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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 20/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηµατοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Σύµφωνα µε τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών, η πολιτική των καταναλωτών που καλύπτεται από
το παρόν πλαίσιο θα πρέπει να περιλαµβάνει την ασφάλεια
των υπηρεσιών και των προϊόντων, εξαιρουµένων των τροφίµων, καθώς και τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών της ΕΕ. Οι ενέργειες που σχετίζονται µε την ασφάλεια
των τροφίµων δεν καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο.

(5)

Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, την επίτευξη ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Γιοχάνεσµπουργκ για τη
βιώσιµη ανάπτυξη, µε το πρόγραµµα εφαρµογής της παγκόσµιας διάσκεψης κορυφής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και µε
τη διαδικασία του Κάρντιφ, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για
την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης.

(6)

Με το παρόν πλαίσιο προβλέπεται η ανάληψη κοινοτικών
ενεργειών, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως
αυτή ορίζεται µε το άρθρο 5 της συνθήκης, για τη στήριξη
και την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων και των
φορέων που εργάζονται για την προαγωγή των συµφερόντων
των καταναλωτών σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο.

(7)

Επιπλέον των ενεργειών που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι
οργανώσεις καταναλωτών και άλλες σχετικές µη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν
στην εφαρµογή της στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών µέσω της συµµετοχής τους στις εργασίες της
ευρωπαϊκής συµβουλευτικής οµάδας καταναλωτών, όπως
αυτή συστήνεται µε την απόφαση 2003/709/ΕΚ της Επιτροπής (4).

(8)

Το παρόν πλαίσιο πρέπει να προβλέπει ενέργειες που θα αναλαµβάνουν από κοινού η Επιτροπή και ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής υπέρ
των καταναλωτών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 153,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η πολιτική υπέρ των καταναλωτών συµβάλλει σηµαντικά σε
δύο από τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής όπως
αυτοί διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 20002005 «Η διαµόρφωση της νέας Ευρώπης» (3), δηλαδή στην
προώθηση νέου οικονοµικού και κοινωνικού προγράµµατος
για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας και στην
εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες της
Ευρώπης.
Η στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών
2002-2006 θέτει τρεις βασικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί
θα επιτευχθούν µέσω ενεργειών στο πλαίσιο κυλιόµενου
προγράµµατος που θα αναθεωρεί τακτικά η Επιτροπή.
Οι στόχοι και οι ενέργειες που εµπίπτουν στη στρατηγική
για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών πρέπει να κατευθύνουν τη χορήγηση των πόρων για τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται βάσει του παρόντος πλαισίου. Επιπλέον,
παράλληλα µε τους τρεις βασικούς στόχους της στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών, θα πρέπει να
δίδεται υψηλή προτεραιότητα στις δραστηριότητες που
αποβλέπουν στην ενσωµάτωση των συµφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τοµείς δραστηριότητας σύµφωνα µε το
άρθρο 153 της συνθήκης.

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 86.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2003.
3
( ) ΕΕ C 81 της 21.3.2000, σ. 1.

(4) ΕΕ L 258 της 10.10.2003, σ. 35.

L 5/2
(9)
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Η γενικότερη εκπροσώπηση σε κοινοτικό επίπεδο των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών και των συµφερόντων τους που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, καθώς
και η εκπροσώπηση των συµφερόντων αυτών στη διαδικασία
διαµόρφωσης προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες, συνιστά
θέµα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κατά την έννοια
του άρθρου 108 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) (στο εξής «δηµοσιονοµικός
κανονισµός»).

(16)

9.1.2004

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

(10)

(11)

(12)

(13)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια
του παρόντος πλαισίου χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (2), για την αρχή του
προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας δηµοσιονοµικής διαδικασίας.
Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και ο αντίκτυπος
των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων καταναλωτών που εκπροσωπούν
τα συµφέροντα των καταναλωτών στη διαδικασία διαµόρφωσης προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες σε κοινοτικό
επίπεδο, η χρηµατοδοτική συνδροµή στις επιλέξιµες οργανώσεις µπορεί να υπόκειται σε συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής
σχέσης για τη διάρκεια του παρόντος πλαισίου.
Για να βελτιωθεί η διοικητική αποτελεσµατικότητα, καθώς
και η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος των επί µέρους σχεδίων, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριµένα
σχέδια πρέπει να δηµοσιεύονται τουλάχιστον ανά διετία και
η χορηγούµενη ενίσχυση πρέπει να καλύπτει κατ' ανώτατο
όριο το 75 % του κόστους των επιλέξιµων δαπανών για την
υλοποίηση των σχεδίων.
Με τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) πρέπει, µεταξύ
άλλων, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία στο
πλαίσιο των κοινοτικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της
προστασίας των καταναλωτών.

(14)

Το παρόν γενικό πλαίσιο πρέπει να είναι ανοικτό στη συµµετοχή των συνδεδεµένων χωρών, σύµφωνα µε τους όρους των
αντίστοιχων διµερών συµφωνιών που καθορίζουν τις γενικές
αρχές για τη συµµετοχή τους σε κοινοτικά προγράµµατα.

(15)

Προκειµένου να αυξηθεί η αξία και ο αντίκτυπος του παρόντος πλαισίου, οι ενέργειες πρέπει να παρακολουθούνται
συνεχώς και να αξιολογούνται τακτικά, ώστε να γίνονται οι
αναγκαίες προσαρµογές όπου αυτό αρµόζει.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το γενικό πλαίσιο για τις κοινοτικές ενέργειες υπέρ της πολιτικής των καταναλωτών, εφεξής
καλούµενο «το πλαίσιο», για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1.
2. Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου συµπληρώνουν τις ενέργειες που αναλαµβάνουν τα κράτη
µέλη στην επικράτειά τους για να προστατεύσουν την υγεία, την
ασφάλεια και τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών και να
προαγάγουν το δικαίωµά τους για ενηµέρωση και εκπαίδευση,
καθώς και το δικαίωµά τους να οργανώνονται µε σκοπό την προάσπιση των συµφερόντων τους.
Άρθρο 2
Τοµείς δράσης
Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου
αφορούν τους ακόλουθους συγκεκριµένους τοµείς:
α) προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών όσον
αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, εξαιρουµένων των τροφίµων·
β) προστασία των οικονοµικών και εννόµων συµφερόντων των
καταναλωτών·
γ) προώθηση της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών·
δ) προώθηση της ικανότητας των οργανώσεων των καταναλωτών
για προσφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άρθρο 3
Στόχοι ενεργειών
Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου
βοηθούν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:
α) υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε
ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως µέσω της καθιέρωσης κοινών κανόνων
και πρακτικών για την προστασία των καταναλωτών και µέσω
της ενσωµάτωσης των συµφερόντων των καταναλωτών σε άλλες
κοινοτικές πολιτικές·
β) αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων για την προστασία των
καταναλωτών, ιδίως µέσω της εποπτείας της αγοράς, µέσω της
συνεργασίας σε θέµατα διοίκησης και επιβολής της νοµοθεσίας,
µέσω της πρόσβασης των καταναλωτών σε πληροφορίες για
υπηρεσίες και προϊόντα εκτός τροφίµων και µέσω της πρόσβασης των καταναλωτών σε µηχανισµούς διευθέτησης καταγγελιών και επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών και
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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γ) ορθή συµµετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στη χάραξη της
πολιτικής καταναλωτών και άλλων κοινοτικών πολιτικών που
αφορούν τα συµφέροντα των καταναλωτών.

L 5/3

5. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 18 ανέρχεται
καταρχήν στο 50 %, και σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το
75 % των επιλέξιµων δαπανών για την υλοποίηση του σχεδίου. Η
Επιτροπή καθορίζει σαφώς ποιες κοινές ενέργειες είναι επιλέξιµες
για χρηµατοδοτική συνδροµή σε ποσοστό άνω του 50 %.

Άρθρο 4
Είδη ενεργειών
1.
Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου απαριθµούνται στο παράρτηµα ανά στόχο.
2.
Οι ενέργειες 1 έως 8, 11 έως 15 και 19 εκτελούνται άµεσα
από την Επιτροπή.
3.
Οι ενέργειες 9 και 10 χρηµατοδοτούνται από κοινού από την
Κοινότητα και από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή από την Κοινότητα και τις αρµόδιες αρχές των τρίτων χωρών που συµµετέχουν
βάσει του άρθρου 9.

Άρθρο 7
∆ικαιούχοι
1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για τις κοινές ενέργειες 9 και 10
µπορεί να παρέχεται σε δηµόσιο φορέα ή σε µη κερδοσκοπικό
φορέα που ορίζεται από το κράτος µέλος ή τη σχετική αρµόδια
αρχή και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

4.
Οι ενέργειες 16, 17 και 18 τυγχάνουν χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Κοινότητα.

