από τα βοοειδή και
τα αιγοπρόβατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B
I.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
1. Ο αριθµός των ύποπτων περιπτώσεων ανά είδος ζώων που υπόκεινται σε περιορισµό µετακίνησης σύµφωνα µε το
άρθρο 12 παράγραφος 1.
2. Ο αριθµός των ύποπτων περιπτώσεων ανά είδος ζώου που υπόκειται σε εργαστηριακή εξέταση σύµφωνα µε το άρθρο
12 παράγραφος 2 και το αποτέλεσµα της εξέτασης.
3. Ο αριθµός των κοπαδιών για τα οποία έχουν αναφερθεί και διερευνηθεί ύποπτες περιπτώσεις αιγοπροβάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2.
4. Το εκτιµώµενο µέγεθος κάθε υποπληθυσµού που αναφέρεται στο κεφάλαιο Α τµήµα I σηµεία 3 και 4.
5. Ο αριθµός των βοοειδών κάθε υποπληθυσµού που έχουν υποβληθεί σε δοκιµή που αναφέρεται στο κεφάλαιο A τµήµα
Ι σηµεία 2 έως 5, η µέθοδος επιλογής των δειγµάτων και το αποτέλεσµα των δοκιµών.
6. Το εκτιµώµενο µέγεθος των υποπληθυσµών εκείνων που αναφέρονται στο κεφάλαιο A τµήµα II σηµεία 2 έως 3, που
επιλέχτηκαν για δειγµατοληψία.
7. Ο αριθµός των αιγοπροβάτων και κοπαδιών κάθε υποπληθυσµού που υποβλήθηκαν σε δοκιµή, όπως αναφέρεται στο
κεφάλαιο A τµήµα IΙ σηµεία 2 έως 5, η µέθοδος επιλογής των δειγµάτων και το αποτέλεσµα των δοκιµών.
8. Ο αριθµός, η κατανοµή ανά ηλικιακή οµάδα και η γεωγραφική κατανοµή των θετικών περιπτώσεων ΣΕΒ και τροµώδους
νόσου. Η χώρα προέλευσης, αν διαφέρει από τη χώρα αναφοράς, των θετικών περιπτώσεων ΣΕΒ και τροµώδους νόσου.
Ο αριθµός και η γεωγραφική κατανοµή των θετικών ως προς την τροµώδη νόσο κοπαδιών. Το έτος και, εάν είναι
δυνατό, ο µήνας γέννησης των ζώων που έχουν προσβληθεί από τη ΣΕΒ.
9. Οι θετικές περιπτώσεις ΜΣΕ οι οποίες επιβεβαιώθηκαν σε άλλα ζώα πλην των βοοειδών και των αιγοπροβάτων.
10. Ο γονότυπος και, εφόσον είναι δυνατόν, η φυλή κάθε ζώου που υφίσταται δειγµατοληψία εντός κάθε υποπληθυσµού
που αναφέρεται στο κεφάλαιο Α τµήµα II σηµεία 7.1 και 7.2.

II.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η συνοπτική έκθεση υποβάλλεται υπό τη µορφή πινάκων που καλύπτουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο
τµήµα Ι για κάθε κράτος µέλος.

III. ΜΗΤΡΩΑ
1. Η αρµόδια αρχή διατηρεί για επτά χρόνια µητρώα σχετικά µε:
— τον αριθµό και το είδος των ζώων που υπόκεινται στους περιορισµούς µετακίνησης που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1,
— τον αριθµό και τα αποτελέσµατα των κλινικών και επιδηµιολογικών εξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1,
— τον αριθµό και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2,
— τον αριθµό, την ταυτότητα και την καταγωγή των ζώων που αποτέλεσαν αντικείµενο δειγµατοληψίας στο πλαίσιο
των προγραµµάτων επιτήρησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α και, εάν είναι δυνατόν, την ηλικία, την φυλή και
τα αναµνηστικά στοιχεία,
— το γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν των θετικών ως προς ΜΣΕ κρουσµάτων στα πρόβατα.
2. Το εργαστήριο το οποίο πραγµατοποιεί τις εξετάσεις τηρεί, επί επτά έτη, όλα τα στοιχεία των δοκιµών, ιδίως τους φακέλους του εργαστηρίου και, εάν είναι αναγκαίο, τους όγκους παραφίνης και φωτογραφίες των Western bl πρωτεts.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2246/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
περί ειδικών όρων χορηγήσεως ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοιρείου
κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Για να διευκολυνθεί το έργο διοικήσεως και ελέγχου που
απορρέει από τη σύναψη συµβάσεων, φαίνεται σκόπιµο να
καθοριστούν ελάχιστες ποσότητες.

(6)

Το ύψος της εγγυήσεως πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο
που να υποχρεώνει τον αποθεµατοποιητή να εκτελεί τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συναφθείσα σύµβαση.

(7)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το
άρθρο 5 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Μέτρα παρεµβάσεως µπορούν να αποφασισθούν στον τοµέα
του χοιρείου κρέατος όταν στις αντιπροσωπευτικές αγορές
της Κοινότητας ο µέσος όρος των τιµών του εσφαγµένου
χοίρου κινείται σε επίπεδο κατώτερο από το 103 % της
τιµής βάσεως και πιθανότατα θα διατηρηθεί κάτω από το
επίπεδο αυτό.
Η κατάσταση της αγοράς χαρακτηρίζεται από πτώση των
τιµών που κυµαίνονται κάτω από το αναφερθέν επίπεδο. Η
κατάσταση αυτή είναι ικανή να διατηρηθεί εξαιτίας της εποχιακής και κυκλικής εξελίξεως.
Είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα παρεµβάσεως. Τα µέτρα
αυτά µπορούν να περιοριστούν στη χορήγηση ενισχύσεων
για ιδιωτική αποθεµατοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 της
Επιτροπής, της 27ης Νοεµβρίου 1990, περί λεπτοµερών
κανόνων για τη χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση χοιρείου κρέατος (2).
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975,
περί καθορισµού των γενικών κανόνων για την χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του
χοιρείου κρέατος (3), η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει τη
σύντµηση ή παράταση της διάρκειας αποθεµατοποίησης.
Πρέπει να καθοριστούν, εκτός από τα ποσά ενισχύσεως για
καθορισµένη διάρκεια αποθεµατοποιήσεως, τα συµπληρωµατικά ή προς αφαίρεση ποσά για την περίπτωση που η Επιτροπή λάβει µια τέτοια απόφαση.

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000 (ΕΕ L 156 της
29.6.2000, σ. 5).
(2) ΕΕ L 333 της 30.11.1990, σ. 22· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 851/2003 (ΕΕ L 123 της
17.5.2003, σ. 7).
3
( ) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 19.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Από τις 22 ∆εκεµβρίου 2003 µπορούν να υποβληθούν
αιτήσεις ενισχύσεως για ιδιωτική αποθεµατοποίηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90. Ο κατάλογος των
προϊόντων που µπορούν να απολαύουν ενισχύσεως και τα σχετικά
ποσά καθορίζονται στο παράρτηµα.
2. Εάν η διάρκεια αποθεµατοποιήσεως παραταθεί ή µειωθεί από
την Επιτροπή, προσαρµόζεται ανάλογα το ύψος των ενισχύσεων. Τα
συµπληρωµατικά και προς αφαίρεση ποσά ανά µήνα και ανά ηµέρα
καθορίζονται στο παράρτηµα, στήλες 6 και 7.

Άρθρο 2
Οι ελάχιστες ποσότητες, ανά σύµβαση και ανά προϊόν, είναι οι ακόλουθες:
α) 10 τόνοι για τα προϊόντα άνευ οστών·
β) 15 τόνοι για όλα τα άλλα προϊόντα.

Άρθρο 3
Η εγγύηση ανέρχεται σε ποσοστό 20 % του ύψους των ενισχύσεων
που καθορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(σε ευρώ/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

Προϊόντα για τα οποία χορηγούνται
ενισχύσεις

1

2

Ποσά των ενισχύσεων για περίοδο
αποθεµατοποίησης

Συµπληρωµατικά ποσά ή
µειώσεις

3 µηνών

4 µηνών

5 µηνών

ανά µήνα

ανά ηµέρα

3

4

5

6

7

ex 0203

Κρέατα χοιροειδών, κατοικιδίων,
νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:

ex 0203 11 10

Μισά σφάγια που παρουσιάζονται
χωρίς µπροστινά πόδια, ουρά, νεφρό,
διάφραγµα και νωτιαίο µυελό (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Χοιροµέρια (ζαµπόν)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Ωµοπλάτες

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Μπροστινά µέρη

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Θωροκοοσφυϊκή χώρα, µε ή χωρίς
σβέρκο, ή σβέρκοι µόνοι τους, θωρακοοσφυϊκή χώρα, µε ή χωρίς
κυλότο (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα), ως έχουν ή
σε τετράγωνη τοµή

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα), ως έχουν ή
σε τετράγωνη τοµή, χωρίς το δέρµα
και τις πλευρές

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες,
µπροστινά µέρη, θωρακοοσφυϊκή
χώρα µε ή χωρίς σβέρκο, ή σβέρκοι
µόνοι τους, θωρακοοσφυϊκή χώρα,
µε ή χωρίς κυλοτό, χωρίς
κόκαλα (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Μέρη που αντιστοιχούν στα «µεσαία»,
µε ή χωρίς το δέρµα ή το λαρδί,
χωρίς κόκαλα (4)

255

290

325

35

1,17

(1) Μπορούν επίσης να επωφεληθούν της ενισχύσεως σφάγια, τα οποία παρουσιάζονται σύµφωνα µε το µέρος «Wiltshire», δηλαδή χωρίς κεφάλι,
µάγουλο, λαιµό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνιο κόκαλο και διάφραγµα.
(2) Η θωροκοοσφυϊκή χώρα και οι σβέρκοι νοούνται µε ή χωρίς δέρµα, το δε λαρδί δεν πρέπει, ωστόσο, να υπερβαίνει τα 25 mm πάχους.
3
( ) Η συµβατική ποσότητα µπορεί να καλύψει όλους τους συνδυασµούς των προϊόντων που αναφέρονται.
(4) Η ίδια παρουσίαση µε εκείνη των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0210 19 20.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον τοµέα του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ)
Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και
προκαθορισµού για τα γεωργικά προϊόντα (4), καθώς και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τοµέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και
των προϊόντων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (1), και
ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2286/2002 εφαρµόζονται οι
ρυθµίσεις για τις εισαγωγές από τα κράτη ΑΚΕ οι οποίες
προέκυψαν από τη συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που
υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (2) (στο
εξής «συµφωνία Κοτονού»). Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του
εν λόγω κανονισµού περιλαµβάνονται γενικές ρυθµίσεις για
τη µείωση των δασµών όσον αφορά τα προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα I καθώς και ειδικές ρυθµίσεις για τη
µείωση των δασµών ορισµένων προϊόντων που υπάγονται
στις δασµολογικές ποσοστώσεις οι οποίες εµφαίνονται στο
παράρτηµα II. Η προβλεπόµενη ετήσια ποσόστωση ανέρχεται
σε 52 100 τόνους κρέατος χωρίς κόκαλο.
Πριν από τη συµφωνία Κοτονού, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1918/98 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεµβρίου 1998, για
τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής στον τοµέα
του βοείου κρέατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1706/98
του Συµβουλίου για τον καθορισµό του καθεστώτος που
εφαρµόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται από τη µεταποίηση γεωργικών
προϊόντων καταγωγής των κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 589/96 (3) καθορίζονταν λεπτοµέρειες εφαρµογής
των παραχωρήσεων στον τοµέα του βοείου κρέατος. Για
λόγους σαφήνειας, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1918/98 πρέπει
να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο κανονισµό.
Η διαχείριση του εν λόγω καθεστώτος διασφαλίζεται µέσω
της χρήσης πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό,
πρέπει να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά, κατά παρέκκλιση, εφόσον είναι αναγκαίο, από ορισµένες διατάξεις του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης

(1) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.
(2) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 250 της 10.9.1998, σ. 16.

(4)

Για τη βέλτιστη διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων,
ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2004 σε πολυετή βάση.

(5)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτηµα, καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας,
Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιµπάµπουε και Ναµίµπιας, µε τους
όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό και εντός των
ορίων των ποσοτήτων, εκφραζόµενων σε τόνους κρέατος χωρίς
κόκαλο, που καθορίζονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2286/2002. Η κατανοµή ανά χώρα, εκφραζόµενη σε κρέας
χωρίς κόκαλο, έχει ως εξής: Μποτσουάνα: 18 916 τόνοι, Kένυα:
142 τόνοι, Μαδαγασκάρη: 7 579 τόνοι, Σουαζιλάνδη: 3 363
τόνοι, Ζιµπάµπουε: 9 100 τόνοι και Ναµίµπια: 13 000 τόνοι.
Οι ετήσιες ποσότητες των διαφόρων κρατών που αναφέρονται
παραπάνω φέρουν τους ακόλουθους αύξοντες αριθµούς: η ποσόστωση της Μποτσουάνας: 09.4052, της Κένυας: 09.4054, της
Μαδαγασκάρης: 09.4051, της Σουαζιλάνδης: 09.4053, της
Ζιµπάµπουε: 09.4055, και της Ναµίµπιας: 09.4056.
2. Για τον καταλογισµό στις ποσότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1, 100 χιλιόγραµµα βοείου κρέατος χωρίς
κόκαλο ισοδυναµούν µε:
— 130 χιλιόγραµµα µε κόκαλο,
— 260 χιλιόγραµµα ζώντων ζώων βοείου είδους,
— 100 χιλιόγραµµα προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 0206, 0210 και 1602.
(4) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 325/2003 (ΕΕ L 47 της 21.2.2003,
σ. 21).
(5) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 852/2003 (ΕΕ L 123 της
17.5.2003, σ. 9).
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Άρθρο 2
1.
Εντός των ορίων της ποσόστωσης, τα ειδικά ποσά των
δασµών που καθορίζονται στο κοινό δασµολόγιο µειώνονται κατά
92 % και ο κατ' αξία δασµός κατά 100 % για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο παράρτηµα και εισάγονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η µείωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται στις ποσότητες που υπερβαίνουν αυτές που αναγράφονται στο πιστοποιητικό εισαγωγής.

3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν τις αιτήσεις στην Επιτροπή µε
φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο την τρίτη
εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί το τέλος της περιόδου υποβολής
των αιτήσεων.
Στις ανακοινώσεις αυτές περιλαµβάνονται οι ποσότητες για τις
οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για καθεµία από τις τρίτες ενδιαφερόµενες χώρες, κατανεµηµένες κατά κωδικούς ΣΟ ή οµάδες
κωδικών ΣΟ, ανάλογα µε την περίπτωση.
4. Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκυρες αιτήσεις, τα κράτη µέλη
οφείλουν να ενηµερώσουν σχετικά την Επιτροπή µε φαξ ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εντός της προθεσµίας που αναφέρεται
στην παράγραφο 3.

Άρθρο 3
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζονται οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1291/2000 και (EΚ) αριθ.
1445/95.
Άρθρο 4
1.
Οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής και τα
πιστοποιητικά για προϊόντα που δύνανται να επωφεληθούν από
µείωση των ειδικών δασµών, που καθορίζονται στο κοινό δασµολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 περιλαµβάνουν:
α) στον τίτλο «Σηµειώσεις» και στη θέση 20, αντιστοίχως, µία από
τις ακόλουθες ενδείξεις:

Άρθρο 5
1. Η Επιτροπή αποφασίζει, για καθεµία ενδιαφερόµενη τρίτη
χώρα, εάν δύναται να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις. Εάν οι ποσότητες των προϊόντων καταγωγής τρίτης χώρας για τις οποίες ζητούνται πιστοποιητικά υπερβαίνουν την ποσότητα που είναι διαθέσιµη
για την εν λόγω χώρα, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό
µείωσης των αιτούµενων ποσοτήτων.
Εάν η συνολική ποσότητα που αποτελεί αντικείµενο των αιτήσεων
όσον αφορά µία τρίτη χώρα είναι µικρότερη από αυτή που είναι
διαθέσιµη για την εν λόγω χώρα, η Επιτροπή καθορίζει την υπολειπόµενη ποσότητα.
2. Με την επιφύλαξη της απόφασης της Επιτροπής για την αποδοχή των αιτήσεων, τα πιστοποιητικά εκδίδονται στις 21 κάθε
µήνα.

— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y
(CE) no 2247/2003
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF)
nr. 2247/2003
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002
und (EG) Nr. 2247/2003
— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 2247/2003
— ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and
(EC) No 2247/2003

20.12.2003

Άρθρο 6
Οι εισαγωγές στο πλαίσιο του καθεστώτος για µείωση των δασµών
κατά την εισαγωγή που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον εάν η καταγωγή των σχετικών προϊόντων πιστοποιείται από τις αρµόδιες αρχές των χωρών
εξαγωγής µε βάση τους κανόνες καταγωγής που εφαρµόζονται στα
εν λόγω προϊόντα σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήµατος V της συµφωνίας Κοτονού.

— Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no
2247/2003

Άρθρο 7

— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE)
n. 2247/2003

1. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό ισχύουν για περίοδο 90 ηµερών από την ηµεροµηνία της πραγµατικής έκδοσής τους στο πλαίσιο του άρθρου
23 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
Ωστόσο, κανένα πιστοποιητικό δεν ισχύει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου
που ακολουθεί την ηµεροµηνία έκδοσης.

— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en
(EG) nr. 2247/2003
— Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e
(CE) n.o 2247/2003
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o
2247/2003
— AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och
(EG) nr 2247/2003
β) στη θέση 8, το όνοµα του κράτους από το οποίο προέρχεται το
προϊόν· το πιστοποιητικό συνεπάγεται υποχρέωση για εισαγωγή
από το εν λόγω κράτος·
γ) στη θέση 17, εκτός του ορισµού των ζώων, το σχετικό βάρος
ζώντος ζώου.
2.
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών µπορούν να κατατίθενται µόνον
κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ηµερών κάθε µήνα.

2.

Τα πιστοποιητικά ισχύουν για όλη την Κοινότητα.
Άρθρο 8

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1918/98 καταργείται.
Άρθρο 9
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

20.12.2003
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002

Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN code
Código NC
CN-koodi
KN-nummer

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
1602 50 10
1602 90 61
Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado
(DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
NB:
KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af
7.9.1987, s. 1).
NB:
Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
Σηµείωση: Οι κωδικοί της συνδυασµένης ονοµατολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συµβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
NB:
The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
NB:
Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256
du 7.9.1987, p. 1).
NB:
I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256
del 7.9.1987, pag. 1).
NB:
GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
NB:
Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, alterado
(JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
Anm.:
KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Nota:
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20.12.2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2248/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού, για το 2003, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1754/
2003 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις νταουκιού
του Ατλαντικού για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα
της ζώνης ICES VIIa, από σκάφη που φέρουν βελγική

(3)

σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο
της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Το Βέλγιο
απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 6
∆εκεµβρίου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIa, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία νταουκιού του Ατλαντικού στα ύδατα της
ζώνης ICES VIIa, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους,
η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 6 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
252 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
4.10.2003, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2249/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β καταγωγής ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1877/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό της
µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό
αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή θερµικά επεξεργασµένου
µακρόσπερµου λευκασµένου ρυζιού Β προορισµού ορισµένων
τρίτων χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί
από τις 15 έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2003, σε 287,00 EUR/t, στο
πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1877/2003.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 20.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2250/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού Β
προς τη νήσο Ρεϋνιόν, στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/
2003
(3)

Λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν
ενδείκνυται να καθορισθεί η µέγιστη επιδότηση.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

(4)

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

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης
Σεπτεµβρίου 1989, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής σχετικά
µε τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 9
παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 15
έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2003 στο πλαίσιο της δηµοπρασίας της επιδότησης για την αποστολή µακρόσπερµου αποφλοιωµένου ρυζιού
Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1878/2003 της Επιτροπής ( ),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.

5

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
261 της 7.9.1989, σ. 8.
167 της 2.7.1999, σ. 19.
275 της 25.10.2003, σ. 23.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2251/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε προορισµό ορισµένες
τρίτες χώρες µε στρογγυλούς κόκκους στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1875/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή λευκασµένου ρυζιού µε
στρογγυλούς κόκκους προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών,
καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις 15 έως
τις 18 ∆εκεµβρίου 2003 σε 148,00 EUR/t στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1875/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 14.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2252/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλόσπερµου, µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003
προσφορά η οποία ευρίσκεται στο επίπεδο της µέγιστης
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κάποιο κατώτερο
επίπεδο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς της όρυζας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία απο τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω ρυζιού οδηγεί στον καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή στο ποσό
που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

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

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1876/2003 της Επιτροπής (3),
προκηρύχθηκε δηµοπρασία για την επιστροφή κατά την εξαγωγή του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 584/
75 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1948/2002 (5), βάσει των
προσφορών που υποβλήθηκαν η Επιτροπή δύναται, κατά τη
διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, να αποφασίσει τον καθορισµό
της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για τον καθορισµό αυτό, πρέπει να ληφθούν, κυρίως, υπόψη τα κριτήρια
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95. Η δηµοπρασία κατακυρούται στον υποβάλλοντα

Η µέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή µεσόσπερµου και µακρόσπερµου Α λευκασµένου ρυζιού προορισµού ορισµένων τρίτων
χωρών, καθορίζεται βάσει προσφορών που έχουν υποβληθεί από τις
15 έως τις 18 ∆εκεµβρίου 2003 σε 148,10 EUR/t, στο πλαίσιο
της δηµοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1876/2003.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
275 της 25.10.2003, σ. 17.
61 της 7.3.1975, σ. 25.
299 της 1.11.2002, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2253/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ορισµένων κονσερβών
ΣΟ 1509 90 00 κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς,
καθώς και τα στοιχεία που επιλέγησαν κατά τον καθορισµό
των επιστροφών κατά την εξαγωγή που ισχύουν για τα
ελαιόλαδα αυτά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.
Ως περίοδος αναφοράς, πρέπει να θεωρηθεί η περίοδος των
δύο µηνών που προηγούνται της περιόδου ισχύος της επιστροφής στην παραγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα
των λιπαρών ουσιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 20α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στο άρθρο 20α του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπεται η χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για το ελαιόλαδο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ορισµένων
κονσερβών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
αυτού και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η Επιτροπή
καθορίζει κάθε δύο µήνες την επιστροφή αυτή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20α παράγραφος 2 του
προαναφερθέντος κανονισµού, η επιστροφή καθορίζεται µε
βάση την απόκλιση που υπάρχει µεταξύ των τιµών που διαµορφώνονται στη διεθνή αγορά και στην κοινοτική αγορά
λαµβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση κατά την εισαγωγή που
εφαρµόζεται για το ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό

(3)

Από την εφαρµογή του προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγούµεθα στον καθορισµό της κατωτέρω επιστροφής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2004, η επιστροφή
στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 20α παράγραφος 2 του
κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ ισούται µε 44,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2254/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού
υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιµές στην παγκόσµια αγορά µεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς. Για να πραγµατοποιηθεί αυτός ο προσδιορισµός, καθορίζεται ένας µέσος
όρος των προσφορών και των τιµών που έχουν διαπιστωθεί
σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια για ένα
προϊόν cif για ένα λιµάνι της Κοινότητας και το οποίο
προέρχεται από διάφορες χώρες προµήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές
εµπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρµογές αυτών των
κριτηρίων για τον προσδιορισµό της τιµής της παγκόσµιας
αγοράς του εκκοκκισµένου βαµβακιού, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την
ποιότητα του παραδιδόµενου προϊόντος ή από τη φύση των
προσφορών και των τιµών. Οι προσαρµογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1591/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαµβάκι, που επισυνάπτεται
στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συµβουλίου (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαµβάκι (2), και
ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται περιοδικά η τιµή της παγκόσµιας αγοράς
του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού, επί τη βάσει της τιµής
της παγκόσµιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική
σχέση µεταξύ της τιµής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισµένο βαµβάκι και της τιµής που υπολογίζεται για το µη
εκκοκκισµένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1486/2002 της 2ας Αυγούστου 2001 (4), περί λεπτοµερειών εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το
βαµβάκι. Στην περίπτωση που η τιµή της παγκόσµιας
αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µ' αυτόν τον
τρόπο, η τιµή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας
προσδιορισµένης τιµής.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του εκκοκκισµένου
βαµβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά και λαµβάνοντας

(2)

(3)

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων κριτηρίων οδηγεί στον
καθορισµό της τιµής της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη
συνέχεια του παρόντος κειµένου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η τιµή της παγκόσµιας αγοράς του µη εκκοκκισµένου βαµβακιού,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1051/
2001, καθορίζεται σε 29,599 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 20 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

148 της
148 της
210 της
223 της

1.6.2001, σ. 1.
1.6.2001, σ. 3.
3.8.2001, σ. 10.
20.8.2002, σ. 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2255/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας γλώσσας της κοινής από σκάφη που φέρουν σηµαία Βελγίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συµβουλίου, της
20ής ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού, για το 2003, για
ορισµένα αποθέµατα ιχθύων και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα
κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα
όπου απαιτούνται περιορισµοί αλιευµάτων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1754/
2003 της Επιτροπής (4), προβλέπει ποσοστώσεις γλώσσας
της κοινής για το 2003.

(1)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία µέχρι την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(2)

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα γλώσσας της κοινής στα ύδατα της
ζώνης ICES VIIa, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή

(3)

είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 6 ∆εκεµβρίου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ηµεροµηνία αυτή,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα γλώσσας της κοινής στα ύδατα της ζώνης ICES VIIa,
από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο
Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει
χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας της κοινής στα ύδατα της ζώνης
ICES VIIa, από σκάφη που φέρουν βελγική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η
µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει
αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 6 ∆εκεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST

Γενικός ∆ιευθυντής Αλιείας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

261 της
122 της
356 της
252 της

20.10.1993, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.12.2002, σ. 12.
4.10.2003, σ. 1.

20.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 333/49

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/117/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση των οδηγιών 92/79/ΕΟΚ και 92/80/ΕΟΚ, µε σκοπό να εξουσιοδοτηθεί η Γαλλική
∆ηµοκρατία να παρατείνει την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
προϊόντα καπνού που διατίθενται προς κατανάλωση στην Κορσική
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η άµεση και πλήρης ευθυγράµµιση µε την ισχύουσα στην
ηπειρωτική Γαλλία φορολογία του καπνού θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις στην Κορσική, και συγκεκριµένα στην οικονοµική
δραστηριότητα που συνδέεται µε τα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά, η οποία εξασφαλίζει ιδίως τη διατήρηση των προαναφερθεισών θέσεων απασχόλησης.

(5)

Εποµένως, είναι αναγκαίο και δικαιολογηµένο, προκειµένου
να µην διαταραχθεί η οικονοµική και κοινωνική ισορροπία
του νησιού, να παραχωρηθεί, µε έναρξη ισχύος από την 1η
Ιανουαρίου 2003 και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009,
παρέκκλιση δυνάµει της οποίας η Γαλλία θα µπορεί να εφαρµόσει συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης µικρότερο
από τον αντίστοιχο εθνικό συντελεστή ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα άλλα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά που διατίθενται προς κατανάλωση στην Κορσική.

(6)

Λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο τέλος της προαναφερθείσας
περιόδου παρέκκλισης, η φορολογία των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που διατίθενται προς κατανάλωση στην Κορσική
θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε την αντίστοιχη φορολογία που ισχύει στην ηπειρωτική Γαλλία και
προκειµένου να αποφευχθεί η απότοµη µετάβαση προς
αυτήν, θα πρέπει να γίνει µια ενδιάµεση αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης που ισχύει στην Κορσική για τα
τσιγάρα.

(7)

Για να µην θιγεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
οι ποσότητες των τσιγάρων που µπορούν να επωφεληθούν
από το παρόν µέτρο παρέκκλισης περιορίζονται σε µια
ετήσια ποσόστωση 1 200 τόνων.

(8)

Οι οδηγίες 92/79/ΕΟΚ και 92/80/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύµφωνα µε την οδηγία 92/79/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των φόρων στα
τσιγάρα (3) και την οδηγία 92/80/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
19ης Οκτωβρίου 1992, για την προσέγγιση των φόρων στα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκτός των τσιγάρων (4), η Γαλλία
είχε εξουσιοδοτηθεί να εφαρµόζει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2002, για τα τσιγάρα και τα προϊόντα καπνού που πωλούνται στην Κορσική, τους ίδιους συντελεστές παρέκκλισης µε
εκείνους που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 1997.
Πιστεύοντας ότι απαιτείται συµπληρωµατική προθεσµία για
την ευθυγράµµιση της φορολογίας που εφαρµόζεται στην
Κορσική για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά µε την ισχύουσα
φορολογία στο ηπειρωτικό έδαφος, η Γαλλία ζήτησε, ιδίως
µε το υπόµνηµα «Για την αναγνώριση της νησιωτικής ιδιαιτερότητας της Κορσικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου 2000, να της δοθεί η δυνατότητα να
εφαρµόσει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, ένα φορολογικό
καθεστώς κατά παρέκκλιση των κοινοτικών απαιτήσεων στον
τοµέα της φορολογίας των προϊόντων καπνού.
Η οικονοµική δραστηριότητα που συνδέεται µε τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά συµβάλλει στη διατήρηση της οικονοµικής και κοινωνικής ισορροπίας στην Κορσική. Πράγµατι, η
δραστηριότητα αυτή εξασφαλίζει ιδίως απασχόληση περίπου
σε 350 εµπόρους λιανικής πώλησης, οι οποίοι απασχολούν
σχεδόν τον ίδιο αριθµό µισθωτών. Πολλοί από τους εν λόγω
εµπόρους λιανικής πώλησης είναι εγκατεστηµένοι σε αραιοκατοικηµένες ορεινές περιοχές, όπου παρέχουν και τοπικές
υπηρεσίες, συµβάλλοντας έτσι έµµεσα στη διατήρηση του
πληθυσµού στις περιοχές αυτές.

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 49.
(3) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/10/ΕΚ (ΕΕ L 46 της 16.2.2002, σ. 26).
(4) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/10/ΕΚ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στo άρθρο 3 της οδηγίας 92/79/ΕΟΚ, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, η Γαλλική ∆ηµοκρατία µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει, από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, µειωµένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα που διατίθενται
προς κατανάλωση στην Κορσική. Η εφαρµογή του εν λόγω
συντελεστή περιορίζεται σε µια ετήσια ποσόστωση 1 200
τόνων.

L 333/50

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2007, ο µειωµένος συντελεστής πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35 % της τιµής των τσιγάρων που
ανήκουν στη δηµοφιλέστερη κατηγορία τιµών στην Κορσική.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2009, ο µειωµένος συντελεστής πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 44 % της τιµής των τσιγάρων που
ανήκουν στη δηµοφιλέστερη κατηγορία τιµών στην Κορσική.»
Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/80/ΕΟΚ, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

20.12.2003
Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.

«4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1, η
Γαλλική ∆ηµοκρατία µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει, από
την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009,
µειωµένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκτός των τσιγάρων, τα οποία διατίθενται
προς κατανάλωση στην Κορσική. Ο εν λόγω συντελεστής
καθορίζεται ως εξής:

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α) για τα πούρα και τα πουράκια, πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10 % της τιµής λιανικής πώλησης, όλων των
φόρων συµπεριλαµβανοµένων, που εφαρµόζεται στην Κορσική·

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

β) για το λεπτοκοµµένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25 % της τιµής λιανικής πώλησης,
όλων των φόρων συµπεριλαµβανοµένων, που εφαρµόζεται
στην Κορσική·
γ) για τα άλλα καπνά για κάπνισµα, πρέπει να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 22 % της τιµής λιανικής πώλησης, όλων
των φόρων συµπεριλαµβανοµένων, που εφαρµόζεται στην
Κορσική.»

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. LUNARDI
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/120/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον
αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου
1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον
αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Στο τέλος του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

Ύστερα από διαβούλευση µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων,

Άρθρο 2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με την απόφαση 2003/867/ΕΚ της Επιτροπής (2), εγκρίθηκε
η διάθεση στην αγορά των salatrims ως νέων συστατικών
τροφίµων για χρήση σε προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής µε µειωµένες θερµίδες, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (4).

(1)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων στη γνώµη της σχετικά
µε την αξιολόγηση ασφάλειας των salatrims για χρήση ως
εναλλακτικών λιπών µε µειωµένες θερµίδες ως νέων συστατικών τροφίµων, που εκδόθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2001,
σηµείωσε ότι η ενέργεια που παρέχεται από τα salatrims
κυµαίνεται µεταξύ 5-6 kcal/gram.