2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 16 µπορεί να
παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που πληρούν
τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 5

α) είναι µη κυβερνητικές, µη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη
βιοµηχανία και από εµπορικά, επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος
και οι δραστηριότητες συνίστανται στην προώθηση και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας καθώς και των οικονοµικών
συµφερόντων των καταναλωτών στην Κοινότητα·

Χρηµατοδότηση
1.
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2007 ορίζεται σε 72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54
εκατ. ευρώ για την περίοδο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
2.
Για την περίοδο µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, το προτεινόµενο ποσό θα επιβεβαιωθεί εφόσον είναι συµβατό µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της περιόδου που ξεκινά το 2007.
3.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός του ορίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 6
Χρηµατοδοτική συνεισφορά
1.
Η κοινοτική συνδροµή στις κοινές ενέργειες 9 και 10 ανέρχεται καταρχήν στο 50 %, και σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το
70 % του συνολικού κόστους της ενέργειας. Η Επιτροπή καθορίζει
σαφώς ποιες κοινές ενέργειες είναι επιλέξιµες για χρηµατοδοτική
συνδροµή σε ποσοστό άνω του 50 %.
2.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 16 δεν υπερβαίνει το 50 % των δαπανών για την εκτέλεση επιλέξιµων δραστηριοτήτων.
3.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 17 δεν υπερβαίνει το 95 % των δαπανών για την εκτέλεση επιλέξιµων δραστηριοτήτων.
4.
Η ανανέωση της χρηµατοδοτικής συνδροµής για τις ενέργειες
16 και 17 σε επιλέξιµες οργανώσεις οι οποίες, κατά το προηγούµενο έτος, αποδείχθηκε ότι εκπροσώπησαν ενεργά και ουσιαστικά
τα συµφέροντα των καταναλωτών δεν υπόκειται στον κανόνα της
σταδιακής µείωσης.

β) έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τα συµφέροντα των
καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο από εθνικές οργανώσεις, οι
οποίες προέρχονται από τουλάχιστον τα µισά κράτη µέλη, εκπροσωπούν τους καταναλωτές σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές και δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο και
γ) έχουν παράσχει στην Επιτροπή ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά
µε την ιδιότητά τους ως µέλη, τους εσωτερικούς τους κανόνες
και τις πηγές τους χρηµατοδότησης.
3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 17 µπορεί να
παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που πληρούν
τους ακόλουθους όρους:
α) είναι µη κυβερνητικές, µη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη
βιοµηχανία και από εµπορικά, επιχειρηµατικά ή άλλα συγκρουόµενα συµφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος
και οι δραστηριότητες συνίστανται στην εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας τυποποίησης σε κοινοτικό επίπεδο και
β) έχουν εξουσιοδοτηθεί, τουλάχιστον στα δύο τρίτα των κρατών
µελών, να εκπροσωπούν τα συµφέροντα των καταναλωτών σε
κοινοτικό επίπεδο από:
— σώµατα που εκπροσωπούν, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών
στα κράτη µέλη ή,
— εάν δεν υπάρχουν τέτοια σώµατα, από εθνικές οργανώσεις
στα κράτη µέλη, οι οποίες εκπροσωπούν τους καταναλωτές,
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, και
δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.
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4.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή για την ενέργεια 18 µπορεί να
παρέχεται σε οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή ένωση νοµικών προσώπων, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων ανεξάρτητων δηµόσιων
οργανισµών και των περιφερειακών οργανώσεων καταναλωτών, που
δρα ανεξάρτητα από τη βιοµηχανία και το εµπόριο και που είναι επί
του παρόντος υπεύθυνο για την υλοποίηση των σχεδίων.

9.1.2004

του 50 % για την ενέργεια 18, καθώς και τα ενδεικτικά ποσά
που είναι διαθέσιµα για καθεµία από τις εν λόγω προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
δηµοσιονοµικού κανονισµού και λαµβάνοντας υπόψη, στο µέτρο
του δυνατού, την ανάγκη θεσπίσεως απλών διοικητικών προϋποθέσεων, ιδίως στην περίπτωση µικρών ποσών που χορηγούνται
ως χρηµατοδοτικές συνδροµές σε συγκεκριµένα έργα.

Άρθρο 8
Αποκλεισµός

Άρθρο 12

Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορές και οι αντισυµβαλλόµενοι που αποδεικνύεται ότι προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις ή που
διαπιστώνεται ότι δεν τήρησαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις
αποκλείονται από την ανάθεση περαιτέρω συµβάσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 96 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

1. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο ∆ιαδίκτυο:

Άρθρο 9

α) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις ενέργειες 16 και 17
και

Συµµετοχή τρίτων χωρών
Στο πλαίσιο µπορούν να συµµετάσχουν οι ακόλουθες χώρες:
α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας
για τον ΕΟΧ·
β) οι συνδεδεµένες χώρες, σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων διµερών συµφωνιών µε τις οποίες θεσπίζονται οι γενικές
αρχές για τη συµµετοχή τους σε κοινοτικά προγράµµατα.

Άρθρο 10
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα
1.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ενέργειες που εκτελούνται
βάσει του παρόντος πλαισίου συνάδουν προς τη στρατηγική για
την πολιτική υπέρ των καταναλωτών.
2.
Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος
πλαισίου και άλλων κοινοτικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών.

Άρθρο 11
Πρόγραµµα εργασίας
Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:
α) οι προτεραιότητες για τη δράση στο πλαίσιο εκάστου στόχου·
β) η κατανοµή του ετήσιου προϋπολογισµού µεταξύ των ειδών
ενεργειών του άρθρου 4·
γ) το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων και τις κοινές ενέργειες·
δ) στην περίπτωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τα
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις ενέργειες 16, 17 και
18, τα κριτήρια για χρηµατοδοτική συνδροµή σε ποσοστό άνω

∆ηµοσίευση και διαδικασίες

β) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενέργεια 18, στην
οποία περιγράφονται οι προτεραιότητες για την προς εκτέλεση
ενέργεια, τουλάχιστον ανά διετία.
2. Σε πρώιµο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων
χρηµατοδότησης, η Επιτροπή ενηµερώνει όσους έχουν υποβάλει
αιτήσεις, εάν η αίτησή τους δεν είναι επιλέξιµη ή εάν δεν προσφέρει
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να επαληθευθεί ότι
η αίτηση είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια επιλογής.
3. Η Επιτροπή, εντός τριµήνου από τη λήξη της προθεσµίας για
την υποβολή των αιτήσεων, αποφασίζει σχετικά µε τη χορήγηση
χρηµατοδοτήσεων για τις ενέργειες 16, 17 και 18.
4. Κάθε έτος δηµοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο
∆ιαδίκτυο κατάλογος των δικαιούχων και των δραστηριοτήτων που
χρηµατοδοτούνται βάσει του πλαισίου, στον οποίο αναφέρονται τα
σχετικά ποσά.

Άρθρο 13
Εποπτεία και αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ουσιαστική και τακτική εποπτεία
των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου και
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ενδιάµεση έκθεση για την εφαρµογή του πλαισίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
σε ετήσια βάση, εάν η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις
αιτήσεις για τις ενέργειες 16, 17 και 18 υπερβαίνει την τρίµηνη
περίοδο του άρθρου 12 παράγραφος 3.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης των ενεργειών που εκτελέστηκαν
βάσει του παρόντος πλαισίου πριν από την υποβολή πρότασης για
την ενδεχόµενη ανανέωσή του και, σε κάθε περίπτωση, έως τις 31
∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο.
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Άρθρο 14

3.
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Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Εφαρµογή των µέτρων
Άρθρο 16

1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρµογή της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό
κανονισµό.
2.
Η Επιτροπή λαµβάνει τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο
4 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 11 σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Την Επιτροπή επικουρεί µια επιτροπή.

2.
Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

F. FRATTINI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
Στόχος α): Υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών
Ενέργεια 1.

Παροχή επιστηµονικών συµβουλών, διεξαγωγή αναλύσεων του κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής αποτίµησης, και αξιολόγηση των δυνατοτήτων περιορισµού του κινδύνου σχετικά µε την υγεία και την
ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα, πλην των τροφίµων, και τις υπηρεσίες.

Ενέργεια 2.

Προετοιµασία νοµοθετικών και άλλων ρυθµιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και προώθηση αυτορρυθµιστικών
πρωτοβουλιών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
2.1. Συγκριτική ανάλυση των αγορών και των ρυθµιστικών συστηµάτων.
2.2. Νοµική και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη για τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας των υπηρεσιών.
2.3. Τεχνική εµπειρογνωµοσύνη για τη διατύπωση εντολών τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες.
2.4. Νοµική και τεχνική εµπειρογνωµοσύνη για τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών.
2.5. Εργαστήρια στα οποία συµµετέχουν ενδιαφερόµενοι και εµπειρογνώµονες.