(2)

Βάσει των υφιστάµενων κανόνων, η ενέργεια που παρέχεται
από τα salatrims, που θεωρούνται ότι είναι λιπαρά, πρέπει
να υπολογίζεται µε βάση το συντελεστή µετατροπής για τα
λιπαρά, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ, δηλαδή 9 kcal/gram. Η χρήση
αυτού του συντελεστή µετατροπής για την ενεργειακή αξία
ενός προϊόντος που πρέπει να αναγράφεται θα έδινε παραπλανητική εικόνα του ενεργειακού περιεχοµένου του µε
µειωµένες θερµίδες που επιτυγχάνεται µε τη χρήση των salatrims κατά την παρασκευή του και θα είχε έτσι ως αποτέλεσµα την έλλειψη της πλήρους ενηµέρωσης του καταναλωτή.
Εποµένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ο κατάλληλος συντελεστής µετατροπής για τα salatrims που θα χρησιµοποιηθεί
για τον υπολογισµό της δηλούµενης ενεργειακής αξίας των
τροφίµων.

(3)

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

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

276 της 6.10.1990, σ. 40.
326 της 13.12.2003, σ. 32.
43 της 14.2.1997, σ. 1.
284 της 31.10.2003, σ. 1.

«— salatrims

6 kcal/g-25kJ/g.»

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 31 Ιουλίου 2004. Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο αυτών των διατάξεων και
υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και
της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτει
η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία, για το οικονοµικό έτος 2001
(2003/888/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από
τις απαντήσεις του Οργανισµού (C5-0102/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0103/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού και τη γνωµοδότηση της επιτροπής
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων (A5-0360/2003),
1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο
Εργασίας, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001·
2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισµα·
3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισµα στον διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να µεριµνήσει για τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

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

Ο Γενικός Γραµµµατέας

Ο Πρόεδρος

Julian PRIESTLEY

Pat COX

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 9.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση σχετικά
µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από
τις απαντήσεις του Οργανισµού (C5-0102/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0103/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και κυρίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό
που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού και τη γνωµοδότηση της επιτροπής
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων (A5-0360/2003),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο:
— χαιρέτιζε το γεγονός ότι, στο εξής, είναι το ίδιο η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση απαλλαγής στους κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού και
— υπογράµµιζε ότι, για την εκπλήρωση των νέων αυτών καθηκόντων του, ανέµενε ότι οι εν λόγω οργανισµοί
θα του διαβιβάσουν όλες τις σχετικές και αναγκαίες πληροφορίες, σε απάντηση των ερωτηµάτων που επρόκειτο να τους διαβιβάσει,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµόδια επιτροπή του έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις του Οργανισµού στα εν λόγω ερωτήµατα εφοδίασαν το Κοινοβούλιο,
σε πολλές περιπτώσεις, µε ενηµερωµένες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές των
παρατηρήσεων που περιέχονται στην προαναφερθείσα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο Εργασίας για
το οικονοµικό έτος 2001 και των απαντήσεων του Οργανισµού στις παρατηρήσεις αυτές,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για την
απαλλαγή αφού έχει ενηµερωθεί επαρκώς,
1. λαµβάνει υπό σηµείωση τους κατωτέρω λογαριασµούς του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την
Υγεία στον Χώρο Εργασίας, για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 9.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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Λογαριασµός διαχείρισης των οικονοµικών ετών 2001 και 2000
(1 000 ευρώ)
2001

2000

9 400

6 188

184

288

91

97

9 676

6 573

2 654

2 358

168

36

Πληρωµές

846

746

Μεταφερθείσες πιστώσεις

229

204

Πληρωµές

1 543

1 339

Μεταφερθείσες πιστώσεις

5 814

1 745

Σύνολο δαπανών (β)

11 255

6 427

Αποτέλεσµα του οικονοµικού έτους (α-β) (1)

– 1 579

146

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούµενο οικονοµικό έτος

– 886

– 1 273

Μεταφερθείσες πιστώσεις από το προηγούµενο οικονοµικό
έτος που ακυρώθηκαν

242

234

Έσοδα επαναχρησιµοποίησης από το προηγούµενο οικονοµικό έτος που δεν χρησιµοποιήθηκαν

9

—

Συναλλαγµατικές διαφορές

2

—

27

—

Εισπραχθέντα έσοδα από το οικονοµικό έτος
Επιχορηγήσεις της Επιτροπής
Λοιπές επιχορηγήσεις
Χρηµατοπιστωτικά έσοδα
Σύνολο εσόδων (α)
∆απάνες προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισµού

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισµού

Τακτοποίηση
Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους

– 2 185

– 886

Σηµείωση: Τα σύνολα είναι δυνατό να εµφανίζουν αποκλίσεις οφειλόµενες στη στρογγυλοποίηση των ποσών.
Πηγή:

∆εδοµένα του Οργανισµού — Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον Οργανισµό στις
οικονοµικές καταστάσεις του.

(1) Το αρνητικό υπόλοιπο του αποτελέσµατος και των ιδίων κεφαλαίων δεν αποτελεί απώλεια κεφαλαίων. Προκύπτει από την εφαρµογή του
δηµοσιονοµικού κανονισµού σχετικά µε τα έσοδα (µόνον οι εισπράξεις) και τις δαπάνες (πληρωµές συν µεταφερθείσες πιστώσεις).

Εκτέλεση του προϋπολογισµού/πρόγραµµα επιχορηγήσεων για τις ΜΜΕ
2. σηµειώνει ότι η κύρια αιτία του υψηλού ποσοστού µεταφορών στις επιχειρησιακές πιστώσεις από το 2001 στο
2001 ήταν η καθυστερηµένη έγκριση της νέας δραστηριότητας πρόγραµµα επιχορηγήσεων για την πρόληψη
των ατυχηµάτων στις ΜΜΕ που η Επιτροπή εµπιστεύθηκε στον Οργανισµό·
3. κάνει δεκτή την εξήγηση που έδωσε ο Οργανισµός όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν στη σηµαντική
αυτή µεταφορά πιστώσεων και θεωρεί ότι οι προσπάθειες του Οργανισµού για την εκτέλεση της νέας αυτής
δραστηριότητας ήταν, υπό τις συνθήκες αυτές, οι κατάλληλες·
4. σηµειώνει µε ικανοποίηση την καλή συνολική εκτίµηση της απόδοσης του Οργανισµού, που περιέχεται στην
εξωτερική αξιολόγηση του πρώτου προγράµµατος επιχορηγήσεων για τις ΜΜΕ (2001-2002)· ζητεί από τον
Οργανισµό να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του δεύτερου προγράµµατος,
σύµφωνα µε τη θέση του Κοινοβουλίου να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιούµενων εξωτερικών αξιολογήσεων·
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5. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα προσοχή στη θέση του Οργανισµού υπέρ ενός πολυετούς
προγράµµατος σχετικά µε ζητήµατα υγείας και ασφάλειας στις ΜΜΕ, στη βάση µιας αποκεντρωµένης προσέγγισης και µε στόχο την διαµόρφωση µιας φιλοσοφίας γύρω από την ασφάλεια στις ΜΜΕ, µέσω της ανάπτυξης
εταιρικών σχέσεων και δικτύων·
6. υπενθυµίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στο ψήφισµά του, της 23ης Οκτωβρίου 2002 (1) σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά µια νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο
εργασίας (2002-2006), το Κοινοβούλιο εξέφραζε την έντονη αποδοκιµασία του για το γεγονός ότι «η Επιτροπή δεν έχει ακόµη θέσει σε εφαρµογή ένα πολυετές πρόγραµµα για τις ΜΜΕ, βασιζόµενο στα δύο χρόνια
προπαρασκευαστικών ενεργειών που ανέλαβε η Υπηρεσία του Μπιλµπάο κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …» (παράγραφος 25), και χαιρέτιζε την πρόταση να αναλάβει η Υπηρεσία του Μπιλµπάο
τη δηµιουργία ενός «παρατηρητηρίου κινδύνων» (παράγραφος 33)·
7. αναµένει από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξηγήσει εάν ετοιµάζει κάποια πρόταση για ένα ειδικό
πολυετές πρόγραµµα για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, για τις ΜΜΕ, όπως
προβλέπεται στις παρατηρήσεις των κονδυλίων Β3-4314 και Β3-4321, στους προϋπολογισµούς του 2002
και του 2003· καλεί, ακόµη, την Επιτροπή να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την πρόταση,
στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού του 2004, να διακοπεί το πρόγραµµα για τις ΜΜΕ που είχε
αναθέσει στον Οργανισµό, µε δεδοµένες τις ανάγκες που σχετίζονται µε τη διαδικασία ενσωµάτωσης των
υποψηφίων προς ένταξη χωρών, και παρότι αναγνωρίζει την ικανότητα του Οργανισµού να αποτελέσει την
«κινητήρια δύναµη» των µη νοµοθετικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας·
8. καλεί τον Οργανισµό να συνεχίσει τις προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών
του και της ποιότητας του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση της αποδοτικότητάς του κατά την διεκπεραίωση των εργασιών του και µε στόχο την ουσιαστική µείωση του όγκου των
µεταφερόµενων επιχειρησιακών πιστώσεων· πιστεύει ότι η µείωση αυτή των µεταφορών δεν εξαρτάται µόνο από
τον πολυετή προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων·
Οικονοµικές καταστάσεις/δηµοσιονοµικές διατάξεις
9. σηµειώνει τις προσπάθειες του Οργανισµού να εκσυγχρονίσει το σύστηµα απογραφής που χρησιµοποιεί, ώστε
να εξασφαλίσει την εφαρµογή, πριν από το τέλος του έτους, των κανόνων αξιολόγησης και απόσβεσης ακινητοποιήσεων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή· σηµειώνει επίσης ότι τροποποίησε τους κανόνες του συστήµατος
επιστροφής των εξόδων για συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, µετά από την κριτική που άσκησε επ' αυτού το
Ελεγκτικό Συνέδριο·
10. πιστεύει ότι ο Οργανισµός θα πρέπει να βελτιώσει τον προγραµµατισµό του έργου του όσον αφορά τα εθνικά
σηµεία επαφής· θεωρεί ότι ο κατάλληλος σχεδιασµός των καθηκόντων τους και µια βελτιωµένη παρακολούθηση της εφαρµογής θα βοηθήσουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων·
Συνεργασία µε το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου (Eurofound)
11. σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι, σε συνέχεια του µνηµονίου κατανόησης που υπέγραψαν τον Φεβρουάριο του
2001, ο Οργανισµός και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας
συνήψαν πρόσφατα µια συγκεκριµένη συµφωνία συνεργασίας για τη βελτίωση της συµπληρωµατικότητας και
την αποφυγή των κινδύνων αλληλοεπικάλυψης των εργασιών τους· πιστεύει, ωστόσο, ότι, πέρα από τις
προσπάθειες αυτές, θα πρέπει να εξευρεθεί µια λύση, στο πλαίσιο της προσεχούς διεύρυνσης, όσον αφορά τη
σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων που είναι ήδη, κατά γενικό κανόνα, δυσκίνητα·
Συνεργασία µε την OLAF
12. καλεί τον διευθυντή να προσαρµόσει την απόφαση του Οργανισµού, της 18ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις για εσωτερικές έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση
της Απάτης (OLAF), στη διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999 (2), προσθέτοντας µια διάταξη που θα
επιτρέπει στο προσωπικό του Οργανισµού να αναφέρεται άµεσα στην OLAF·
(1) Ρ5_ΤΑ(2002)0499.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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Θέµατα που αφορούν γενικά τους αποκεντρωµένους οργανισµούς
Επιχειρησιακά καθήκοντα
13. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι, όσον αφορά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες υπερβαίνουν, σε πολλούς
από τους οργανισµούς αυτούς, τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπάρχει περιθώριο ανάθεσης στους εν λόγω οργανισµούς περισσότερων επιχειρησιακών καθηκόντων· πιστεύει ότι αυτοί θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να
αναλάβουν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της παιδείας ή της υγείας, βοηθώντας έτσι
ώστε να αποφευχθεί η άχρηστη δηµιουργία επιπλέον εκτελεστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή· εκφράζει τη
λύπη του διότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτηµα του Κοινοβουλίου (1) να υποβάλει προτάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή πριν από την 30ή Ιουνίου 2003. Καλεί τους οργανισµούς να επισηµάνουν τοµείς όπου θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία σήµερα διαχειρίζεται η Επιτροπή και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις µέχρι τέλους του 2003·
14. επιδοκιµάζει σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)
να αναλάβει πιθανώς πρόσθετα καθήκοντα· καλεί την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη του
ΕΙΕΕ σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ό,τι σήµερα και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε προγράµµατα όπως το Tempus και το Erasmus mundus·
Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων στον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό
15. αναµένει από τους οργανισµούς να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την προσαρµογή
των δηµοσιονοµικών κανόνων τους προς τις απαιτήσεις του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού, σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους· υπενθυµίζει ότι αυτοί οι δηµοσιονοµικοί κανόνες δεν πρέπει
να παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο, εκτός εάν το απαιτούν οι συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισµού και µόνο µε την εκ των προτέρων σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής·
καλεί τους οργανισµούς, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, να ενηµερώσουν τις αρµόδιες επιτροπές
του Κοινοβουλίου. Καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε όλες τις εγκεκριµένες από τους
οργανισµούς δηµοσιονοµικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο·
16. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισµούς να διασφαλίσουν τον αυστηρό διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ διατάκτη και υπολόγου· υπενθυµίζει τον αναβαθµισµένο ρόλο του τελευταίου όσον αφορά:
α) την εκπόνηση και τη θέση σε ισχύ των λογιστικών σχεδίων·
β) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων·
γ) τη θέση σε ισχύ συστηµάτων που καταρτίζονται από τον διατάκτη για την παροχή λογιστικών πληροφοριών·
δ) τη συνεργασία µε τον υπόλογο της Επιτροπής·
ε) τη σύνταξη και την υποβολή των δηµοσιονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού·
τονίζει, επιπλέον, ότι οι υπόλογοι διορίζονται από τα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών µε βάση ειδικές
ικανότητες και επαγγελµατική πείρα· αναµένει επίσης ότι η τοποθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός πλήρους λογιστικού ίχνους για κάθε πράξη, ώστε να διασφαλισθεί
η διαφάνεια·
17. υπενθυµίζει στους οργανισµούς ότι θα πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες για τις διαδικασίες προµηθειών όπως ορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό· τονίζει ότι οι ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειµένου να βελτιωθεί η
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των ενδεχόµενων διαγωνιζοµένων· υπογραµµίζει ότι ο µη
σεβασµός των κανόνων για τις διαδικασίες προµηθειών όχι µόνο ενδέχεται να είναι επιζήµιος για τα οικονοµικά συµφέροντα των οργανισµών, αλλά µπορεί να αποτελεί και ποινικό αδίκηµα βάσει της νοµοθεσίας των
κρατών µελών·
(1) Βλέπε παράγραφο 14 του ψηφίσµατος του Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
σχετικά µε την απαλλαγή στο διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 83).
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Έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
18. υπενθυµίζει ότι στις σηµαντικές καινοτοµίες του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού περιλαµβάνεται η
αυξηµένη ευθύνη των διατακτών και η διαµόρφωση εσωτερικών ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος παρατυπιών και κακοδιαχείρισης· καλεί, συνεπώς:
— το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι ελεγκτές του,
— τους οργανισµούς, να αναθεωρήσουν σε βάθος τις διαδικασίες που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού τους, κατ εφαρµογή του νέου πλαισίου που δηµιουργήθηκε,
— την Επιτροπή, να συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς, ιδιαίτερα στους τοµείς της τήρησης λογαριασµών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες και εναρµονισµένες λύσεις·
19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 για τη
θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς, µε σκοπό να δοθούν στους
αντίστοιχους εσωτερικούς ελεγκτές των οργανισµών, πραγµατικές εξουσίες ελέγχου αντί απλώς ένας συµβουλευτικός ρόλος, όπως συµβαίνει σήµερα·
20. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής δεν πραγµατοποιεί κανέναν έλεγχο στους οργανισµούς· τονίζει ότι αυτό σηµαίνει τη µη συµµόρφωση
προς τα άρθρα 71 και 72 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, καθώς και ότι, στην πράξη, ο
εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισµών διεξάγεται µόνο
στο πλαίσιο των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διάθεση
των αναγκαίων πόρων ώστε η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα
καθήκοντά της όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωµένων οργανισµών·
Συνεργασία µε την OLAF
21. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, πριν από το τέλος του έτους, σχετικά µε το κατά πόσο οι
κοινοτικοί οργανισµοί συνεργάζονται κατάλληλα µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της
Απάτης (OLAF) και εφαρµόζουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη σχετική διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου
1999· καλεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας αυτής,
στη βάση των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί µέχρι σήµερα·
Η προετοιµασία των οργανισµών για τη διεύρυνση
22. καλεί την Επιτροπή, σε µια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προετοιµασία της προσχώρησης
των νέων κρατών µελών, να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004, µε στόχους:
— την προώθηση της καλύτερης λειτουργίας αυτών των κοινοτικών οργανισµών,
— τη διασφάλιση καλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσω µιας ανάλυσης κόστους/οφέλους,
— την αποφυγή της µη αναγκαίας δηµιουργίας νέων κοινοτικών οργανισµών·
επισηµαίνει ότι η περαιτέρω διόγκωση, επευκαιρία της διεύρυνσης, των διοικητικών συµβουλίων των κοινοτικών οργανισµών τα οποία κατά κανόνα είναι ήδη αρκετά δυσκίνητα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
λόγους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και κόστους· εκτιµά ότι η διεύρυνση παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για
µια εις βάθος επανεξέταση τόσο της σύνθεσης όσο και των µεθόδων εργασίας των εν λόγω διοικητικών συµβουλίων·
23. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της, να εξετάσει, µεταξύ των άλλων:
— την ανάθεση στους οργανισµούς νέων επιχειρησιακών καθηκόντων, όπως η εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων, όπου αυτό είναι σκόπιµο,
— τη δηµιουργία κοινών διοικητικών συµβουλίων και για άλλους οργανισµούς, ιδίως για εκείνους µε παρόµοια αντικείµενα·
— το ενδεχόµενο συγχώνευσης οργανισµών, στην περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων·
υπενθυµίζει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι η Επιτροπή έχει αναφερθεί στην πιθανή αλληλοεπικάλυψη µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·
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24. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, σύµφωνα µε την πρότασή της σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, που
έχει ως στόχο τη συγκέντρωση της δραστηριότητάς της σε θεµελιώδη καθήκοντα, να περιλάβει στο πρόγραµµα δράσης της για το 2004 τις κατάλληλες προτάσεις µε στόχο την αποφυγή της διπλής εργασίας, είτε
µεταξύ κοινοτικών οργανισµών µε παρεµφερείς δραστηριότητες, είτε µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών και
των υπηρεσιών της·
25. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των ιδρυτικών
πράξεων των κοινοτικών οργανισµών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διευθυντές των εν λόγω οργανισµών θα
διορίζονται στο µέλλον µόνο µε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· αναµένει προτάσεις προς τούτο από την
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2003·
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
(2003/889/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από
τις απαντήσεις του Κέντρου (C5-0096/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0097/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ και κυρίως το άρθρο της 276,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου
2002 (3), για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του
άρθρου 185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 94 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας,
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001·
2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισµα·
3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισµα στον διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να µεριµνήσει για τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (σειρά L).

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

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Julian PRIESTLEY

Pat COX

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 64.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από
τις απαντήσεις του Κέντρου (C5-0096/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0097/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και κυρίως το άρθρο της 276,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94 του κανονισµού
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο:
— χαιρέτιζε το γεγονός ότι, στο εξής, το ίδιο είναι η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση απαλλαγής στους κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού και
— υπογράµµιζε ότι, για την εκπλήρωση των νέων αυτών καθηκόντων του, ανέµενε ότι οι εν λόγω οργανισµοί
θα του διαβιβάσουν όλες τις σχετικές και αναγκαίες πληροφορίες, σε απάντηση των ερωτηµάτων που επρόκειτο να τους διαβιβάσει,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµόδια επιτροπή του έχει λάβει τις απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις του Κέντρου στα προαναφερθέντα ερωτήµατα εφοδίασαν το Κοινοβούλιο, σε πολλές περιπτώσεις, µε ενηµερωµένες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές των
παρατηρήσεων που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας για το οικονοµικό έτος
2001 και των απαντήσεων του Κέντρου στις παρατηρήσεις αυτές,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για την
απαλλαγή αφού έχει ενηµερωθεί επαρκώς,
1. λαµβάνει υπό σηµείωση τους κάτωθι λογαριασµούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικοµανίας, για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2000·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 64.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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Λογαριασµός διαχείρισης των οικονοµικών ετών 2001 και 2000
(1 000 ευρώ)
2001

2000

8 750

8 214

Εισπραχθέντα έσοδα από το οικονοµικό έτος
Επιχορηγήσεις της Επιτροπής
Επιχορήγηση από τη Νορβηγία

399

Λοιπές επιχορηγήσεις

1 153

Χρηµατοπιστωτικά έσοδα

99

232

10 401

8 446

4 027

3 876

428

189

Πληρωµές

560

682

Μεταφερθείσες πιστώσεις

596

354

Πληρωµές

1 883

1 498

Μεταφερθείσες πιστώσεις

1 432

1 651

Σύνολο εσόδων (α)
∆απάνες προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισµού

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισµού

Πληρωµές βάσει καταλογισθεισών πιστώσεων

469

Καταλογισθείσες πιστώσεις που µεταφέρθηκαν

684

Σύνολο δαπανών (β)

10 079

8 250

Αποτέλεσµα του οικονοµικού έτους (α-β) (1)

322

196

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούµενο οικονοµικό έτος

2 076

1 617

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν και επαναχρησιµοποιήσεις

319

269

Επιστροφή υπολοίπου στην Επιτροπή
Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους

– 2 076

—

– 557

—

–2

–6

82

2 076

Σηµείωση: Τα σύνολα είναι δυνατό να εµφανίζουν αποκλίσεις οφειλόµενες στη στρογγυλοποίηση των ποσών.
Πηγή:

∆εδοµένα του Κέντρου — Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Κέντρο στις οικονοµικές καταστάσεις του.

(1) Υπολογισµός βάσει των αρχών του άρθρου 15 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000, της 22ας Μαΐου 2000
(ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

Εκτέλεση του προϋπολογισµού
2. Σηµειώνει µε ικανοποίηση τα µέτρα που έλαβε το Κέντρο σε µια προσπάθεια ενοποίησης του σχεδιασµού των
δραστηριοτήτων του και καταλογισµού των δηµοσιονοµικών πόρων µε στόχο τη διασφάλιση καλύτερης εποπτείας, εκτέλεσης, αναφοράς και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του· ελπίζει ότι τα µέτρα αυτά θα έχουν
θετικές συνέπειες στην εκτέλεση του προϋπολογισµού του και, ιδίως, ότι θα οδηγήσουν στη µείωση των µεταφερόµενων πιστώσεων·
3. προτρέπει το Κέντρο να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη στενότερη παρακολούθηση των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων του, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις του µε τα σηµεία επαφής του δικτύου Reitox· πιστεύει
ότι οι συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του δικτύου Reitox θα πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη, µε στόχο την αποσαφήνιση και την περαιτέρω προσαρµογή των συµβατικών
σχέσεων του Κέντρου µε αυτά τα σηµεία επαφής· σηµειώνει ότι τα προβλήµατα αυτά έχουν «συστηµικό»
χαρακτήρα·
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4. πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης µιας εναρµονισµένης µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών προσέγγισης για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων· αναµένει ότι το Κέντρο θα εντείνει τις επαφές του µε
άλλους οργανισµούς που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα στις σχέσεις τους µε δίκτυα εθνικών σηµείων
επαφής, ώστε να αναπτυχθεί και να εφαρµοσθεί µια «προσέγγιση βέλτιστης πρακτικής».
Εφαρµογή των δηµοσιονοµικών διατάξεων
5. σηµειώνει τα µέτρα που έλαβε το Κέντρο µε στόχο να τεθεί σε λειτουργία η βάση δεδοµένων του όσον αφορά
τις συµβάσεις και, γενικότερα, την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των επιχειρησιακών και διοικητικών
τµηµάτων του.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών/διαδικασίες όσον αφορά τις προσφορές
6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση του Κέντρου όσον αφορά τα µέτρα που έλαβε για την
επίτευξη βελτιώσεων στον τοµέα αυτόν και στα οποία περιλαµβάνονται ο καλύτερος ορισµός των κριτηρίων
αξιολόγησης, η διασφάλιση της συγκρισιµότητας των προσφορών και η ίση µεταχείριση των διαγωνιζοµένων·
7. προτρέπει το Κέντρο να λάβει περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας, στη βάση µιας
προσέγγισης βέλτιστης πρακτικής, η οποία θα επιτρέπει ταυτόχρονα να λαµβάνονται κατάλληλα υπόψη τα
ιδιαίτερα συµφέροντα και περιορισµοί κάθε κοινοτικού οργανισµού.
Πολιτική κτηριακών εγκαταστάσεων
8. επαναλαµβάνει τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Επιτροπή στο διοικητικό συµβούλιο του κέντρου παρακολούθησης και το Κοινοβούλιο µε την αρνητική γνώµη του δυνάµει του άρθρου 179 του δηµοσιονοµικού
κανονισµού όσον αφορά τις τρέχουσες ανάγκες του κέντρου παρακολούθησης σε κτήρια· αναµένει από το
κέντρο παρακολούθησης να εξεύρει κατάλληλη λύση η οποία να συµµορφώνεται προς τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και προτίθεται να δώσει συνέχεια στο θέµα στην επικείµενη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής.
Θέµατα που αφορούν γενικά τους αποκεντρωµένους οργανισµούς
Επιχειρησιακά καθήκοντα
9. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι, όσον αφορά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες υπερβαίνουν, σε πολλούς
από τους οργανισµούς αυτούς, τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπάρχει περιθώριο ανάθεσης στους εν λόγω οργανισµούς περισσότερων επιχειρησιακών καθηκόντων· πιστεύει ότι αυτοί θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να
αναλάβουν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της παιδείας ή της υγείας, βοηθώντας έτσι
ώστε να αποφευχθεί η άχρηστη δηµιουργία επιπλέον εκτελεστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή· εκφράζει τη
λύπη του διότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτηµα του Κοινοβουλίου (1) να υποβάλει προτάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή πριν από την 30ή Ιουνίου 2003. Καλεί τους οργανισµούς να επισηµάνουν τοµείς όπου θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία σήµερα διαχειρίζεται η Επιτροπή και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις µέχρι τέλους του 2003·
10. επιδοκιµάζει σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)
να αναλάβει πιθανώς πρόσθετα καθήκοντα· καλεί την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη του
ΕΙΕΕ σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ό,τι σήµερα και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε προγράµµατα όπως το Tempus και το Erasmus mundus·
Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων στον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό
11. καλεί τους οργανισµούς να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών κανόνων τους προς τις απαιτήσεις του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου, σε κάθε
περίπτωση πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους· υπενθυµίζει ότι αυτοί οι δηµοσιονοµικοί κανόνες δεν
πρέπει να παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο, εκτός εάν το απαιτούν οι συγκεκριµένες
επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισµού και µόνο µε την εκ των προτέρων σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής·
καλεί τους οργανισµούς, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, να ενηµερώσουν τις αρµόδιες επιτροπές
του Κοινοβουλίου. Καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε όλες τις εγκεκριµένες από τους
οργανισµούς δηµοσιονοµικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο·
(1) Βλέπε παράγραφο 14 του ψηφίσµατος του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση όσον
αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στο διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ.
83).
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12. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισµούς να διασφαλίσουν τον αυστηρό διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ διατάκτη και υπολόγου· υπενθυµίζει τον αναβαθµισµένο ρόλο του τελευταίου όσον αφορά:
α) την εκπόνηση και τη θέση σε ισχύ των λογιστικών σχεδίων·
β) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων·
γ) τη θέση σε ισχύ συστηµάτων που καταρτίζονται από τον διατάκτη για την παροχή λογιστικών πληροφοριών·
δ) τη συνεργασία µε τον υπόλογο της Επιτροπής·
ε) τη σύνταξη και την υποβολή των δηµοσιονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού·
τονίζει, επιπλέον, ότι οι υπόλογοι διορίζονται από τα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών µε βάση ειδικές
ικανότητες και επαγγελµατική πείρα· αναµένει επίσης ότι η τοποθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός πλήρους λογιστικού ίχνους για κάθε πράξη, ώστε να διασφαλισθεί
η διαφάνεια·
13. υπενθυµίζει στους οργανισµούς ότι θα πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες για τις διαδικασίες προµηθειών όπως ορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό· τονίζει ότι οι ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειµένου να βελτιωθεί η
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των ενδεχόµενων διαγωνιζοµένων· υπογραµµίζει ότι ο µη
σεβασµός των κανόνων για τις διαδικασίες προµηθειών όχι µόνο ενδέχεται να είναι επιζήµιος για τα οικονοµικά συµφέροντα των οργανισµών, αλλά µπορεί να αποτελεί και ποινικό αδίκηµα βάσει της νοµοθεσίας των
κρατών µελών.
Έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
14. υπενθυµίζει ότι στις σηµαντικές καινοτοµίες του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού περιλαµβάνεται η
αυξηµένη ευθύνη των διατακτών και η διαµόρφωση εσωτερικών ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος παρατυπιών και κακοδιαχείρισης· καλεί, συνεπώς:
— το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι ελεγκτές του,
— τους οργανισµούς, να αναθεωρήσουν σε βάθος τις διαδικασίες που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού τους, κατ εφαρµογή του νέου πλαισίου που δηµιουργήθηκε,
— την Επιτροπή, να συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς, ιδιαίτερα στους τοµείς της τήρησης λογαριασµών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες και εναρµονισµένες λύσεις·
15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 για τη
θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς, µε σκοπό να δοθούν στους
αντίστοιχους εσωτερικούς ελεγκτές των οργανισµών, πραγµατικές εξουσίες ελέγχου αντί απλώς ένας συµβουλευτικός ρόλος, όπως συµβαίνει σήµερα·
16. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής δεν πραγµατοποιεί κανέναν έλεγχο στους οργανισµούς· τονίζει ότι αυτό σηµαίνει τη µη συµµόρφωση
προς τα άρθρα 71 και 72 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, καθώς και ότι, στην πράξη, ο
εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισµών διεξάγεται µόνο
στο πλαίσιο των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διάθεση
των αναγκαίων πόρων ώστε η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα
καθήκοντά της όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωµένων οργανισµών.
Συνεργασία µε την OLAF
17. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, πριν από το τέλος του έτους, σχετικά µε το κατά πόσο οι
κοινοτικοί οργανισµοί συνεργάζονται κατάλληλα µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της
Απάτης (OLAF) και εφαρµόζουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη σχετική διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου
1999 (1). Καλεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας
αυτής, στη βάση των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί µέχρι σήµερα·
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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Η προετοιµασία των οργανισµών για τη διεύρυνση
18. καλεί την Επιτροπή, σε µια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προετοιµασία της προσχώρησης
των νέων κρατών µελών, να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004, µε στόχους:
— την προώθηση της καλύτερης λειτουργίας αυτών των κοινοτικών οργανισµών,
— τη διασφάλιση καλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσω µιας ανάλυσης κόστους/οφέλους,
— την αποφυγή της µη αναγκαίας δηµιουργίας νέων κοινοτικών οργανισµών·
επισηµαίνει ότι η περαιτέρω διόγκωση, επευκαιρία της διεύρυνσης, των διοικητικών συµβουλίων των κοινοτικών οργανισµών τα οποία κατά κανόνα είναι ήδη αρκετά δυσκίνητα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
λόγους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και κόστους· εκτιµά ότι η διεύρυνση παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για
µια εις βάθος επανεξέταση τόσο της σύνθεσης όσο και των µεθόδων εργασίας των εν λόγω διοικητικών συµβουλίων·
19. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της αυτών, να εξετάσει, µεταξύ των άλλων:
— την ανάθεση στους οργανισµούς νέων επιχειρησιακών καθηκόντων, όπως η εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων, όπου αυτό είναι σκόπιµο,
— τη δηµιουργία κοινών διοικητικών συµβουλίων και για άλλους οργανισµούς, ιδίως για εκείνους µε παρόµοια αντικείµενα,
— το ενδεχόµενο συγχώνευσης οργανισµών, στην περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων·
υπενθυµίζει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι η Επιτροπή έχει αναφερθεί στην πιθανή αλληλοεπικάλυψη µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·
20. καλεί, ακόµη, την Επιτροπή, σύµφωνα µε την πρότασή της σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, που
έχει ως στόχο τη συγκέντρωση της δραστηριότητάς της στα βασικά της καθήκοντα, να περιλάβει στο πρόγραµµα δράσης της για το 2004 τις κατάλληλες προτάσεις µε στόχο την αποφυγή της διπλής εργασίας, είτε
µεταξύ κοινοτικών οργανισµών µε παρεµφερείς δραστηριότητες, είτε µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών και
των υπηρεσιών της·
21. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των ιδρυτικών
πράξεων των κοινοτικών οργανισµών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διευθυντές των κοινοτικών οργανισµών θα
διορίζονται στο µέλλον µόνο µε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· αναµένει προτάσεις προς τούτο από την
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2003.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
(2003/890/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Κέντρου
Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από τις
απαντήσεις του Κέντρου (C5-0100/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0101/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001·
2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισµα·
3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισµα στον διευθυντή
του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και να µεριµνήσει για τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (σειρά L).