Ενέργεια 3.

Εποπτεία και αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς που έχουν αντίκτυπο στα οικονοµικά και άλλα συµφέροντα των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των ερευνών τιµών, των απογραφών και
αναλύσεων των καταγγελιών των καταναλωτών και των ερευνών των αλλαγών στη διάρθρωση των αγορών.

Ενέργεια 4.

Συλλογή και ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών που παρέχουν την τεκµηρίωση για τη χάραξη πολιτικής υπέρ των καταναλωτών και για την ενσωµάτωση των συµφερόντων των καταναλωτών σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των ερευνών των απόψεων των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων, καθώς και της συλλογής και ανάλυσης στατιστικών και άλλων σχετικών δεδοµένων.

Στόχος β): Αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών
Ενέργεια 5.

Συντονισµός των δραστηριοτήτων εποπτείας και επιβολής της νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ
άλλων, των εξής:
5.1. Ανάπτυξη εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. βάσεις δεδοµένων, συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνίας) για τη συνεργασία στον τοµέα της επιβολής της νοµοθεσίας περί προστασίας
καταναλωτών.
5.2. Κατάρτιση, σεµινάρια και ανταλλαγές αρµόδιων υπαλλήλων, για την επιβολή των κανόνων προστασίας
των καταναλωτών, στο πλαίσιο των κοινών σχετικών ενεργειών.
5.3. Σχεδιασµός και εκπόνηση των κοινών ενεργειών που αποσκοπούν στην επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.
5.4. Πιλοτικές κοινές ενέργειες για την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Ενέργεια 6.

Ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων ευκόλως και ευρέως προσβάσιµων οι οποίες να καλύπτουν την άσκηση των
δικαιωµάτων των καταναλωτών και τη σχετική νοµολογία, που απορρέει από την κοινοτική νοµοθεσία περί
προστασίας των καταναλωτών· στο ίδιο πλαίσιο, ολοκλήρωση και βελτίωση της βάσης δεδοµένων που
αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων.

Ενέργεια 7.

Εποπτεία και αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων, πλην των τροφίµων, καθώς και των υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των εξής:
7.1. Ενίσχυση και επέκταση της εµβέλειας του συστήµατος ταχείας ειδοποίησης RAPEX, λαµβανοµένων
υπόψη των εξελίξεων στον τοµέα της ανταλλαγής πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς.
7.2. Τεχνική ανάλυση των κοινοποιήσεων για την ενδεχόµενη ύπαρξη κινδύνου.
7.3. Συλλογή και αξιολόγηση δεδοµένων ως προς τους κινδύνους που ενέχουν συγκεκριµένα καταναλωτικά
προϊόντα και υπηρεσίες.
7.4. Ανάπτυξη του δικτύου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην
οδηγία 2001/95/ΕΚ (1).

Ενέργεια 8.

Εποπτεία της λειτουργίας των συστηµάτων εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών και αξιολόγηση του αντικτύπου τους, ιδίως δε των συστηµάτων που λειτουργούν σε απευθείας σύνδεση· αξιολόγηση
της αποτελεσµατικότητάς τους όσον αφορά τη διευθέτηση των διασυνοριακών καταγγελιών και διαφορών,
καθώς και παροχή τεχνικής βοήθειας για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος του ευρωπαϊκού εξωδικαστικού δικτύου (EEJ-Net).

(1) Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ.
4).
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Ενέργεια 9.

(Κ ο ινή ε νέρ γ ει α) Χρηµατοδοτική συνδροµή σε δηµόσιους ή µη κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν
κοινοτικά δίκτυα τα οποία παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές, έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη επίλυση καταναλωτικών διαφορών (το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών και τα κέντρα πληροφόρησης του ευρωπαϊκού
εξωδικαστικού δικτύου, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 1).

Ενέργεια 10.

(Κ ο ινή ενέργ ει α) Χρηµατοδοτική συνδροµή σε συγκεκριµένες κοινές δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής της νοµοθεσίας, οι οποίες αποβλέπουν να βελτιώσουν τη διοικητική συνεργασία και τη συνεργασία
στον τοµέα της επιβολής της κοινοτικής νοµοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των τροφίµων, καθώς και άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της
διοικητικής συνεργασίας, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Στόχος γ): Ορθή συµµετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στις πολιτικές της ΕΕ
Ενέργεια 11.

Παροχή ειδικής τεχνικής και νοµικής εµπειρογνωµοσύνης στις οργανώσεις των καταναλωτών, προκειµένου
να υποστηριχθεί η συµµετοχή και η συµβολή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης σχετικά µε τις κοινοτικές
νοµοθετικές και µη νοµοθετικές πρωτοβουλίες πολιτικής στους σχετικούς τοµείς, όπως, για παράδειγµα, οι
πολιτικές για την εσωτερική αγορά, οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και το δεκαετές πρόγραµµα πλαίσιο
για τη βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και η συµβολή τους στην εποπτεία της αγοράς.

Ενέργεια 12.

Εκπροσώπηση των συµφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών σε διεθνή φόρουµ, συµπεριλαµβανοµένων
των διεθνών φορέων τυποποίησης και των διεθνών οργανώσεων εµπορίου.

Ενέργεια 13.

Κατάρτιση του προσωπικού των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και
άλλες ενέργειες για την οικοδόµηση ικανοτήτων, στις οποίες περιλαµβάνονται µαθήµατα κατάρτισης στην
ανάπτυξη σχεδίων και στις διαδικασίες εφαρµογής σχεδίων, χώροι διαλόγου στο ∆ιαδίκτυο σχετικά µε συγκεκριµένα σχέδια, εργαστήρια και συνεδριάσεις για την προώθηση της σύµπραξης στο πλαίσιο σχεδίων.

Ενέργεια 14.

Ενέργειες ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα που παρέχει στους καταναλωτές η κοινοτική νοµοθεσία
περί προστασίας των καταναλωτών και άλλα κοινοτικά µέτρα για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως
στα νέα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τις τοπικές οργανώσεις καταναλωτών.

Ενέργεια 15.

Επιµόρφωση των καταναλωτών· σε αυτό το πεδίο εµπίπτουν, µεταξύ άλλων, ενέργειες µε στόχο τους νέους
καταναλωτές, καθώς και η διαµόρφωση ηλεκτρονικών διαλογικών εργαλείων σε απευθείας σύνδεση για την
ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στην εσωτερική αγορά και σχετικά µε τις διασυνοριακές τους συναλλαγές.

Ενέργεια 16.

Χρηµατοδοτική συνδροµή για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών, βάσει των όρων
του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Ενέργεια 17.

Χρηµατοδοτική συνδροµή για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών που εκπροσωπούν
τα συµφέροντα των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαµόρφωσης προτύπων για προϊόντα και
υπηρεσίες σε κοινοτικό επίπεδο, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 3.

Στόχοι α), β) και γ):
Ενέργεια 18.

Χρηµατοδοτική συνδροµή σε ειδικά σχέδια σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο που υποστηρίζουν τους στόχους της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3, βάσει των όρων του άρθρου
7 παράγραφος 4, η οποία περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, χρηµατοδοτική συνδροµή για:
— συγκεκριµένα σχέδια που αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν ανεξάρτητες εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις καταναλωτών, προκειµένου να διευκολυνθεί η έµπρακτη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου στον
τοµέα της προστασίας των καταναλωτών στα νέα κράτη µέλη,
— συγκεκριµένα σχέδια για την προώθηση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών, όσον αφορά την ενσωµάτωση των δικαιωµάτων των καταναλωτών σε άλλες πολιτικές.

Ενέργεια 19.

Αξιολόγηση των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση
του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ
αιγοπρόβατα, η πείρα, και ειδικότερα η κρίση του αφθώδους
πυρετού, κατέδειξαν ότι η εφαρµογή της οδηγίας 92/102/
ΕΟΚ δεν ήταν ικανοποιητική και πρέπει να βελτιωθεί. Ως εκ
τούτου, πρέπει να θεσπισθούν αυστηρότεροι και πιο συγκεκριµένοι κανόνες όπως συνέβη στην περίπτωση των βοοειδών
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου
2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών (6).

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

(4)

Από την οικονοµία της κοινοτικής νοµοθεσίας, και συγκεκριµένα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, προκύπτει ότι οι έννοιες του κατόχου και της εκµετάλλευσης που
χρησιµοποιούνται γενικώς δεν αναφέρονται στα κτηνιατρικά
ιατρεία ή τις κλινικές. Σκόπιµο είναι να διευκρινισθεί
καλύτερα η εµβέλεια αυτών των εννοιών ώστε να καταστεί η
νοµοθεσία περισσότερο ευνόητη.

(5)

Kατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 92/
102/ΕΟΚ ώστε να επιβεβαιωθεί σαφώς ότι τα βοοειδή ήδη
αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της και να αποκλεισθούν µε τη σειρά τους τα αιγοπρόβατα.

(6)

Είναι επίσης σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 64/432/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί
προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (7) ώστε να
καταστούν επίκαιρες οι αναφορές της στις διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί αναγνώρισης των οικείων ειδών
ζώων.

(7)

Το 1998, η Επιτροπή άρχισε να εφαρµόζει πρόγραµµα
ευρείας κλίµακας για την ηλεκτρονική αναγνώριση των ζώων
(IDEA), ολοκλήρωσε δε την τελική της έκθεση στις 30 Απριλίου 2002. Το πρόγραµµα αυτό κατέδειξε ότι τα συστήµατα
αναγνώρισης των αιγοπροβάτων µπορούν να βελτιωθούν
σηµαντικά µε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αναγνώρισης για τα ζώα αυτά, εφόσον πληρούνται ορισµένοι όροι
σχετικά µε τα συνοδευτικά µέτρα.

(8)

Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων έχει εξελιχθεί σε σηµείο που να µπορεί να εφαρµοστεί. Μέχρις ότου θεσπιστούν τα µέτρα εφαρµογής που
απαιτούνται για την κατάλληλη εισαγωγή του συστήµατος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτική κλίµακα, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής που να
επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι µελλοντικές εξελίξεις στον
τοµέα της εφαρµογής της ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτική κλίµακα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ατοµική
αναγνώριση των ζώων και της εκµετάλλευσης στην οποία
γεννήθηκαν.

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

(2)

(3)

Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,
σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων
ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς (3), τα ζώα που προορίζονται για το
ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να προσδιορίζονται σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανόνων και να καταγράφονται κατά τρόπο ώστε να µπορούν να εντοπίζονται η
εκµετάλλευση, το κέντρο ή ο οργανισµός καταγωγής ή
διέλευσης. Τα εν λόγω συστήµατα αναγνώρισης και καταγραφής έπρεπε να είχαν επεκταθεί και στις µετακινήσεις των
ζώων εντός της επικράτειας κάθε κράτους µέλους έως την
1η Ιανουαρίου 1993.
Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισµό των βασικών
αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων
των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην
Κοινότητα (4), ορίζει ότι η αναγνώριση και η καταγραφή που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει να γίνονται, εκτός εάν πρόκειται για κρεατοπαραγωγά ζώα και καταχωρηµένα ιπποειδή,
µετά από τη διενέργεια των εν λόγω κτηνιατρικών ελέγχων.
Στην οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης
Νοεµβρίου 1992, για την αναγνώριση και την καταγραφή
των ζώων (5) θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την αναγνώριση
και την καταγραφή των αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τα

(1) Γνώµη της 17ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 208 της 3.9.2003, σ. 32.
3
( ) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).
(4) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 16 της 22.1.1996, σ. 3).
(5) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1226/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 179 της 9.7.2002, σ. 13).
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(9)

Για να ληφθούν υπόψη µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της
ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων και ιδίως, η
πείρα που αποκτάται στον τοµέα, είναι σκόπιµο η Επιτροπή
να υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την ενδεχόµενη εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης
σε κοινοτική κλίµακα, συνοδευόµενη από τις αναγκαίες προτάσεις.

(10)

Είναι επίσης σκόπιµο η Επιτροπή, ιδίως βάσει των εργασιών
της κοινής επιτροπής έρευνας να προβλέψει λεπτοµερείς τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές, ορισµούς και διαδικασίες
που εφαρµόζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στις διαδικασίες
δοκιµών, στα κριτήρια αποδοχής και στο υπόδειγµα πιστοποίησης για τα εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, στην
απόκτηση κατάλληλων συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στην εφαρµογή, στην ανάγνωση και στην ανάκτηση
των συσκευών αναγνώρισης, στην κωδικοποίηση των συσκευών αναγνώρισης, στο κοινό γλωσσάριο, στο λεξικό
δεδοµένων και στα πρότυπα επικοινωνίας.

(11)

(12)

Στα κράτη µέλη όπου η πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου των
προβάτων ή των αιγών είναι σχετικά περιορισµένη, η εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης ενδέχεται να
µην δικαιολογείται, οπότε είναι σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να το καταστήσουν προαιρετικό.
Επίσης, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί δυνατότητα προσαρµογής µε σύντοµη διαδικασία των δηµογραφικών κατωφλίων
κάτω από τα οποία η ηλεκτρονική αναγνώριση θα µπορεί να
καθίσταται προαιρετική.

Είναι απαραίτητο οι κάτοχοι ζώων να διατηρούν επίκαιρες
τις πληροφορίες για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους. Οι
απαιτούµενες στοιχειώδεις πληροφορίες θα πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτική βάση.

(14)

Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει κεντρικό µητρώο που περιλαµβάνει ενηµερωµένο κατάλογο όλων των κατόχων ζώων
που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό και που
ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά του, καθώς
και τις στοιχειώδεις πληροφορίες που καθορίζονται σε κοινοτική βάση.

(15)

(18)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ταχεία και αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών για τα µέσα αναγνώρισης και
τα σχετικά έγγραφα µεταξύ των κρατών µελών. Οι σχετικές
κοινοτικές διατάξεις έχουν θεσπισθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997,
περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των διοικητικών
αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών
αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής
εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων (1)
και µε την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
Νοεµβρίου 1989, για την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των
διοικητικών αρχών των κρατών µελών και τη συνεργασία των
αρχών αυτών µε την Επιτροπή, µε σκοπό τη διασφάλιση της
ορθής εφαρµογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νοµοθεσίας (2).

(19)

Για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, είναι αναγκαίο να διενεργούν τα κράτη µέλη κατάλληλους και επαρκείς ελέγχους,
µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995,
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).

(20)

Για να ληφθεί υπόψη το σύστηµα που θεσπίζεται µε τον
παρόντα κανονισµό για τη χορήγηση ορισµένων ενισχύσεων
στο πλαίσιο του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 του
Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4), είναι
αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εν λόγω κανονισµός.

(21)

Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν τα µέτρα που απαιτούνται για
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5),

Για να είναι δυνατό να εντοπίζονται οι µετακινήσεις των
αιγοπροβάτων, τα ζώα θα πρέπει να αναγνωρίζονται κατάλληλα και θα πρέπει να µπορεί να εντοπίζονται εκ των υστέρων όλες οι µετακινήσεις τους.

(13)
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Για τον ταχύ και ακριβή εντοπισµό των ζώων, κάθε κράτος
µέλος θα πρέπει να δηµιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι εκµεταλλεύσεις
που βρίσκονται στην επικράτειά του και οι µετακινήσεις των
ζώων.

Άρθρο 1

(16)

Η φύση των µέσων αναγνώρισης θα πρέπει να καθοριστεί σε
κοινοτική βάση.

1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί σύστηµα για την αναγνώριση
και την καταγραφή των αιγοπροβάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού.

(17)

Τα πρόσωπα που εµπλέκονται στο εµπόριο των ζώων θα
πρέπει να τηρούν µητρώα των συναλλαγών τους και η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά κατόπιν αιτήµατός της.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

82 της 22.3.1997, σ. 1.
351 της 2.12.1989, σ. 34.
312 της 23.12.1995, σ. 23.
270 της 21.10.2003, σ. 1.
184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι µπορούν να θεσπιστούν για την
εξάλειψη νόσου ή τη διενέργεια ελέγχων και µε την επιφύλαξη της
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Άρθρο 2

9.1.2004

Κατά παρέκκλιση, τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την προθεσµία αυτήν το πολύ σε εννέα µήνες για τα ζώα που κρατούνται
υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας ή ελεύθερης βοσκής. Τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε
τη χορηγούµενη παρέκκλιση. Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατόν να
θεσπίζονται κανόνες εφαρµογής µε τη διαδικασία του άρθρου 13
παράγραφος 2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) «ζώο»: κάθε αιγοπρόβατο·
β) «εκµετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, κτίσµα ή, στην περίπτωση
ελεύθερης βοσκής, κάθε τόπος στον οποίο κρατούνται, εκτρέφονται ή υποβάλλονται σε χειρισµούς ζώα σε µόνιµη ή προσωρινή βάση πλην των κτηνιατρείων ή των κτηνιατρικών κλινικών·
γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι, ακόµη και
προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, πλην των κτηνιατρείων ή των
κτηνιατρικών κλινικών·
δ) «αρµόδια αρχή»: η ή οι κεντρικές αρχές ενός κράτους µέλους
που είναι υπεύθυνες ή στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των
κτηνιατρικών ελέγχων και η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ή, στην περίπτωση του ελέγχου των πριµοδοτήσεων, η
αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003·
ε) «ενδοκοινοτικό εµπόριο»: το εµπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ (1).