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

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Julian PRIESTLEY

Pat COX

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 35.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Κέντρου
Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από τις
απαντήσεις του Κέντρου (C5-0100/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0101/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο:
— χαιρέτιζε το γεγονός ότι, στο εξής, αυτό είναι η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση απαλλαγής στους κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού
και
— υπογράµµιζε ότι, για την εκπλήρωση των νέων αυτών καθηκόντων του, ανέµενε ότι οι εν λόγω οργανισµοί
θα του διαβιβάσουν όλες τις σχετικές και αναγκαίες πληροφορίες, σε απάντηση των ερωτηµάτων που επρόκειτο να τους διαβιβάσει,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµόδια επιτροπή του έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις του Κέντρου στα προαναφερθέντα ερωτήµατα εφοδίασαν το Κοινοβούλιο, σε πολλές περιπτώσεις, µε ενηµερωµένες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές των
παρατηρήσεων που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις
του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2001 και των απαντήσεων του Κέντρου στις παρατηρήσεις αυτές,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για την
απαλλαγή αφού έχει ενηµερωθεί επαρκώς,
1. λαµβάνει υπό σηµείωση τους κάτωθι λογαριασµούς του Κέντρου Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 35.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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Λογαριασµός διαχείρισης των οικονοµικών ετών 2001 και 2000

(1 000 ευρώ)
2001

2000

20 182

21 264

5

263

Εισπραχθέντα έσοδα από το οικονοµικό έτος
Επιχορηγήσεις της Επιτροπής
Λοιπές επιχορηγήσεις
Χρηµατοπιστωτικά έσοδα

458
Σύνολο εσόδων (α)

20 646

21 527

13 861

12 640

891

881

1 090

849

929

1 512

Σύνολο δαπανών (β)

16 772

15 882

Αποτέλεσµα του οικονοµικού έτους (α-β) (1)

3 873

5 645

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούµενο οικονοµικό έτος

4 977

1 854

240

358

∆απάνες προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις

Μεταφερθείσες και ακυρωθείσες πιστώσεις
Επιστροφή στην Europol

—

Αποθεµατικό για απρόβλεπτα
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους

– 217

– 1 221

– 2 653

6

– 10

7 875

4 977

Σηµείωση: Τα σύνολα είναι δυνατό να εµφανίζουν αποκλίσεις οφειλόµενες στη στρογγυλοποίηση των ποσών.
Πηγή: ∆εδοµένα του Κέντρου — Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Κέντρο στις οικονοµικές καταστάσεις του.
(1) Υπολογισµός βάσει των αρχών του άρθρου 15 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000, της 22ας Μαΐου 2000
(ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

Οικονοµικές καταστάσεις/το ζήτηµα των εγκαταστάσεων του Κέντρου
2. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου, σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την
αναζήτηση κατάλληλης λύσης όσον αφορά το ζήτηµα των κτηριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται, που
του διατέθηκαν από τις αρχές του Λουξεµβούργου εν αναµονή µιας µόνιµης λύσης·
3. υπενθυµίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διατυπώσει επανειληµµένες παρατηρήσεις σχετικά µε το ζήτηµα
των κτιριακών εγκαταστάσεων· σηµειώνει ότι η πολιτική των θεσµικών οργάνων, όσον αφορά γενικά τα κτήρια,
είναι να προτιµάται η λύση της αγοράς από εκείνην της ενοικίασης, στη βάση µιας ανάλυσης κόστους/
ωφέλειας·
4. καλεί το Κέντρο να εντείνει, από κοινού µε τις αρχές του Λουξεµβούργου, τις προσπάθειες για την εξεύρεση
µιας µόνιµης λύσης όσον αφορά τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη στέγαση του Κέντρου·
5. υπενθυµίζει ότι, όσον αφορά τα σχέδια κτηριακών εγκαταστάσεων που είναι πιθανό να έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισµό του Κέντρου, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 179 του
νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού. Καλεί, συνεπώς, το Κέντρο, στην περίπτωση ενός τέτοιου σχεδίου, να
υποβάλει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, πριν από την δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου για
τον προϋπολογισµό του 2004, µια ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων σε σχέση µε τη λύση αυτή στο
πρόβληµα της στέγης του·
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Αξιολόγηση των προσφορών
6. πιστεύει ότι, όσον αφορά την αξιολόγηση προσφορών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκτός της εξωτερικής µετάφρασης, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στον προσδιορισµό και την εφαρµογή από το
Κέντρο κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης µε σκοπό τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των προσφορών και τη
διασφάλιση µιας καλύτερης διαχείρισης·
Συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα και λοιπούς κοινοτικούς οργανισµούς
7. σηµειώνει την ενεργό συµµετοχή του Κέντρου στη διοργανική επιτροπή µετάφρασης και διερµηνείας, της
οποίας έργο είναι ο προσδιορισµός και η εφαρµογή, από όλα τα θεσµικά όργανα, κανόνων και κριτηρίων αξιολόγησης όσον αφορά την ποιότητα του µεταφραστικού έργου·
8. ενθαρρύνει το Κέντρο να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, για τη διασφάλιση µιας καλύτερης συνεργασίας
µεταξύ των θεσµικών οργάνων, ιδιαίτερα µε στόχο την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των αναγκών που σχετίζονται µε την προσεχή διεύρυνση, στο πεδίο αυτό·
Θέµατα που αφορούν γενικά τους αποκεντρωµένους οργανισµούς
Επιχειρησιακά καθήκοντα
9. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι, όσον αφορά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες υπερβαίνουν, σε πολλούς
από τους οργανισµούς αυτούς, τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπάρχει περιθώριο ανάθεσης στους εν λόγω οργανισµούς περισσότερων επιχειρησιακών καθηκόντων· πιστεύει ότι αυτοί θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να
αναλάβουν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της παιδείας ή της υγείας, βοηθώντας έτσι
ώστε να αποφευχθεί η άχρηστη δηµιουργία επιπλέον εκτελεστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή· εκφράζει τη
λύπη του διότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτηµα του Κοινοβουλίου (1) να υποβάλει προτάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή πριν από την 30ή Ιουνίου 2003. Καλεί τους οργανισµούς να επισηµάνουν τοµείς όπου θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία σήµερα διαχειρίζεται η Επιτροπή και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις µέχρι τέλους του 2003·
10. επιδοκιµάζει σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)
να αναλάβει πιθανώς πρόσθετα καθήκοντα. Καλεί την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη
του ΕΙΕΕ σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ό,τι σήµερα και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε
προγράµµατα όπως το Tempus και το Erasmus mundus·
Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων στον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό
11. καλεί τους οργανισµούς να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών κανόνων τους προς τις απαιτήσεις του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού, σε κάθε περίπτωση
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους· υπενθυµίζει ότι αυτοί οι δηµοσιονοµικοί κανόνες δεν πρέπει να
παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο, εκτός εάν το απαιτούν οι συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισµού και µόνο µε την εκ των προτέρων σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής· καλεί
τους οργανισµούς, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, να ενηµερώσουν τις αρµόδιες επιτροπές του
Κοινοβουλίου· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε όλες τις εγκεκριµένες από τους
οργανισµούς δηµοσιονοµικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο·
12. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισµούς να διασφαλίσουν τον αυστηρό διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ διατάκτη και υπολόγου· υπενθυµίζει τον αναβαθµισµένο ρόλο του τελευταίου όσον αφορά:
α) την εκπόνηση και τη θέση σε ισχύ των λογιστικών σχεδίων·
β) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων·
γ) τη θέση σε ισχύ συστηµάτων που καταρτίζονται από τον διατάκτη για την παροχή λογιστικών πληροφοριών·
δ) τη συνεργασία µε τον υπόλογο της Επιτροπής·
ε) τη σύνταξη και την υποβολή των δηµοσιονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού·
(1) Βλέπε παράγραφο 14 του ψηφίσµατος του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση όσον
αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στο διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ.
83).

20.12.2003

20.12.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τονίζει, επιπλέον, ότι οι υπόλογοι διορίζονται από τα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών µε βάση ειδικές
ικανότητες και επαγγελµατική πείρα· αναµένει επίσης ότι η τοποθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός πλήρους λογιστικού ίχνους για κάθε πράξη, ώστε να διασφαλισθεί
η διαφάνεια·
13. υπενθυµίζει στους οργανισµούς ότι θα πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες για τις διαδικασίες προµηθειών όπως ορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό· τονίζει ότι οι ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειµένου να βελτιωθεί η
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των ενδεχόµενων διαγωνιζοµένων· υπογραµµίζει ότι ο µη
σεβασµός των κανόνων για τις διαδικασίες προµηθειών όχι µόνο ενδέχεται να είναι επιζήµιος για τα οικονοµικά συµφέροντα των οργανισµών, αλλά µπορεί να αποτελεί και ποινικό αδίκηµα βάσει της νοµοθεσίας των
κρατών µελών·
Έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
14. υπενθυµίζει ότι στις σηµαντικές καινοτοµίες του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού περιλαµβάνεται η
αυξηµένη ευθύνη των διατακτών και η διαµόρφωση εσωτερικών ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος παρατυπιών και κακοδιαχείρισης. Καλεί, συνεπώς:
— το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι ελεγκτές του,
— τους οργανισµούς, να αναθεωρήσουν σε βάθος τις διαδικασίες που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού τους, κατ εφαρµογή του νέου πλαισίου που δηµιουργήθηκε,
— την Επιτροπή, να συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς, ιδιαίτερα στους τοµείς της τήρησης λογαριασµών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες και εναρµονισµένες λύσεις·
15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 για τη
θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς, µε σκοπό να δοθούν στους
αντίστοιχους εσωτερικούς ελεγκτές των οργανισµών, πραγµατικές εξουσίες ελέγχου αντί απλώς ένας συµβουλευτικός ρόλος, όπως συµβαίνει σήµερα·
16. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής δεν πραγµατοποιεί κανέναν έλεγχο στους οργανισµούς· τονίζει ότι αυτό σηµαίνει τη µη συµµόρφωση
προς τα άρθρα 71 και 72 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, καθώς και ότι, στην πράξη, ο
εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισµών διεξάγεται µόνο
στο πλαίσιο των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη
διάθεση των αναγκαίων πόρων ώστε η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της να είναι σε θέση να
εκπληρώσει τα καθήκοντά της όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωµένων οργανισµών·
Συνεργασία µε την OLAF
17. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, πριν από το τέλος του έτους, σχετικά µε το κατά πόσο οι
κοινοτικοί οργανισµοί συνεργάζονται κατάλληλα µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της
Απάτης (OLAF) και εφαρµόζουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη σχετική διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου
1999 (1). Καλεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας
αυτής, στη βάση των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί µέχρι σήµερα·
Η προετοιµασία των οργανισµών για τη διεύρυνση
18. καλεί την Επιτροπή, σε µια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προετοιµασία της προσχώρησης
των νέων κρατών µελών, να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004, µε στόχους:
— την προώθηση της καλύτερης λειτουργίας αυτών των κοινοτικών οργανισµών,
— τη διασφάλιση καλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσω µιας ανάλυσης κόστους/οφέλους,
— την αποφυγή της µη αναγκαίας δηµιουργίας νέων κοινοτικών οργανισµών·
επισηµαίνει ότι η περαιτέρω διόγκωση, επ' ευκαιρία της διεύρυνσης, των διοικητικών συµβουλίων των κοινοτικών οργανισµών τα οποία κατά κανόνα είναι ήδη αρκετά δυσκίνητα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
λόγους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και κόστους· εκτιµά ότι η διεύρυνση παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για
µια εις βάθος επανεξέταση τόσο της σύνθεσης όσο και των µεθόδων εργασίας των εν λόγω διοικητικών συµβουλίων·
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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19. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της αυτών, να εξετάσει, µεταξύ των άλλων:
— την ανάθεση στους οργανισµούς νέων επιχειρησιακών καθηκόντων, όπως η εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων, όπου αυτό είναι σκόπιµο,
— τη δηµιουργία κοινών διοικητικών συµβουλίων και για άλλους οργανισµούς, ιδίως για εκείνους µε παρόµοια αντικείµενα·
— το ενδεχόµενο συγχώνευσης οργανισµών, στην περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων·
υπενθυµίζει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι η Επιτροπή έχει αναφερθεί στην πιθανή αλληλοεπικάλυψη µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·
20. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, σε συµφωνία µε την πρότασή της σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης,
που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση της δραστηριότητάς της στα βασικά της καθήκοντα, να περιλάβει στο
πρόγραµµα δράσης της για το 2004 τις κατάλληλες προτάσεις µε στόχο την αποφυγή της διπλής εργασίας,
είτε µεταξύ κοινοτικών οργανισµών µε παρεµφερείς δραστηριότητες, είτε µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών
και των υπηρεσιών της·
21. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των ιδρυτικών
πράξεων των κοινοτικών οργανισµών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διευθυντές των κοινοτικών οργανισµών θα
διορίζονται στο µέλλον µόνο µε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· αναµένει προτάσεις προς τούτο από την
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2003.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος όσον αφορά την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
(2003/891/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Περιβάλλοντος για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις του Οργανισµού
(C5-0098/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0099/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, όσον αφορά την εκτέλεση
του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001·
2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισµα·
3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισµα στον διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
να µεριµνήσει για τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

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

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Julian PRIESTLEY

Pat COX

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 17.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για την εκτέλεση
του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Περιβάλλοντος για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις του Οργανισµού
(C5-0098/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0099/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο:
— χαιρέτιζε το γεγονός ότι, στο εξής, αυτό είναι η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση απαλλαγής στους κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού
και
— υπογράµµιζε ότι, για την εκπλήρωση των νέων αυτών καθηκόντων του, ανέµενε ότι οι εν λόγω οργανισµοί
θα του διαβιβάσουν όλες τις σχετικές και αναγκαίες πληροφορίες, σε απάντηση των ερωτηµάτων που επρόκειτο να τους διαβιβάσει,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµόδια επιτροπή του έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις του Οργανισµού στα προαναφερθέντα ερωτήµατα εφοδίασαν το Κοινοβούλιο, σε πολλές περιπτώσεις, µε ενηµερωµένες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές
των παρατηρήσεων που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για το οικονοµικό έτος 2001 και των απαντήσεων του
Οργανισµού στις παρατηρήσεις αυτές,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για την
απαλλαγή αφού έχει ενηµερωθεί επαρκώς,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 17.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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1. λαµβάνει υπό σηµείωση τους κατωτέρω λογαριασµούς του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, για τα
οικονοµικά έτη 2001 και 2000:
Λογαριασµός διαχείρισης των οικονοµικών ετών 2001 και 2000
(1 000 ευρώ)
2001

2000

18 342

17 816

1 493

67

369

423

20 204

18 306

8 126

7 137

735

456

1 423

1 570

521

517

Πληρωµές

3 738

4 505

Μεταφερθείσες πιστώσεις

6 856

4 432

Σύνολο δαπανών (β)

21 399

18 617

Αποτέλεσµα του οικονοµικού έτους (α-β) (1)

– 1 195

– 310

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούµενο οικονοµικό έτος

– 3 117

– 3 517

Μεταφερθείσες πιστώσεις από το προηγούµενο οικονοµικό
έτος που ακυρώθηκαν

939

628

Έσοδα επαναχρησιµοποίησης από το προηγούµενο οικονοµικό έτος που δεν χρησιµοποιήθηκαν

86

84

Συναλλαγµατικές διαφορές

13

–2

– 3 274

– 3 117

Εισπραχθέντα έσοδα από το οικονοµικό έτος
Επιχορηγήσεις της Επιτροπής
Λοιπές επιχορηγήσεις
Χρηµατοπιστωτικά έσοδα
Σύνολο εσόδων (α)
∆απάνες προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισµού

Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους

Σηµείωση: Τα σύνολα είναι δυνατό να εµφανίζουν αποκλίσεις οφειλόµενες στη στρογγυλοποίηση των ποσών.
Πηγή:

∆εδοµένα του Οργανισµού — Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τον Οργανισµό στις
οικονοµικές καταστάσεις του.