Άρθρο 3
1.
Tο σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) µέσα αναγνώρισης για να αναγνωρίζεται κάθε ζώο·
β) ενηµερωµένα µητρώα που τηρούνται σε κάθε εκµετάλλευση·

2. α) Τα ζώα αναγνωρίζονται µε ένα πρώτο µέσο αναγνώρισης το
οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος,
τµήµα Α σηµεία 1 έως 3 και
β) µε ένα δεύτερο µέσο αναγνώρισης εγκεκριµένο από την
αρµόδια αρχή, το οποίο ανταποκρίνεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά που απαριθµώνται στο παράρτηµα, τµήµα Α
σηµείο 4.
γ) Ωστόσο, έως την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 9
παράγραφος 3, το δεύτερο µέσο αναγνώρισης µπορεί να
αντικαθίσταται από το σύστηµα που περιγράφεται στο
παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 5, µε εξαίρεση τα ζώα που
προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο.
δ) Τα κράτη µέλη που θεσπίζουν το σύστηµα του στοιχείου γ)
ζητούν από την Επιτροπή να το εγκρίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Για
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει την τεκµηρίωση που
προσκοµίζουν τα κράτη µέλη και διεξάγει τους ελέγχους που
είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση του συστήµατος. Μετά
την περάτωση των ελέγχων, η Επιτροπή, εντός προθεσµίας
90 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης έγκρισης,
υποβάλλει στη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων έκθεση συνοδευόµενη από σχέδιο
κατάλληλων µέτρων.

γ) έγγραφα κυκλοφορίας·
δ) κεντρικό µητρώο/ή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.
2.
Η Επιτροπή και η αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους
έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από
τον παρόντα κανονισµό. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν
τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτά τα
δεδοµένα για όλους τους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων
των οργανώσεων καταναλωτών που είναι αναγνωρισµένες από το
κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις
προστασίας των δεδοµένων και εµπιστευτικότητας που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 4
1.
Όλα τα ζώα µιας εκµετάλλευσης που γεννήθηκαν µετά τις 9
Ιουλίου 2005 αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
εντός προθεσµίας που καθορίζεται από το κράτος µέλος, από τη
γέννηση του ζώου και, οπωσδήποτε, πριν το ζώο εγκαταλείψει την
εκµετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Η προθεσµία αυτή δεν πρέπει
να υπερβαίνει τους έξι µήνες.
(1) ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.

3. Ωστόσο, για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή πριν από
την ηλικία των δώδεκα µηνών και όχι για το ενδοκοινοτικό εµπόριο
ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει
τη µέθοδο αναγνώρισης που περιγράφεται στο παράρτηµα, τµήµα
Α σηµείο 7, ως εναλλακτική λύση των µέτρων αναγνώρισης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Κάθε ζώο το οποίο εισάγεται από τρίτη χώρα και το οποίο
έχει υποβληθεί, µετά τις 9 Ιουλίου 2005, στους ελέγχους που
προβλέπονται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ και παραµένει στο κοινοτικό έδαφος αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στην
εκµετάλλευση προορισµού στην οποία εκτρέφονται ζώα, εντός
µέγιστης προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερών, η οποία καθορίζεται
από το κράτος µέλος από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών και,
οπωσδήποτε, πριν από την αναχώρησή του από την εκµετάλλευση.

Η αρχική αναγνώριση που πραγµατοποιήθηκε από την τρίτη χώρα
καταχωρείται στο µητρώο εκµετάλλευσης που προβλέπεται στο
άρθρο 5, µαζί µε τον κωδικό αναγνώρισης που δίνεται από το
κράτος µέλος προορισµού.
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Ωστόσο, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγνώριση δεν είναι
αναγκαία για ζώο προοριζόµενο για σφαγή, αν το ζώο µεταφέρεται
απευθείας από τον µεθοριακό σταθµό κτηνιατρικής επιθεώρησης
προς σφαγείο που ευρίσκεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν
διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και το
ζώο σφάζεται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη διενέργεια
αυτών των ελέγχων.
5.
Κάθε ζώο που κατάγεται από ένα άλλο κράτος µέλος διατηρεί
την αρχική του αναγνώριση.
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4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η καταχώριση των
πληροφοριών, που απαιτούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος, σε
µητρώο είναι προαιρετική στα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε
κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων η οποία περιέχει
ήδη τις πληροφορίες αυτές.
5. Κάθε κάτοχος ζώων παρέχει στην αρµόδια αρχή, όταν του το
ζητά, κάθε πληροφορία σχετικά µε την καταγωγή, τα αναγνωριστικά
στοιχεία και, ενδεχοµένως, τον προορισµό των ζώων τα οποία είχε
στην κυριότητα ή στην κατοχή του ή τα οποία µετέφερε, εµπορεύθηκε ή έσφαξε κατά τα τελευταία τρία έτη.

6.
Τα µέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται ή να
αντικαθίστανται χωρίς την άδεια της αρµόδιας αρχής. Όταν ένα
µέσο αναγνώρισης έχει γίνει δυσανάγνωστο ή έχει απωλεσθεί, αντικαθίσταται το ταχύτερο δυνατό από ένα άλλο µε τον ίδιο κωδικό
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Εκτός από τον κωδικό και χωριστά
από αυτόν, στο µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης µπορεί να
αναγράφεται και ο αριθµός της αντικατάστασης.

6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπή το υπόδειγµα του µητρώου εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση από τις
διατάξεις της παραγράφου 1.

Ωστόσο, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει, υπό τον έλεγχό της,
να φέρει το µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης διαφορετικό κωδικό,
εφόσον δεν θίγεται ο στόχος της ανιχνευσιµότητας, και µάλιστα
στην περίπτωση ζώων που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.

1. Από τις 9 Ιουλίου 2005, κάθε ζώο πρέπει να συνοδεύεται
για κάθε µετακίνησή του, στην εθνική επικράτεια, µεταξύ δύο
χωριστών εκµεταλλεύσεων, από έγγραφο κυκλοφορίας το οποίο
βασίζεται σε υπόδειγµα που καταρτίζει η αρµόδια αρχή, περιέχει
τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρεται στο τµήµα Γ του
παραρτήµατος και συµπληρώνεται από τον κάτοχο εάν δεν το έχει
πράξει η αρµόδια αρχή.

7.
Tα µέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκµετάλλευση, διανέµονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται
από την αρµόδια αρχή.
8.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπή το υπόδειγµα των µέσων αναγνώρισης και τη µέθοδο
αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται στην επικράτειά τους.
9.
Μέχρι την ηµεροµηνία του άρθρου 9 παράγραφος 3, τα
κράτη µέλη που έχουν θεσπίσει την ηλεκτρονική αναγνώριση, σε
προαιρετική βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος,
τµήµα Α σηµεία 4 και 6, µεριµνούν ώστε το αριθµός ατοµικής
ηλεκτρονικής αναγνώρισης και τα χαρακτηριστικά του µέσου που
χρησιµοποιείται αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ που συνοδεύει τα ζώα τα οποία αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου.

Άρθρο 5
1.
Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, τηρεί ενηµερωµένο
µητρώο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που
µνηµονεύονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος.
2.
Τα κράτη µέλη µπορεί να ζητούν από τον κάτοχο να προσθέτει στο µητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες
πληροφορίες πέρα από αυτές που µνηµονεύονται στο τµήµα Β του
παραρτήµατος.
3.
Το µητρώο τηρείται σε µορφή εγκεκριµένη από την αρµόδια
αρχή, σε µηχανογραφηµένη ή µη µορφή, και είναι διαθέσιµο ανά
πάσα στιγµή στην εκµετάλλευση καθώς και για την αρµόδια αρχή,
όταν το ζητά, για ελάχιστη περίοδο η οποία καθορίζεται από την
αρµόδια αρχή αλλά η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των
τριών ετών.

Άρθρο 6

2. Τα κράτη µέλη ή άλλοι µπορούν να προσθέτουν στο έγγραφο
κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές του τµήµατος Γ του παραρτήµατος.
3. Ο κάτοχος που είναι εγκατεστηµένος στην εκµετάλλευση
προορισµού διατηρεί το έγγραφο κυκλοφορίας για ελάχιστη
περίοδο η οποία καθορίζεται από την αρµόδια αρχή αλλά η οποία
δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών ετών, παρέχει δε αντίγραφό του στην αρµόδια αρχή µετά από αίτησή της.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το έγγραφο κυκλοφορίας είναι προαιρετικό στα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε
κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει
τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τµήµα Γ του
παραρτήµατος, πλην της υπογραφής του κατόχου.
5. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπή το υπόδειγµα του εγγράφου κυκλοφορίας που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση που αναφέρεται
στην παράγραφο 4.