(1) Το αρνητικό υπόλοιπο του αποτελέσµατος και των ιδίων κεφαλαίων δεν αποτελεί απώλεια κεφαλαίων. Προκύπτει από την εφαρµογή του
δηµοσιονοµικού κανονισµού σχετικά µε τα έσοδα (µόνον οι εισπράξεις) και τις δαπάνες (πληρωµές συν µεταφερθείσες πιστώσεις).

Εκτέλεση του προϋπολογισµού
2. σηµειώνει τα µέτρα που έλαβε ο Οργανισµός µε στόχο ένα αυστηρότερο χρονοδιάγραµµα των δαπανών του
στον τοµέα της διοικητικής λειτουργίας, όσον αφορά τις υποδοµές, τις µη επείγουσες αγορές και την αναβολή
της προσαρµογής των εγκαταστάσεών του· πιστεύει ότι τα µέτρα αυτά είναι σύµφωνα µε τις συστάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου·
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3. χαιρετίζει τις προσπάθειες του Οργανισµού για τον καλύτερο προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του στον
επιχειρησιακό τοµέα, που θα έχουν ως συνέπεια τη µείωση του όγκου των πιστώσεων που µεταφέρει ο Οργανισµός· σηµειώνει, ωστόσο, τη δήλωση του Οργανισµού πως, κατά την εκτέλεση συµφωνιών για επιδοτήσεις που
αφορούν σχέδια πολυετούς διάρκειας, «είναι δύσκολο να αποφευχθεί» κάποιο επίπεδο αυτόµατων µεταφορών·
πιστεύει ότι το πρόβληµα αυτό είναι στη φύση του «συστηµικό», εφόσον αφορά κυρίως τις σχέσεις µε τα Ευρωπαϊκά Θεµατικά Κέντρα που είναι συµβεβληµένα µε τον Οργανισµό·

4. πιστεύει ότι, όσον αφορά την υλοποίηση έργων από τα Κέντρα αυτά, που καλύπτουν σχεδόν το ήµισυ του επιχειρησιακού προϋπολογισµού του, ο Οργανισµός θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του µε στόχο τα
Κέντρα αυτά να υλοποιούν τα προαναφερθέντα έργα εντός χρονικού πλαισίου που κάνει σεβαστή την αρχή
του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισµού· εκτιµά πως οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ως αποτέλεσµα τη
µείωση των µεταφορών·

5. πιστεύει επίσης ότι υπάρχει πεδίο για την ανάπτυξη µιας εναρµονισµένης προσέγγισης µεταξύ των οργανισµών,
όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα «συστηµικής» φύσης. Καλεί τον Οργανισµό να εντείνει τις επαφές του µε
άλλους κοινοτικούς οργανισµούς που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα στις συµβατικές σχέσεις τους µε
τα προαναφερθέντα Κέντρα ή εθνικά σηµεία επαφής, ώστε να αναπτυχθεί και να εφαρµοσθεί µια «προσέγγιση
βέλτιστης πρακτικής»·

Οικονοµικές καταστάσεις
6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισµός έχει επιτύχει τον αναγκαίο συντονισµό µεταξύ
των σχετικών τµηµάτων του, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των κανόνων όσον αφορά
την απόσβεση των ακινητοποιήσεών του·

∆ιαχείριση των ρευστών διαθεσίµων
7. προτρέπει τον Οργανισµό να βελτιώσει ακόµη περισσότερο τις επιδόσεις του όσον αφορά τη συµφωνία των
τραπεζικών λογαριασµών µε τη γενική λογιστική, κατ εφαρµογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Καλεί τον Οργανισµό να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την πραγµατοποιηθείσα πρόοδο στο ζήτηµα αυτό, στο
πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής·

Εφαρµογή των δηµοσιονοµικών διατάξεων
8. καλεί τον Οργανισµό να θέσει σε λειτουργία, το ταχύτερο δυνατόν, το «ηλεκτρονικό εναποθετήριο εγγράφων»,
που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών του όσον αφορά την πρωτοκόλληση και την αρχειοθέτηση·
τον καλεί επίσης να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι οικονοµικοί φάκελλοι να περιέχουν όλα τα αναγκαία
υποστηρικτικά έγγραφα, συµµορφούµενος µε τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών/Συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα
9. ευελπιστεί ότι ο Οργανισµός θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσµατα στις προσπάθειές του για τη βελτίωση του
σχεδιασµού των αγορών του, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράµµατος εργασίας του· χαιρετίζει τις προσπάθειες του Οργανισµού για τη βελτίωση των διαδικασιών και των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών.
Καλεί τον Οργανισµό να εντείνει τις προσπάθειές του µε στόχο τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας
στον τοµέα των προµηθειών, στη βάση µιας προσέγγισης βέλτιστης πρακτικής που θα περιλαµβάνει κριτήρια
αξιολόγησης και θα επιτρέπει τη συγκρισιµότητα των προσφορών. Καλεί επίσης τον Οργανισµό να λαµβάνει
µέρος, όσο το δυνατόν συχνότερα, λαµβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους περιορισµούς του, στις διοργανικές
προσκλήσεις υποβολής προσφορών·

10. σηµειώνει ότι ο οργανισµός είχε πλείονες συµβάσεις µε επιχειρήσεις αναµεµειγµένες στην υπόθεση της Eurostat. Καλεί τον οργανισµό να διαβιβάσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε τις εν λόγω συµβάσεις στην
Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής για να ληφθούν υπόψη κατά τον λογιστικό έλεγχο
των συµβάσεων Eurostat που διεξάγει επί του παρόντος η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου·
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Θέµατα που αφορούν γενικά τους αποκεντρωµένους οργανισµούς
Επιχειρησιακά καθήκοντα
11. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι, όσον αφορά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες υπερβαίνουν, σε πολλούς
από τους οργανισµούς αυτούς, τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπάρχει περιθώριο ανάθεσης στους εν λόγω οργανισµούς περισσότερων επιχειρησιακών καθηκόντων· πιστεύει ότι αυτοί θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να
αναλάβουν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της παιδείας ή της υγείας, βοηθώντας έτσι
ώστε να αποφευχθεί η άχρηστη δηµιουργία επιπλέον εκτελεστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή· εκφράζει τη
λύπη του διότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτηµα του Κοινοβουλίου (1) να υποβάλει προτάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή πριν από την 30ή Ιουνίου 2003. Καλεί τους οργανισµούς να επισηµάνουν τοµείς όπου θα
µπορούσαν να αναλάβουν την εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία σήµερα διαχειρίζεται η Επιτροπή και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις µέχρι τέλους του 2003·
12. επιδοκιµάζει σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)
να αναλάβει πιθανώς πρόσθετα καθήκοντα. Καλεί την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη
του ΕΙΕΕ σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ό,τι σήµερα και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε
προγράµµατα όπως το Tempus και το Erasmus mundus·
Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων στον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό
13. καλεί τους οργανισµούς να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών κανόνων τους προς τις απαιτήσεις του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού, σε κάθε περίπτωση
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους· υπενθυµίζει ότι αυτοί οι δηµοσιονοµικοί κανόνες δεν πρέπει να
παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο, εκτός εάν το απαιτούν οι συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισµού και µόνο µε την εκ των προτέρων σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής· καλεί
τους οργανισµούς, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, να ενηµερώσουν τις αρµόδιες επιτροπές του
Κοινοβουλίου. Καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε όλες τις εγκεκριµένες από τους
οργανισµούς δηµοσιονοµικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο·
14. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισµούς να διασφαλίσουν τον αυστηρό διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ διατάκτη και υπολόγου· υπενθυµίζει τον αναβαθµισµένο ρόλο του τελευταίου όσον αφορά:
α) την εκπόνηση και τη θέση σε ισχύ των λογιστικών σχεδίων·
β) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων·
γ) τη θέση σε ισχύ συστηµάτων που καταρτίζονται από τον διατάκτη για την παροχή λογιστικών πληροφοριών·
δ) τη συνεργασία µε τον υπόλογο της Επιτροπής·
ε) τη σύνταξη και την υποβολή των δηµοσιονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού·
τονίζει, επιπλέον, ότι οι υπόλογοι διορίζονται από τα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών µε βάση ειδικές
ικανότητες και επαγγελµατική πείρα· αναµένει επίσης ότι η τοποθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός πλήρους λογιστικού ίχνους για κάθε πράξη, ώστε να διασφαλισθεί
η διαφάνεια·
15. υπενθυµίζει στους οργανισµούς ότι θα πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες για τις διαδικασίες προµηθειών όπως ορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό· τονίζει ότι οι ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειµένου να βελτιωθεί η
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των ενδεχόµενων διαγωνιζοµένων· υπογραµµίζει ότι ο µη
σεβασµός των κανόνων για τις διαδικασίες προµηθειών όχι µόνο ενδέχεται να είναι επιζήµιος για τα οικονοµικά συµφέροντα των οργανισµών, αλλά µπορεί να αποτελεί και ποινικό αδίκηµα βάσει της νοµοθεσίας των
κρατών µελών·
(1) Βλέπε παράγραφο 14 του ψηφίσµατος του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση όσον
αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στο διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ.
83).
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Έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
16. υπενθυµίζει ότι στις σηµαντικές καινοτοµίες του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού περιλαµβάνεται η
αυξηµένη ευθύνη των διατακτών και η διαµόρφωση εσωτερικών ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος παρατυπιών και κακοδιαχείρισης. Καλεί, συνεπώς:
— το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι ελεγκτές του,
— τους οργανισµούς, να αναθεωρήσουν σε βάθος τις διαδικασίες που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού τους, κατ εφαρµογή του νέου πλαισίου που δηµιουργήθηκε,
— την Επιτροπή, να συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς, ιδιαίτερα στους τοµείς της τήρησης λογαριασµών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες και εναρµονισµένες λύσεις·
17. καλεί την Επιτροπή να προτείνει να προτείνει τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς, µε σκοπό να
δοθούν στους αντίστοιχους εσωτερικούς ελεγκτές των οργανισµών, πραγµατικές εξουσίες ελέγχου αντί απλώς
ένας συµβουλευτικός ρόλος, όπως συµβαίνει σήµερα·
18. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής δεν πραγµατοποιεί κανέναν έλεγχο στους οργανισµούς· τονίζει ότι αυτό σηµαίνει τη µη συµµόρφωση
προς τα άρθρα 71 και 72 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, καθώς και ότι, στην πράξη, ο
εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισµών διεξάγεται µόνο
στο πλαίσιο των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διάθεση
των αναγκαίων πόρων ώστε η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα
καθήκοντά της όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωµένων οργανισµών·
Συνεργασία µε την OLAF
19. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, πριν από το τέλος του έτους, σχετικά µε το κατά πόσο οι
κοινοτικοί οργανισµοί συνεργάζονται κατάλληλα µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της
Απάτης (OLAF) και εφαρµόζουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη σχετική διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου
1999 (1). Καλεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας
αυτής, στη βάση των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί µέχρι σήµερα·
Η προετοιµασία των οργανισµών για τη διεύρυνση
20. καλεί την Επιτροπή, σε µια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προετοιµασία της προσχώρησης
των νέων κρατών µελών, να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004, µε στόχους:
— την προώθηση της καλύτερης λειτουργίας αυτών των κοινοτικών οργανισµών,
— τη διασφάλιση καλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσω µιας ανάλυσης κόστους/οφέλους,
— την αποφυγή της µη αναγκαίας δηµιουργίας νέων κοινοτικών οργανισµών,
επισηµαίνει ότι η περαιτέρω διόγκωση, επευκαιρία της διεύρυνσης, των διοικητικών συµβουλίων των κοινοτικών οργανισµών τα οποία κατά κανόνα είναι ήδη αρκετά δυσκίνητα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
λόγους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και κόστους· εκτιµά ότι η διεύρυνση παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για
µια εις βάθος επανεξέταση τόσο της σύνθεσης όσο και των µεθόδων εργασίας των εν λόγω διοικητικών συµβουλίων·
21. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της, να εξετάσει, µεταξύ των άλλων:
— την ανάθεση στους οργανισµούς νέων επιχειρησιακών καθηκόντων, όπως η εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων, όπου αυτό είναι σκόπιµο,
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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— τη δηµιουργία κοινών διοικητικών συµβουλίων και για άλλους οργανισµούς, ιδίως για εκείνους µε παρόµοια αντικείµενα·
— το ενδεχόµενο συγχώνευσης οργανισµών, στην περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων·
υπενθυµίζει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι η Επιτροπή έχει αναφερθεί στην πιθανή αλληλοεπικάλυψη µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·
22. καλεί, ακόµη, την Επιτροπή, σε συµφωνία µε την πρότασή της σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, που
έχει ως στόχο τη συγκέντρωση της δραστηριότητάς της στα βασικά της καθήκοντα, να περιλάβει στο πρόγραµµα δράσης της για το 2004 τις κατάλληλες προτάσεις µε στόχο την αποφυγή της διπλής εργασίας, είτε
µεταξύ κοινοτικών οργανισµών µε παρεµφερείς δραστηριότητες, είτε µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών και
των υπηρεσιών της·
23. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των ιδρυτικών
πράξεων των κοινοτικών οργανισµών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διευθυντές των κοινοτικών οργανισµών θα
διορίζονται στο µέλλον µόνο µε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· αναµένει προτάσεις προς τούτο από την
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2003.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού
και Ξενοφοβίας σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
(2003/892/ΕΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη
από τις απαντήσεις του Κέντρου (C5-0094/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0095/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ και κυρίως το άρθρο της 276,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001·
2. καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνοδευτικό ψήφισµα·
3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισµα στον διευθυντή
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας, στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να µεριµνήσει για τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

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

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Julian PRIESTLEY

Pat COX

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εµπεριέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την πρόταση απόφασης
σχετικά µε την απαλλαγή του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού
και Ξενοφοβίας σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

— έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας για το οικονοµικό έτος 2001, συνοδευόµενη
από τις απαντήσεις του Κέντρου (C5-0094/2003) (1),
— έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2003 (C5-0095/2003),
— έχοντας υπόψη τη συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 276 αυτής,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, ο
οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 185 αυτού,
— έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002,
για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς του άρθρου 185 του
κανονισµού αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3), και ιδίως το άρθρο 94,
— έχοντας υπόψη το άρθρο 93α και το παράρτηµα V του κανονισµού του,
— έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά µε την αναβολή της απόφασης όσον
αφορά την απαλλαγή και το ψήφισµά του, το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή (4),
— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού (A5-0360/2003),
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισµά του, το Κοινοβούλιο:
— χαιρέτιζε το γεγονός ότι, στο εξής, αυτό είναι η αρµόδια αρχή για τη χορήγηση απαλλαγής στους κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού
και
— υπογράµµιζε ότι, για την εκπλήρωση των νέων αυτών καθηκόντων του, ανέµενε ότι οι εν λόγω οργανισµοί
θα του διαβιβάσουν όλες τις σχετικές και αναγκαίες πληροφορίες, σε απάντηση των ερωτηµάτων που επρόκειτο να τους διαβιβάσει,
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η αρµόδια επιτροπή του έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά,
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις του Παρατηρητηρίου στα προαναφερθέντα ερωτήµατα εφοδίασαν το
Κοινοβούλιο, σε πολλές περιπτώσεις, µε ενηµερωµένες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές είναι συµπληρωµατικές των παρατηρήσεων που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε τις οικονοµικές
καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας για το οικονοµικό
έτος 2001 και των απαντήσεων του Παρατηρητηρίου στις παρατηρήσεις αυτές,
∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση για την
απαλλαγή αφού έχει ενηµερωθεί επαρκώς,
1. λαµβάνει υπό σηµείωση τους κατωτέρω λογαριασµούς του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την
Υγεία στον Χώρο Εργασίας, για τα οικονοµικά έτη 2001 και 2000:
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ. 16 και 18.
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Λογαριασµός διαχείρισης των οικονοµικών ετών 2001 και 2000

(1 000 ευρώ)
2001

2000

5 000

4 250

46

61

5 046

4 311

2 072

1 935

67

84

Πληρωµές

662

987

Μεταφερθείσες πιστώσεις

151

106

990

898

1 181

643

Σύνολο δαπανών (β)

5 123

4 653

Αποτέλεσµα του οικονοµικού έτους (α-β) (1)

– 77

– 342

Μεταφερθέν υπόλοιπο από το προηγούµενο οικονοµικό έτος

179

737

75

310

Εισπραχθέντα έσοδα από το οικονοµικό έτος
Επιχορηγήσεις της Επιτροπής
Χρηµατοπιστωτικά έσοδα
Σύνολο εσόδων (α)
∆απάνες προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις
Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισµού

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισµού
Πληρωµές
Μεταφερθείσες πιστώσεις

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν
Επαναχρησιµοποιήσεις από το οικονοµικό έτος 2000 που
δεν χρησιµοποιήθηκαν

—

5

Επιστροφές στην Επιτροπή

– 174

– 533

Συναλλαγµατικές διαφορές

– 11

2

–8

179

Υπόλοιπο του οικονοµικού έτους

Σηµείωση: Τα σύνολα είναι δυνατό να εµφανίζουν αποκλίσεις οφειλόµενες στη στρογγυλοποίηση των ποσών.
Πηγή: ∆εδοµένα του Κέντρου — Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν συνοπτικά τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το Κέντρο στις οικονοµικές καταστάσεις του.
(1) Υπολογισµός βάσει των αρχών του άρθρου 15 του δηµοσιονοµικού κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000, της 22ας Μαΐου 2000
(ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

Εκτέλεση του προϋπολογισµού/επανεµφανιζόµενα προβλήµατα
2. σηµειώνει τις προσπάθειες του Παρατηρητηρίου να εξασφαλίσει την ενωρίτερη ετοιµασία του προγράµµατος
εργασίας του, καθώς και τα µέτρα που ελήφθησαν για τη στενότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των πιστώσεων και της εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας·
3. αναµένει ότι τα θετικά αποτελέσµατα των µέτρων αυτών θα επιβεβαιωθούν κατά το επόµενο οικονοµικό έτος
και ότι θα τηρηθεί πλήρως ενήµερο από το Παρατηρητήριο σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής·
4. προτρέπει το Παρατηρητήριο να συνεχίσει την προσπάθεια για τη στενότερη παρακολούθηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση των επανεµφανιζοµένων
προβληµάτων του όσον αφορά τις σχέσεις του µε το δίκτυο Raxen· σηµειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα
ανωτέρω προβλήµατα έχουν «συστηµικό» χαρακτήρα·
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5. πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης µιας εναρµονισµένης µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών προσέγγισης για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων· αναµένει ότι το Παρατηρητήριο θα εντείνει τις επαφές του
µε άλλους οργανισµούς που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα στις σχέσεις τους µε δίκτυα εθνικών
σηµείων επαφής, ώστε να αναπτυχθεί και να εφαρµοσθεί µια προσέγγιση βέλτιστης πρακτικής·
Εφαρµογή των δηµοσιονοµικών διατάξεων
6. σηµειώνει τις προσπάθειες του Παρατηρητηρίου µε στόχο την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού και αναµένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν, ιδίως στους τοµείς των ελέγχων
και των εσωτερικών ελέγχων, σε µια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της δηµοσιονοµικής διαχείρισής του·
Θέµατα που αφορούν γενικά τους αποκεντρωµένους οργανισµούς
Επιχειρησιακά καθήκοντα
7. επαναλαµβάνει τη θέση του ότι, όσον αφορά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες υπερβαίνουν, σε πολλούς
από τους οργανισµούς αυτούς, τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπάρχει περιθώριο ανάθεσης στους εν λόγω οργανισµούς περισσότερων επιχειρησιακών καθηκόντων· πιστεύει ότι αυτοί θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να αναλάβουν την εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων στους τοµείς της παιδείας ή της υγείας, βοηθώντας έτσι ώστε να
αποφευχθεί η άχρηστη δηµιουργία επιπλέον εκτελεστικών υπηρεσιών από την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του
διότι η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε το αίτηµα του Κοινοβουλίου (1) να υποβάλει προτάσεις προς την κατεύθυνση
αυτή πριν από την 30ή Ιουνίου 2003. Καλεί τους οργανισµούς να επισηµάνουν τοµείς όπου θα µπορούσαν να
αναλάβουν την εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία σήµερα διαχειρίζεται η Επιτροπή και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις µέχρι τέλους του 2003·
8. επιδοκιµάζει σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΙΕΕ)
να αναλάβει πιθανώς πρόσθετα καθήκοντα· καλεί την Επιτροπή να χρησιµοποιήσει την εµπειρογνωµοσύνη του
ΕΙΕΕ σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από ό,τι σήµερα και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε προγράµµατα
όπως το Tempus και το Erasmus mundus·
Προσαρµογή των δηµοσιονοµικών κανόνων στον νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό
9. καλεί τους οργανισµούς να ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τις διαδικασίες για την προσαρµογή των
δηµοσιονοµικών κανόνων τους προς τις απαιτήσεις του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού, σε κάθε περίπτωση
πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους· υπενθυµίζει ότι αυτοί οι δηµοσιονοµικοί κανόνες δεν πρέπει να
παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο, εκτός εάν το απαιτούν οι συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισµού και µόνο µε την εκ των προτέρων σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής· καλεί
τους οργανισµούς, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, να ενηµερώσουν τις αρµόδιες επιτροπές του
Κοινοβουλίου. Καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε όλες τις εγκεκριµένες από τους
οργανισµούς δηµοσιονοµικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό πλαίσιο·
10. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισµούς να διασφαλίσουν τον αυστηρό διαχωρισµό καθηκόντων µεταξύ διατάκτη και υπολόγου· υπενθυµίζει τον αναβαθµισµένο ρόλο του τελευταίου όσον αφορά:
α) την εκπόνηση και τη θέση σε ισχύ των λογιστικών σχεδίων·
β) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων·
γ) τη θέση σε ισχύ συστηµάτων που καταρτίζονται από τον διατάκτη για την παροχή λογιστικών πληροφοριών·
δ) τη συνεργασία µε τον υπόλογο της Επιτροπής·
ε) τη σύνταξη και την υποβολή των δηµοσιονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού·
τονίζει, επιπλέον, ότι οι υπόλογοι διορίζονται από τα διοικητικά συµβούλια των οργανισµών µε βάση ειδικές
ικανότητες και επαγγελµατική πείρα· αναµένει επίσης ότι η τοποθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός πλήρους λογιστικού ίχνους για κάθε πράξη, ώστε να διασφαλισθεί
η διαφάνεια·
(1) Βλέπε παράγραφο 14 του ψηφίσµατος του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση όσον
αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στο διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του για το οικονοµικό έτος 2001 (ΕΕ L 148 της 16.6.2003, σ.
83).
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11. υπενθυµίζει στους οργανισµούς ότι θα πρέπει να τηρούν πλήρως τους κανόνες για τις διαδικασίες προµηθειών όπως ορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό· τονίζει ότι οι ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν συχνότερα, προκειµένου να βελτιωθεί η
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των ενδεχόµενων διαγωνιζοµένων· υπογραµµίζει ότι ο µη
σεβασµός των κανόνων για τις διαδικασίες προµηθειών όχι µόνο ενδέχεται να είναι επιζήµιος για τα οικονοµικά συµφέροντα των οργανισµών, αλλά µπορεί να αποτελεί και ποινικό αδίκηµα βάσει της νοµοθεσίας των
κρατών µελών·
Έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
12. υπενθυµίζει ότι στις σηµαντικές καινοτοµίες του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού περιλαµβάνεται η
αυξηµένη ευθύνη των διατακτών και η διαµόρφωση εσωτερικών ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος παρατυπιών και κακοδιαχείρισης. Καλεί, συνεπώς:
— το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι ελεγκτές του,
— τους οργανισµούς, να αναθεωρήσουν σε βάθος τις διαδικασίες που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού τους, κατ εφαρµογή του νέου πλαισίου που δηµιουργήθηκε,
— την Επιτροπή, να συνεργασθεί στενά µε τους οργανισµούς, ιδιαίτερα στους τοµείς της τήρησης λογαριασµών, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες και εναρµονισµένες λύσεις·
13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 για τη
θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισµούς, µε σκοπό να δοθούν στους
αντίστοιχους εσωτερικούς ελεγκτές των οργανισµών, πραγµατικές εξουσίες ελέγχου αντί απλώς ένας συµβουλευτικός ρόλος, όπως συµβαίνει σήµερα·
14. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της Επιτροπής δεν πραγµατοποιεί κανέναν έλεγχο στους οργανισµούς· τονίζει ότι αυτό σηµαίνει τη µη συµµόρφωση
προς τα άρθρα 71 και 72 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002, καθώς και ότι, στην πράξη, ο
εξωτερικός έλεγχος της ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των οργανισµών διεξάγεται µόνο
στο πλαίσιο των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη
διάθεση των αναγκαίων πόρων ώστε η εσωτερική υπηρεσία λογιστικών ελέγχων της να είναι σε θέση να
εκπληρώσει τα καθήκοντά της όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των αποκεντρωµένων οργανισµών·
Συνεργασία µε την OLAF
15. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση, πριν από το τέλος του έτους, σχετικά µε το κατά πόσο οι
κοινοτικοί οργανισµοί συνεργάζονται κατάλληλα µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της
Απάτης (OLAF) και εφαρµόζουν, χωρίς επιφυλάξεις, τη σχετική διοργανική συµφωνία της 25ης Μαΐου
1999 (1). Καλεί επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας
αυτής, στη βάση των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί µέχρι σήµερα·
Η προετοιµασία των οργανισµών για τη διεύρυνση
16. καλεί την Επιτροπή, σε µια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών για την προετοιµασία της προσχώρησης
των νέων κρατών µελών, να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις πριν από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2004, µε στόχους:
— την προώθηση της καλύτερης λειτουργίας αυτών των κοινοτικών οργανισµών,
— τη διασφάλιση καλύτερης οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσω µιας ανάλυσης κόστους/οφέλους,
— την αποφυγή της µη αναγκαίας δηµιουργίας νέων κοινοτικών οργανισµών·
επισηµαίνει ότι η περαιτέρω διόγκωση, επευκαιρία της διεύρυνσης, των διοικητικών συµβουλίων των κοινοτικών οργανισµών τα οποία κατά κανόνα είναι ήδη αρκετά δυσκίνητα, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για
λόγους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και κόστους· εκτιµά ότι η διεύρυνση παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για
µια εις βάθος επανεξέταση τόσο της σύνθεσης όσο και των µεθόδων εργασίας των εν λόγω διοικητικών συµβουλίων·
17. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση των προτάσεών της, να εξετάσει, µεταξύ των άλλων:
— την ανάθεση στους οργανισµούς νέων επιχειρησιακών καθηκόντων, όπως η εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων, όπου αυτό είναι σκόπιµο,
(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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— τη δηµιουργία κοινών διοικητικών συµβουλίων και για άλλους οργανισµούς, ιδίως για εκείνους µε παρόµοια αντικείµενα·
— το ενδεχόµενο συγχώνευσης οργανισµών, στην περίπτωση αλληλοεπικαλυπτόµενων δραστηριοτήτων·
υπενθυµίζει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι η Επιτροπή έχει αναφερθεί στην πιθανή αλληλοεπικάλυψη µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, καθώς και µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία·
18. καλεί, ακόµη, την Επιτροπή, σύµφωνα µε την πρότασή της σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, που
έχει ως στόχο τη συγκέντρωση της δραστηριότητάς της στα βασικά της καθήκοντα, να περιλάβει στο πρόγραµµα δράσης της για το 2004 τις κατάλληλες προτάσεις µε στόχο την αποφυγή της διπλής εργασίας, είτε
µεταξύ κοινοτικών οργανισµών µε παρεµφερείς δραστηριότητες, είτε µεταξύ των κοινοτικών οργανισµών και
των υπηρεσιών της·
19. επαναλαµβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση των ιδρυτικών
πράξεων των κοινοτικών οργανισµών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διευθυντές των κοινοτικών οργανισµών θα
διορίζονται στο µέλλον µόνο µε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· αναµένει προτάσεις προς τούτο από την
Επιτροπή το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2003.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2003
για το εµπόριο ορισµένων προϊόντων χάλυβα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας
(2003/893/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 133,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η συµφωνία εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (1), προβλέπει στο άρθρο
22 παράγραφος 1 ότι το εµπόριο ορισµένων προϊόντων
χάλυβα δεν υπόκειται σε ειδική συµφωνία.
Η προηγούµενη διµερής συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και της
κυβέρνησης της Ουκρανίας για το εµπόριο ορισµένων
προϊόντων χάλυβα έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέλαβε τις διεθνείς υποχρεώσεις
της ΕΚΑΧ µετά τη λήξη ισχύος της συνθήκης ΕΚΑΧ, και τα
µέτρα σχετικά µε το εµπόριο προϊόντων χάλυβα µε τρίτες
χώρες εµπίπτουν επί του παρόντος στην αρµοδιότητα της
Κοινότητας στον τοµέα της εµπορικής πολιτικής.

(4)

Τα µέρη συµφώνησαν να συνάψουν νέα συµφωνία και οι
διαπραγµατεύσεις αυτής της νέας συµφωνίας δεν έχουν
ακόµη ολοκληρωθεί.

(5)

Εν αναµονή της υπογραφής και της ενάρξεως ισχύος της
νέας συµφωνίας, θα πρέπει να καθορισθούν ποσοτικά όρια
για το έτος 2004· αυτά τα όρια θα πρέπει να αναθεωρηθούν
υπό το πρίσµα της προσχώρησης των νέων κρατών µελών
στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004.

(6)

∆εδοµένου ότι δεν έχει αρθεί ή µειωθεί ο φόρος των 30
ευρώ/τόνο επί των εξαγωγών θραυσµάτων σιδήρου ή χάλυβα
που επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2003, είναι σκόπιµο να καθορισθούν τα ποσοτικά όρια για το έτος 2004
στο ίδιο επίπεδο µε το έτος 2003,

(1) ΕΕ L 49 της 19.2.1998, σ. 3.

Άρθρο 1
Κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004, οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων χάλυβα που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, καταγωγής Ουκρανίας, υπόκεινται
σε έκδοση αδείας.

Άρθρο 2
Επιτρέπονται οι εισαγωγές, για κάθε οµάδα προϊόντων και για το
σύνολο της Κοινότητας, έως τα ποσοτικά όρια που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ.
Οι άδειες εκδίδονται µόνον εντός αυτών των ορίων.

Άρθρο 3
Οι κανόνες για την έκδοση των αδειών και άλλες σχετικές διατάξεις
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν άδειες µε βάση αυτούς τους κανόνες και
ενηµερώνουν πάραυτα την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά τα κράτη µέλη σχετικά µε το βαθµό χρησιµοποίησης των
ποσοτήτων.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεννοούνται για να εξασφαλίζουν
ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση αυτών των ποσοτήτων.

Άρθρο 4
Οι διατάξεις της συµφωνίας για το εµπόριο ορισµένων προϊόντων
χάλυβα µαζί µε τα µέτρα για την εφαρµογή της, αντικαθιστούν από
την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της εν λόγω συµφωνίας τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MARZANO

L 333/86

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.12.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
SA πλατέα προϊόντα
έλασης
SA1 (Ρόλοι)
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA2 (Χοντρές λαµαρίνες)
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA3 (Άλλα πλατέα
προϊόντα έλασης)
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10

7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

7211 14 90
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10

7225 40 80
SB Επιµήκη προϊόντα
SB1 (∆οκοί)
7207 19 31
7207 20 71

SB2 (Χονδρόσυρµα)
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90

7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7214 20 00

7301 10 00

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 (Άλλα επιµήκη
προϊόντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
Προϊόντα

Τόνοι

SA Πλατέα προϊόντα
SA1 (Ρόλοι)

19 190

SA2 (Χοντρές λαµαρίνες)

73 444

SA3 (Άλλα πλατέα προϊόντα)

5 926

SB Επιµήκη προϊόντα
SB1 (∆οκοί)

2 583

SB2 (Χονδρόσυρµα)

36 904

SB3 (Άλλα επιµήκη προϊόντα)

46 499
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης ∆εκεµβρίου 2003
περί καθορισµού ρυθµίσεων για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές στο πολλαπλασιαστικό
υλικό και το υλικό φύτευσης των οπωροφόρων φυτών Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. και Rubus
idaeus L. βάσει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4628]
(2003/894/ΕΚ)
κατόπιν συµφωνίας υπογεγραµµένης από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Επιτροπής και το φορέα τον αρµόδιο για τη διεξαγωγή των δοκιµών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(6)

Για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές που
διαρκούν πάνω από ένα έτος, τα µέρη των εξετάσεων και
δοκιµών µετά το πρώτο έτος θα πρέπει, υπό τον όρο ότι
είναι διαθέσιµα τα αναγκαία κονδύλια, να εγκρίνονται από
την Επιτροπή χωρίς να γίνεται περαιτέρω παραποµπή του
θέµατος στη µόνιµη επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού
και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών.

(7)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αντιπροσωπευτικότητα
των δειγµάτων που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις και
δοκιµές, τουλάχιστον για ορισµένα επιλεγµένα φυτά.