Άρθρο 7
1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή να τηρεί
κεντρικό µητρώο όλων των εκµεταλλεύσεων που αφορούν κατόχους
οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά τους,
πλην των µεταφορέων.
2. Το µητρώο αυτό περιλαµβάνει τον κωδικό αναγνώρισης της
εκµετάλλευσης ή, εφόσον η αρµόδια αρχή επιτρέπει τον κωδικό του
κατόχου, πλην του µεταφορέα, τη δραστηριότητα του κατόχου, τον
τύπο παραγωγής (κρέας ή γάλα) και τα είδη ζώων που κρατούνται.
Όταν ο κάτοχος κρατεί ζώα σε µόνιµη βάση, προβαίνει τακτικά
στην απογραφή των ζώων που κρατούνται βάσει χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον ετησίως.
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3.
Οι εκµεταλλεύσεις παραµένουν εγγεγραµµένες στο κεντρικό
µητρώο µέχρις ότου παρέλθουν τρία συναπτά έτη κατά τα οποία
δεν υπήρξαν ζώα στην εκµετάλλευση. Από τις τις 9 Ιουλίου 2005,
το µητρώο ενσωµατώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
Άρθρο 8
1.
Από τις 9 Ιουλίου 2005, η αρµόδια αρχή κάθε κράτους
µέλους δηµιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων σύµφωνα µε το
τµήµα ∆ σηµείο 1 του παραρτήµατος.
2.
Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, παρέχει στην
αρµόδια αρχή, εντός 30 ηµερών για τις πληροφορίες σχετικά µε
τον κάτοχο ή την εκµετάλλευση και εντός επτά ηµερών για τις
πληροφορίες σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων:
α) τις πληροφορίες που καταγράφονται στο κεντρικό µητρώο και
το αποτέλεσµα της απογραφής που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 2, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για
τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, που αναφέρεται στην
παράγραφο 1·
β) στα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης του άρθρου
6 παράγραφος 4 για κάθε µετακίνηση ζώου, τις πληροφορίες
σχετικά µε την εν λόγω µετακίνηση, όπως περιλαµβάνονται στο
έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρεται το άρθρο 6.
3.
Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους µπορεί να δηµιουργεί,
προαιρετικά, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τµήµα ∆ σηµείο 2 του
παραρτήµατος.
4.
Tα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν στην ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και
άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές που αναφέρονται στο τµήµα ∆
σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος.
5.
Από την 1η Ιανουαρίου 2008, η βάση δεδοµένων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθίσταται υποχρεωτική.
Άρθρο 9
1.
Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 θεσπίζονται
κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες για την εφαρµογή του
συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
2.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται για να βελτιωθεί η εφαρµογή του γενικού συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
3.
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της παραγράφου 1
και τις σχετικές διατάξεις του τµήµατος Α του παραρτήµατος, η
ηλεκτρονική αναγνώριση καθίσταται υποχρεωτική από την 1η
Ιανουαρίου 2008 για όλα τα ζώα.
Ωστόσο, στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ή ίσος µε 600 000, η εν λόγω ηλεκτρονική αναγνώριση µπορεί να είναι προαιρετική για τα ζώα που δεν
προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο.
Στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων
είναι κατώτερος ή ίσος µε 160 000, η εν λόγω ηλεκτρονική
αναγνώριση µπορεί επίσης να είναι προαιρετική για τα αιγοπρόβατα
που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο.
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4. Πριν από τις 30 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης, συνοδευόµενη από τις κατάλληλες προτάσεις, επί των οποίων το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία, οι οποίες αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτείται, της ηµεροµηνίας της παραγράφου 3 και
στην επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, των τεχνικών πτυχών που
είναι χρήσιµες για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης.

Άρθρο 10
1. Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων καθώς και τα µέτρα
που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού
εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
Τα µέτρα αυτά αφορούν ιδίως:
α) τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται·
β) την επιβολή διοικητικών κυρώσεων·
γ) τις αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης του συστήµατος.
2. Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, µπορούν να
αναπροσαρµοσθούν τα ακόλουθα δεδοµένα:
α) οι προθεσµίες κοινοποίησης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·
β) τα κατώτατα όρια πληθυσµού των ζωικών κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο
εδάφιο.

Άρθρο 11
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπή την ταυτότητα της αρχής που είναι αρµόδια για την διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τον παρόντα κανονισµό.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι
επιφορτισµένα µε την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων να
έχουν λάβει οδηγίες και υποδείξεις για τις σχετικές διατάξεις του
παραρτήµατος και να διοργανώνονται κατάλληλα µαθήµατα κατάρτισης.

Άρθρο 12
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να
διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι διενεργούνται µε την επιφύλαξη άλλων
ελέγχων που µπορεί να διενεργεί η Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
9 του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95.
2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν
την επιβολή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες προς τη σοβαρότητα της παράβασης και
αποτρεπτικές.
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3.
Εµπειρογνώµονες της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές:
α) ελέγχουν εάν τα κράτη µέλη τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού·
β) διενεργούν, εφόσον απαιτείται, επιτόπιους ελέγχους για να
βεβαιωθούν ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1
διενεργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
4.
Ένα κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, παρέχει στους εµπειρογνώµονες της Επιτροπής κάθε
βοήθεια που µπορεί να χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Tα αποτελέσµατα των ελέγχων συζητούνται µε την αρµόδια αρχή
του οικείου κράτους µέλους πριν από τη σύνταξη και την κυκλοφορία της τελικής έκθεσης.
5.
Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι τα αποτελέσµατα των ελέγχων το
δικαιολογούν, επανεξετάζει την κατάσταση στο πλαίσιο της µόνιµης
επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, µπορεί δε να λαµβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
6.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Υπό
το φως της εξέλιξης αυτής και µε τη διαδικασία του άρθρου 13
παράγραφος 2, µπορεί να τροποποιεί ή να καταργεί τις αποφάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
7.
Ανάλογα µε την περίπτωση, λεπτοµερείς κανόνες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 13
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λίου 2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος
και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας (*) και, αφετέρου, µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και
καταγραφής των αιγοπροβάτων (**).
(*) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.
(**) ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8.»
2. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα συστήµατα αυτά, και ιδίως το σύστηµα για την αναγνώριση
και καταγραφή των ζώων που δηµιουργήθηκε µε βάση την
οδηγία 92/102/ΕΟΚ, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 οφείλουν να είναι συµβατά,
υπό την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος κανονισµού, µε το
ολοκληρωµένο σύστηµα.»
3. Στο άρθρο 115, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Αφού τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004
για να πληροί τις προϋποθέσεις πριµοδότησης το ζώο, πρέπει να
έχει αναγνωρισθεί και καταγραφεί σύµφωνα µε αυτούς τους
κανόνες.»
4. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, τµήµα Α, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«8α

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004
του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την
τροποποίηση του κανονισµού (EK)
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ
L 5 της 9.1.2004, σ. 8.)

Άρθρα 3, 4 και 5»

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την µόνιµη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1), εφεξής καλούµενη «επιτροπή».
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Η περίοδος του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14
Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 67, 68, 69, 70
και 71, το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει σύστηµα
αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων το οποίο θεσπίζεται
σύµφωνα, αφενός, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιου(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Άρθρο 15
Η οδηγία 92/102/EΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«α) “ζώο”: κάθε ζώο των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία
64/432/ΕΟΚ (*) εκτός από τα βοοειδή.
(*) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.»
2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,
είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να αποκλείουν από
τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ενός µόνον χοίρου, προοριζόµενου για ιδία χρήση ή κατανάλωση, ή για να ληφθούν
υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις, εφόσον το ζώο αυτό υποβάλλεται, πριν από οιαδήποτε µετακίνηση, στους ελέγχους που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.»
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3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 στοιχείο α), τροποποιείται ως εξής:
— στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «βοοειδών ή»,
— στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «όλες οι γεννήσεις και όλοι
οι θάνατοι και οι µετακινήσεις» αντικαθίστανται από τον
όρο «µετακινήσεις»,
— το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται·
β) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) διαγράφεται·
γ) στην παράγραφο 3 στοιχείο β), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«κάθε κάτοχος ζώων, που προορίζονται ή προέρχονται από
αγορά ή σηµείο συγκέντρωσης, να παρέχει έγγραφο µε τα
λεπτοµερή στοιχεία των εν λόγω ζώων στον έµπορο ο
οποίος, στην αγορά ή στο σηµείο συγκέντρωσης, κατέχει
προσωρινά τα εν λόγω ζώα.»
4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 διαγράφεται·
β) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
— στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «εκτός από τα
βοοειδή»,
— το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση που προβλέπεται από
το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν το εθνικό τους σύστηµα
για όλες τις µετακινήσεις ζώων στο εσωτερικό του
εδάφους τους. Το σύστηµα αυτό πρέπει να επιτρέπει την
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αναγνώριση της εκµετάλλευσης από την οποία προέρχονται τα ζώα και την ανεύρεση της εκµετάλλευσης γεννήσεώς τους. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
τα συστήµατα που σκοπεύουν να εφαρµόσουν για το
σκοπό αυτόν από την 1η Ιουλίου 1993 για τους
χοίρους. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα κράτος
µέλος να τροποποιήσει το σύστηµα αυτό αν δεν συνάδει
µε την προαναφερόµενη απαίτηση.»
— το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται·
γ) η παράγραφος 4 διαγράφεται.
5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, διαγράφονται η πρώτη και η
τρίτη περίπτωση.
Άρθρο 16
To άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 64/432/EΟΚ
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για τα χοιροειδή και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1760/2000 για τα βοοειδή.»
Άρθρο 17
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα άρθρα 14, 15 και 16 εφαρµόζονται από τις 9 Ιουλίου 2005.