(8)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές
συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και το υλικό φύτευσης των συγκεκριµένων
φυτών αναπαράγονται ή τίθενται σε εµπορία συνήθως στο
έδαφός τους, ώστε να είναι δυνατόν από τις εξετάσεις και
δοκιµές να εξαχθούν τα ορθά συµπεράσµατα.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται µε την παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα προς τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών,

την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2003/111/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 4, 5
και 6,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/34/ΕΟΚ προβλέπει τις αναγκαίες ρυθµίσεις
στις οποίες πρέπει να προβεί η Επιτροπή για τη διεξαγωγή
κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και δοκιµών σε πολλαπλασιαστικό υλικό και υλικό φύτευσης.

(2)

Οι τεχνικές διευθετήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων και
δοκιµών πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της µόνιµης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων
γενών και ειδών.

(3)

Μια πρόσκληση υποβολής σχεδίων (2003/C 159/08) (3)
δηµοσιεύθηκε για τη διεξαγωγή των παραπάνω εξετάσεων
και δοκιµών.

(4)

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που καθορίζονταν στην παραπάνω
πρόσκληση υποβολής σχεδίων. Πρέπει να καθορισθούν τα
σχέδια, οι φορείς οι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή εξετάσεων
και δοκιµών, το επιλέξιµο κόστος, καθώς και η µέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά που καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους.

(5)

Οι κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές θα πρέπει
να διεξαχθούν από το έτος 2004 έως το 2008, σε πολλαπλασιαστικό υλικό και υλικό φύτευσης εσοδείας 2003, θα
πρέπει δε επίσης να καθορίζονται ετησίως οι λεπτοµέρειες
για τις εν λόγω εξετάσεις και δοκιµές, το επιλέξιµο κόστος,
καθώς και η µέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά,

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10.
(2) ΕΕ L 311 της 27.11.2003, σ. 12.
(3) ΕΕ C 159 της 8.7.2003, σ. 19.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά την περίοδο 2004 έως 2008 θα διεξαχθούν κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σε πολλαπλασιαστικό υλικό και
υλικό φύτευσης των φυτών που εµφαίνονται στο παράρτηµα.
Η επιλέξιµη δαπάνη, καθώς και η µέγιστη κοινοτική οικονοµική
συνεισφορά για τις εξετάσεις και δοκιµές κατά το έτος 2004 είναι
εκείνες που καθορίζονται στο παράρτηµα.
Οι λεπτοµέρειες των εξετάσεων και δοκιµών παρατίθενται στο
παράρτηµα.
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Άρθρο 2
Εφόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και το υλικό φύτευσης των
φυτών που εµφαίνονται στο παράρτηµα αναπαράγονται ή τίθενται
σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους, τα κράτη µέλη λαµβάνουν
δείγµατα αυτού του υλικού και τα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται όσον αφορά τις τεχνικές
πτυχές όπως η δειγµατοληψία και οι επιθεωρήσεις που έχουν σχέση
µε τη διεξαγωγή των εξετάσεων και δοκιµών.
Άρθρο 3
Εφόσον υπάρχει διαθέσιµος προϋπολογισµός, η Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει να συνεχιστούν, κατά την περίοδο 2005 έως 2008, οι
εξετάσεις και δοκιµές που καθορίζονται στο παράρτηµα.

L 333/89

Η µέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά που καλύπτει το 80 %
του επιλέξιµου κόστους της συνεχιζόµενης σε αυτή τη βάση
εξέτασης ή δοκιµής δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό που
καθορίζεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εξετάσεις και δοκιµές προς διεξαγωγή το 2004
(σε ευρώ)
Αριθµός
δειγµάτων

Είδος

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

Επιλέξιµο κόστος

Μέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά (που
καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους)

ISPV Ρώµη (I)

21 100

16 880

GA-CEPV Σαραγόσα
(E)

34 240

27 392

NAKT Roelofarendsveen (NL)

26 652

21 322

CTIFL Παρίσι (F)

23 450

18 760

NAKT Roelofarendsveen (NL)

23 453

18 763

Αρµόδιος φορέας

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Malus Mill. (*)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Rubus idaeus L. (*)

60

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Συνολική κοινοτική οικονοµική συνεισφορά

103 117

Εξετάσεις και δοκιµές προς διεξαγωγή το 2005
(σε ευρώ)
Αριθµός
δειγµάτων

Είδος

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

Επιλέξιµο κόστος

Μέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά (που
καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους)

ISPV Ρώµη (I)

31 000

24 800

GA-CEPV Σαραγόσα
(E)

34 925

27 940

NAKT Roelofarendsveen (NL)

13 604

10 883

CTIFL Παρίσι (F)

18 125

14 500

9 942

7 953

Αρµόδιος φορέας

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Malus Mill. (*)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Rubus idaeus L. (*)

60

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
Συνολική κοινοτική οικονοµική συνεισφορά

86 076
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Εξετάσεις και δοκιµές προς διεξαγωγή το 2006
(σε ευρώ)
Αριθµός
δειγµάτων

Είδος

Prunus persica
Batsch (*)

(L.)

50

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

Επιλέξιµο κόστος

Μέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά (που
καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους)

ISPV Ρώµη (I)

33 000

26 400

GA-CEPV Σαραγόσα
(E)

35 624

28 499

NAKT Roelofarendsveen (NL)

17 765

14 212

CTIFL Παρίσι (F)

28 773

23 018

NAKT Roelofarendsveen (NL)

25 351

20 281

Αρµόδιος φορέας

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Malus Mill. (*)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

50

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Rubus idaeus L. (*)

60

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)

Συνολική κοινοτική οικονοµική συνεισφορά

112 410

Εξετάσεις και δοκιµές προς διεξαγωγή το 2007
(σε ευρώ)
Είδος

Malus Mill. (*)

Αριθµός
δειγµάτων

50

Όροι προς αξιολόγηση

Αρµόδιος φορέας

Επιλέξιµο κόστος

Μέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά (που
καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

18 013

14 410

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
Συνολική κοινοτική οικονοµική συνεισφορά

14 410

Εξετάσεις και δοκιµές προς διεξαγωγή το 2008
(σε ευρώ)
Είδος

Malus Mill. (*)

Αριθµός
δειγµάτων

50

Όροι προς αξιολόγηση

Αρµόδιος φορέας

Επιλέξιµο κόστος

Μέγιστη κοινοτική οικονοµική συνεισφορά (που
καλύπτει το 80 % του
επιλέξιµου κόστους)

Ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας.
Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

39 501

31 601

Φυτοϋγειονοµική κατάσταση (εργαστήριο)
Συνολική κοινοτική οικονοµική συνεισφορά
(*) Εξετάσεις και δοκιµές που διαρκούν πάνω από ένα έτος.

31 601

L 333/92

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.12.2003

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2002/251/EΚ για την άρση των προστατευτικών µέτρων όσον αφορά
φορτία κρέατος πουλερικών που εισάγονται από την Ταϊλάνδη
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4846]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/895/ΕΚ)
εκ τούτου, οι ενισχυµένοι έλεγχοι που είχαν επιβληθεί µε
την απόφαση 2002/251/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/559/ΕΚ, δεν εφαρµόζονται πλέον για τα
φορτία που έχουν πιστοποιηθεί από την αρχή της Ταϊλάνδης
µετά τις 21 Σεπτεµβρίου 2002, δεδοµένου ότι έχουν υποστεί συστηµατική εξέταση πριν από τη φόρτωση. Συστηµατικοί έλεγχοι πρέπει να διατηρηθούν για φορτία που έχουν
πιστοποιηθεί πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για
τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1,

(4)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2002/251/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η απόφαση 2002/251/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ορισµένα προστατευτικά µέτρα ως
προς το κρέας πουλερικών και ορισµένα προϊόντα αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και εισάγονται από την Ταϊλάνδη (3),
εκδόθηκε λόγω της παρουσίας νιτροφουρανίων σε κρέας
πουλερικών και σε γαρίδες που εισήχθησαν από την
Ταϊλάνδη.
Η απόφαση 2002/251/ΕΚ, που τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/477/ΕΚ (4) για την άρση των συστηµατικών
ελέγχων που είχαν επιβληθεί στα φορτία γαρίδων που είχαν
πιστοποιηθεί µετά τις 21 Σεπτεµβρίου 2002 και µε την απόφαση 2003/559/ΕΚ για τη µείωση των ελέγχων που είχαν
επιβληθεί σε φορτία κρέατος πουλερικών που είχαν πιστοποιηθεί µετά τις 21 Σεπτεµβρίου 2002. Οι τροποποιήσεις
αυτές είχαν βασιστεί στα αποτελέσµατα των εξετάσεων που
διενήργησαν τα κράτη µέλη και στις εγγυήσεις που παρείχε
η αρµόδια αρχή της Ταϊλάνδης.
Τα αποτελέσµατα των ενισχυµένων ελέγχων που διενεργήθηκαν από κράτη µέλη σε κρέας πουλερικών που είχε εισαχθεί
από την Ταϊλάνδη εξακολουθούν να είναι ικανοποιητικά. Ως

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
Πράξη Προσχώρησης του 2003.
(3) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 77· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/559/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 52).
(4) ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 61.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση αριθ. 2002/251/EΚ τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη, µε εφαρµογή κατάλληλων προγραµµάτων δειγµατοληψίας και ανιχνευτικών µεθόδων, υποβάλλουν σε
χηµική εξέταση κάθε αποστολή γαρίδων και κρέατος πουλερικών εισαγωγής Ταϊλάνδης που συνοδεύεται από υγειονοµικό
πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί πριν από τις 21 Σεπτεµβρίου 2002, προκειµένου να βεβαιώνονται ότι τα εν λόγω
προϊόντα δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Ειδικότερα, η εξέταση πρέπει να διενεργείται µε σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας αντιµικροβιακών ουσιών, και ιδίως νιτροφουρανίων και µεταβολιτών τους.»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 23 ∆εκεµβρίου 2003.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2003
που επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν
χορηγηθεί για τις δραστικές ουσίες thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, Spodoptera
exigua nuclear polyhedrosis virus, spinosad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis
και indoxacarb
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4851]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/896/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Οι αρχές των Κάτω Χωρών έλαβαν παρόµοια αίτηση τον
Ιούλιο 1999 από την Dow AgroSciences σχετικά µε τη spinosad. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την απόφαση
2000/210/EΚ της Επιτροπής (6).

(7)

Οι αρχές της Φινλανδίας έλαβαν παρόµοια αίτηση τον Μάιο
1998 από την Kemira Agro Oy σχετικά µε τη Gliocladium
catenulatum. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την
απόφαση 1999/392/EΚ της Επιτροπής (7).

(8)

Οι αρχές της Σουηδίας έλαβαν παρόµοια αίτηση τον
∆εκέµβριο 1994 από την Svenska Lantmännen σχετικά µε
τη Pseudomonas chlororaphis. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε
πλήρης µε την απόφαση 97/248/EΚ της Επιτροπής (8).

(9)

Οι αρχές των Κάτω Χωρών έλαβαν παρόµοια αίτηση τον
Οκτώβριο 1997 από την Du Pont de Nemours France SA
σχετικά µε τη indoxacarb. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε
πλήρης µε την απόφαση 98/398/EΚ της Επιτροπής (9).

(10)

Η επιβεβαίωση της πληρότητας των φακέλων ήταν αναγκαία
για να καταστεί δυνατή η λεπτοµερής εξέταση τους και να
δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις, για περιόδους µέχρι τρία έτη, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις συγκεκριµένες δραστικές ουσίες, ενώ παράλληλα πληρούνται οι όροι του
άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και
ιδίως, ο όρος που αφορά τη λεπτοµερή αξιολόγηση της
δραστικής ουσίας και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας.

(11)

Για τις εν λόγω δραστικές ουσίες, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, όσον αφορά τις χρήσεις που προτείνονται από τους αντίστοιχους αιτούντες. Τα κράτη µέλη
εισηγητές υπέβαλαν σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης στην Επιτροπή στις 29 Noεµβρίου 2000 (thiacloprid), 20 Ιανουαρίου 2002 (thiametoxam), 11 Oκτωβρίου 1996 (quinoxyfen), 1 Aυγούστου 1999 (flazasulfuron), 19 Noεµβρίου
1999 (Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus), 1
Φεβρουαρίου 2001 (spinosad), 16 Mαΐου 2001 (Gliocladium catenulatum), 7 Aπριλίου 1998 (Pseudomonas
chlororaphis) και 7 Φεβρουαρίου 2000 (indoxacarb).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2003/84/EΚ (2) και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, το Ηνωµένο Βασίλειο παρέλαβε, τον Σεπτέµβριο
1998, αίτηση από την Bayer AG (σήµερα Bayer CropScience) για την καταχώρηση της δραστικής ουσίας thiacloprid στο παράρτηµα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την
απόφαση 2000/181/EΚ της Επιτροπής (3), επιβεβαιώθηκε
ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και ότι µπορεί να θεωρηθεί ότι
πληροί, καταρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα δεδοµένα και
τις πληροφορίες του παραρτήµατος II και του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(1)

(2)

Οι αρχές της Ισπανίας έλαβαν παρόµοια αίτηση τον Μάρτιο
1999 από την Novartis Crop Protection AG (σήµερα
Bayer CropScience) σχετικά µε τη thiametoxam. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την απόφαση 2000/181/EΚ.

(3)

Οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου έλαβαν παρόµοια αίτηση
τον Αύγουστο 1995 από την Dow Elanco Europe (σήµερα
Dow AgroSciences) σχετικά µε τη quinoxyfen. Ο φάκελος
χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την απόφαση 96/457/EΚ της
Επιτροπής (4).

(4)

Οι αρχές της Ισπανίας έλαβαν παρόµοια αίτηση τον ∆εκέµβριο 1996 από την ISK Biosciences Europe SA σχετικά µε
τη flazasulfuron. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την
απόφαση 97/865/EΚ της Επιτροπής (5).

(5)

Οι αρχές των Κάτω Χωρών έλαβαν παρόµοια αίτηση τον
Ιούλιο 1996 από την Biosys σχετικά µε τη Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus. Ο φάκελος χαρακτηρίστηκε πλήρης µε την απόφαση 97/865/EΚ.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

230 της 19.8.1991, σ. 1.
247 της 30.9.2003, σ. 20.
57 της 2.3.2000, σ. 35.
189 της 30.7.1996, σ. 112.
351 της 23.12.1997, σ. 67.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

64 της 11.3.2000, σ. 24.
148 της 15.6.1999, σ. 44.
98 της 15.4.1997, σ. 15.
176 της 20.6.1998, σ. 34.
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Η εξέταση των φακέλων µετά την υποβολή των σχεδίων των
εκθέσεων αξιολόγησης από τα αντίστοιχα κράτη µέλη
εισηγητές συνεχίζεται ακόµη και δεν είναι δυνατόν να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων εντός της προθεσµίας που ορίστηκε από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
∆εδοµένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν λόγοι
άµεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να παρατείνουν τις προσωρινές εγκρίσεις οι οποίες
έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες για περίοδο 24 µηνών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/
414/EΟΚ ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εξέτασης
των φακέλων. Αναµένεται ότι εντός 24 µηνών θα έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά µε τη έκδοση απόφασης για την πιθανή
καταχώρηση των σχετικών δραστικών ουσιών στο παράρτηµα
I.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

L 333/95

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
thiacloprid, thiametoxam, quinoxyfen, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, spinosad, Giocladium
catenulatum, Pseudomonas chlororaphis ή indoxacarb για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

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

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2003/897/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της κοινής στρατηγικής 1999/877/ΚΕΠΠΑ για την Ουκρανία, όσον αφορά την παράταση της περιόδου εφαρµογής της
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13
παράγραφος 2,
τη σύσταση του Συµβουλίου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η κοινή στρατηγική 1999/877/ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της 11ης ∆εκεµβρίου 1999, για την Ουκρανία (1)
λήγει στις 23 ∆εκεµβρίου 2003.
Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της κοινής στρατηγικής
1999/877/ΚΕΠΠΑ προκειµένου να παραταθεί η περίοδος
εφαρµογής της,

(1) ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 1.

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:

Άρθρο µόνο
Στο µέρος IV της κοινής στρατηγικής 1999/877/ΚΕΠΠΑ, το
πρώτο σηµείο «∆ιάρκεια» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«67. Η παρούσα κοινή στρατηγική ισχύει µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου 2004. Μπορεί να παραταθεί, να αναθεωρηθεί και,
αν χρειασθεί, να αναπροσαρµοσθεί από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου.»
Η παρούσα κοινή στρατηγική δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. BERLUSCONI