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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Μέσα αναγνώρισης
1. Τα ενώτια τοποθετούνται σε σηµείο που είναι εύκολα ορατό εξ αποστάσεως.
2. Τα ενώτια και τα άλλα µέσα αναγνώρισης περιλαµβάνουν τους ακόλουθους χαρακτήρες:
— οι πρώτοι χαρακτήρες προσδιορίζουν το κράτος µέλος της εκµετάλλευσης στην οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη
φορά το ζώο. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός της χώρας που αποτελείται από δύο ή τρία
ψηφία (1) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3166,
— τον κωδικό της χώρας ακολουθεί ατοµικός κωδικός το πολύ δεκατριών ψηφίων.
Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν
να επιτρέπουν τη χρήση γραµµωτού κωδικού καθώς και την αναγραφή συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον κάτοχο,
υπό τον όρο ότι ο αριθµός αναγνώρισης παραµένει πάντοτε ευανάγνωστος.
3. Το πρώτο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) συνίσταται σε ενώτιο εγκεκριµένο
από την αρµόδια αρχή, το οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, κατασκευάζεται από αναλλοίωτο υλικό, είναι µη παραποιήσιµο,
ευανάγνωστο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου
χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, οι δε εγγραφές τις οποίες φέρει σύµφωνα µε το σηµείο 2
είναι ανεξίτηλες.
4. Το δεύτερο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) µπορεί να είναι:
— ενώτιο µε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτά που περιγράφονται στο σηµείο 3,
ή
— τατουάζ, εξαιρουµένων των ζώων που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο,
ή
— για τα αιγοειδή και µόνον, σφραγίδα στο µεσοκύνιο,
ή
— ηλεκτρονικός ποµποδέκτης σύµφωνος µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σηµείο 6.
5. Το σύστηµα του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) απαιτεί την αναγνώριση των ζώων ανά εκµετάλλευση και ατοµικά,
προβλέπει διαδικασία αντικατάστασης, όταν το µέσο αναγνώρισης έχει καταστεί δυσανάγνωστο ή έχει χαθεί, υπό τον
έλεγχο της αρµόδιας αρχής και χωρίς να θίγεται η ανιχνευσιµότητα, µεταξύ εκµεταλλεύσεων, για το σκοπό του ελέγχου
των επιζωοτιών, επιτρέπει δε τον εκ των υστέρων εντοπισµό των µετακινήσεων των ζώων στην εθνική επικράτεια, για τον
ίδιο σκοπό.
6. Η ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
— παθητικούς ποµποδέκτες µόνον ανάγνωσης, τεχνολογίας HDX ή FDX-B, σύµφωνους µε τα πρότυπα ISO 11784 και
ISO 11785,
— οι ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης πρέπει να µπορούν να αναγιγνώσκονται µε συσκευές ανάγνωσης που αντιστοιχούν στο πρότυπο ISO 11785, ικανές να αναγιγνώσκουν ποµποδέκτες HDX και FDX-B,
— για τις φορητές συσκευές ανάγνωσης, η απόσταση ανάγνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 cm για τα ενώτια και
τουλάχιστον 20 cm για τον στοµαχικό βώλο, για δε τις σταθερές συσκευές ανάγνωσης, τουλάχιστον 50 cm για τα
ενώτια και τον στοµαχικό βώλο.
(1) Αυστρία
Βέλγιο
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

AT
BE
DK
FI
FR
DE
EL
IE
IT
LU
NL
PT
ES
SE
UK

040
056
208
246
250
276
300
372
380
442
528
620
724
752
826.
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7. Η µέθοδος αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 είναι η ακόλουθη:
— τα ζώα αναγνωρίζονται µε ενώτιο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή το οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί,
— το ενώτιο κατασκευάζεται από υλικό αναλλοίωτο, είναι δε µη παραποιήσιµο, ευανάγνωστο και σχεδιασµένο κατά
τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, φέρει δε
µόνον ανεξίτηλες εγγραφές,
— το ενώτιο περιλαµβάνει τουλάχιστον τον κωδικό της χώρας που αποτελείται από δύο γράµµατα και τον κωδικό
αναγνώρισης της εκµετάλλευσης γέννησης.
Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτήν ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Εάν τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το παρόν σηµείο
κρατούνται πέραν της ηλικίας των δώδεκα µηνών ή προορίζονται για ενδοκοινοτικό εµπόριο ή εξάγονται σε τρίτες χώρες,
πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα σηµεία 1 έως 4.
Β. Μητρώο εκµετάλλευσης
Το µητρώο εκµετάλλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Από τις 9 Ιουλίου 2005:
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης,
— τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ή ισοδύναµη γεωγραφική ένδειξη της εκµετάλλευσης,
— το είδος παραγωγής,
— το αποτέλεσµα της τελευταίας απογραφής που µνηµονεύεται στο άρθρο 7 και την ηµεροµηνία της,
— το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου,
— για τα ζώα που εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση, το όνοµα του µεταφορέα και τον αριθµό κυκλοφορίας του µέρους
του µεταφορικού µέσου που περιέχει τα ζώα, τον κωδικό αναγνώρισης ή το όνοµα και τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης προορισµού ή, για τα ζώα που µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ή το όνοµα του σφαγείου
καθώς και την ηµεροµηνία αναχώρησης, ή αντίγραφο ή ακριβές αντίγραφο του εγγράφου κυκλοφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 6,
— για τα ζώα που εισέρχονται στην εκµετάλλευση, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προέλευσης και την ηµεροµηνία άφιξής τους,
— πληροφορίες σχετικά µε την ή τις τυχόν αντικαταστάσεις των ενωτίων ή των ηλεκτρονικών συσκευών.
2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για κάθε ζώο που γεννιέται µετά την ηµεροµηνία αυτή, τις ακόλουθες ενηµερωµένες πληροφορίες:
— τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου,
— το έτος γέννησης και την ηµεροµηνία αναγνώρισης,
— τον µήνα και το έτος θανάτου του ζώου στην εκµετάλλευση,
— τη φυλή και τον γονότυπο, εάν είναι γνωστός.
Ωστόσο, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το τµήµα A σηµείο 7, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο
σηµείο 2 του εν λόγω τµήµατος παρέχονται για κάθε παρτίδα ζώων µε την ίδια αναγνώριση και αναφέρουν τον αριθµό
των ζώων.
3. Το όνοµα και την υπογραφή του αντιπροσώπου της αρµόδιας αρχής ο οποίος έχει ελέγξει το µητρώο και την ηµεροµηνία
κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος.
Γ. Έγγραφο κυκλοφορίας
1. Το έγγραφο κυκλοφορίας συµπληρώνεται από τον κάτοχο βάσει υποδείγµατος που εκπονεί η αρµόδια αρχή και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα:
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης,
— το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου,
— το συνολικό αριθµό των µετακινούµενων ζώων,
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προορισµού ή του επόµενου κατόχου των ζώων ή, όταν τα ζώα µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ή το όνοµα και τον τόπο του σφαγείου, ή, κατά την εποχιακή µετακίνηση
ποιµνίων, τον τόπο προορισµού,
— τα δεδοµένα σχετικά µε το µέσο µεταφοράς και τον µεταφορέα, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού αδείας του,
— την ηµεροµηνία αναχώρησης,
— την υπογραφή του κατόχου.
2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε
το τµήµα Α σηµεία 1 έως 6, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 1, ο ατοµικός κωδικός
αναγνώρισης του ζώου αναγράφεται στο έγγραφο κυκλοφορίας.
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∆. Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
1. Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα για κάθε εκµετάλλευση:
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης,
— τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ή ισοδύναµη γεωγραφική ένδειξη του τόπου της
εκµετάλλευσης,
— το όνοµα, τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα του κατόχου,
— τα είδη των ζώων,
— το είδος παραγωγής,
— το αποτέλεσµα της απογραφής των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και την ηµεροµηνία της απογραφής,
— ένα πεδίο δεδοµένων, προς αποκλειστική χρήση της αρµόδιας αρχής, προκειµένου να µπορεί να καταχωρεί πληροφορίες υγειονοµικού χαρακτήρα, π.χ. περιορισµούς µετακινήσεων, καθεστώς ή άλλες σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο
κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, κάθε µετακίνηση ζώων αναφέρεται µέσα στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Η
καταχώρηση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα:
— τον αριθµό µετακινούµενων ζώων,
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης αναχώρησης,
— την ηµεροµηνία αναχώρησης,
— τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης άφιξης,
— την ηµεροµηνία άφιξης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 22/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
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 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
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 8ης Ιανουαρίου 2004, 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
624
999

106,6
44,2
193,8
114,9

0707 00 05

052
220
999

82,5
255,9
169,2

0709 90 70

052
204
999

79,8
62,5
71,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
388
999

55,0
51,2
46,6
23,8
44,2

0805 20 10

052
204
999

78,8
86,2
82,5

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

052
999

89,8
89,8

0805 50 10

052
400
600
999

76,4
38,7
54,1
56,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

39,0
92,6
95,4
81,7
131,2
88,0

0808 20 50

052
060
064
400
528
720
999

51,1
60,8
63,6
95,1
96,7
62,4
71,6

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. 23/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
αφορά παρά µόνο µία µικρή και µη αντιπροσωπευτική
ποσότητα της αγοράς· επίσης, πρέπει να αποκλεισθούν οι
τιµές προσφοράς που µπορούν να θεωρηθούν µη αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης της αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2196/2003 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης και για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

(5)

Για να ληφθούν συγκρίσιµα στοιχεία µε τη µελάσσα του
ποιοτικού τύπου, πρέπει οι τιµές, ανάλογα µε την ποιότητα
της προσφερόµενης µελάσσας, να αυξάνονται ή να µειώνονται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(6)

Μια αντιπροσωπευτική τιµή µπορεί να διατηρηθεί κατ' εξαίρεσην αµετάβλητη κατά τη διάρκεια µιας περιορισµένης
περιόδου, εφόσον η τιµή προσφοράς που αποτέλεσε βάση
για τον προηγούµενο καθορισµό της αντιπροσωπευτικής
τιµής δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και εφόσον
οι διαθέσιµες τιµές προσφοράς, οι οποίες δεν φαίνεται να
είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής τάσης
της αγοράς, θα οδηγούσαν σε απότοµες και σηµαντικές
µεταβολές της αντιπροσωπευτικής τιµής.

(7)

Εφόσον υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιµής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασµοί κατά την εισαγωγή
µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασµών κατά την εισαγωγή, σε εφαρµογή του άρθρου 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασµούς.

(8)

Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων συνεπάγεται τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των πρόσθετων
δασµών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα
µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(9)

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

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλέπει ότι η τιµή cif
κατά την εισαγωγή µελάσσας, αποκαλούµενη στο εξής
«αντιπροσωπευτική τιµή», καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (5). Η τιµή αυτή
εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται
στο άρθρο 1 του προαναφερόµενου κανονισµού.

(1)

Η αντιπροσωπευτική τιµή της µελάσσας υπολογίζεται για
ένα τόπο διέλευσης των κοινοτικών συνόρων, ο οποίος είναι
το Άµστερνταµ. Η τιµή αυτή πρέπει να υπολογίζεται µε
βάση τις πλέον ευνοϊκές δυνατότητες αγοράς στη διεθνή
αγορά, οι οποίες διατυπώνονται βάσει των τιµών αυτής της
αγοράς προσαρµοζόµενων σε συνάρτηση µε τις ενδεχόµενες
διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον ποιοτικό τύπο. Ο ποιοτικός τύπος της µελάσσας καθορίζεται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τη διαπίστωση των πλέον ευνοϊκών δυνατοτήτων αγοράς
στη διεθνή αγορά, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις προσφορές που έγιναν στη
διεθνή αγορά, οι τιµές που διαπιστώθηκαν σε σηµαντικές
αγορές στις τρίτες χώρες και οι πράξεις πώλησης που
συνήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών, στοιχεία
τα οποία η Επιτροπή πληροφορείται είτε µέσω των κρατών
µελών είτε µε τα δικά της µέσα. Για τη διαπίστωση αυτή,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/
68, µπορεί να βασιστεί κανείς σε ένα µέσο όρο πολλών
τιµών, µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο µέσος όρος µπορεί
να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός της πραγµατικής τάσης της
αγοράς.

(3)

∆εν λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες όταν το εµπόρευµα
δεν είναι υγιές, ανόθευτο και σύµφωνο µε τα συναλλακτικά
ήθη ή όταν η τιµή που αναφέρεται στην προσφορά δεν

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της 30.6.2001, σ. 1.
328 της 17.12.2003, σ. 17.
141 της 24.6.1995, σ. 12.
13 της 18.1.2003, σ. 4.
145 της 27.6.1968, σ. 12.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι δασµοί που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται
σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών και των
ποσών των πρόσθετων δασµών κατά την εισαγωγή µελάσσας στον τοµέα της ζάχαρης
(σε EUR)

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιµής
για 100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασµού για
100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος

Ποσό του δασµού που πρέπει να
εφαρµόζεται λόγω της εισαγωγής σε
περίπτωση αναστολής, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για
100 kg καθαρού βάρους του εν
λόγω προϊόντος (2)

1703 10 00 (1)

6,03

0,32

—

1703 90 00 (1)

8,28

—

0

Κωδικός ΣΟ

(1) Καθορισµός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
(2) Το ποσό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασµό του κοινού τελωνειακού δασµολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές, φαίνεται
ότι είναι σε υψηλό βαθµό τεχνητή.

(8)

Προκειµένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική µε την
επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα
της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή,
πρέπει να µην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των
δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά µε τα προϊόντα που
αφορά ο παρών κανονισµός.

(9)

Στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ, αφενός, της Κοινότητας
και, αφετέρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,
αποκαλούµενων στη συνέχεια «νέα κράτη µέλη», για
ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης οι εισαγωγικοί
δασµοί και οι επιστροφές στην εισαγωγή εφαρµόζονται
ακόµη και το επίπεδο επιστροφών στην εξαγωγή είναι
αισθητά ανώτερο από εκείνο των εισαγωγικών δασµών. Υπό
την προοπτική της ένταξης, την 1η Μαΐου έτους 2004, των
υπόψη χωρών στην Κοινότητα, η αισθητή απόκλιση µεταξύ
του επιπέδου εφαρµοζόµενων εισαγωγικών δασµών και εκείνων των επιστροφών στην εισαγωγή οι οποίες παρέχονται
για τα υπόψη προϊόντα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε κινήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(10)

Προκειµένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική µε την
επανεισαγωγή ή την επάνοδο στην Κοινότητα προϊόντων του
τοµέα της ζάχαρης τα οποία έχουν τύχει επιστροφής στην
εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των «νέων
κρατών µελών» εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που
αφορά ο παρών κανονισµός.

(11)

Λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της παρούσας κατάστασης των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης, και
ιδίως των τιµών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την παγκόσµια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα ενδεδειγµένα ποσά.

(12)

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

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

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί
µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση,
καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν
λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζοµένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για
τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο
παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού. Η
ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 1995, περί των
λεπτοµερειών εφαρµογής της χορηγήσεως των επιστροφών
κατά την εξαγωγή στον τοµέα της ζάχαρης (2). Το ποσό της
επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον
αφορά την αρωµατισµένη ή µετά προσθήκης χρωστικών
ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί στην περιεκτικότητά
τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 %
της περιεκτικότητας αυτής.

(4)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(6)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5
πρώτο εδάφιο του κανονισµού (EK) αριθ. 1260/2001, η
κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες
ορισµένων αγορών µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε
τον προορισµό τους.

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της
20.4.2002, σ. 26).
2
( ) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και µη µετουσιωµένων καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

9.1.2004
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

45,93 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

46,03 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

45,93 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

46,03 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4993

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

49,93

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

50,04

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

50,04

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4993

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002,
σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από την Κοινότητα)
µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και
την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί
στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου
(ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει
του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό του µέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισµένες τρίτες χώρες για τη 18η τµηµατική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δηµοπρασίας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003
λόγω τµηµατική δηµοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόµενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2196/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

∆υνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2003, όσον αφορά διαρκή δηµοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εµπορίας 2003/04 για
τον καθορισµό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά
την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), πραγµατοποιούνται τµηµατικές δηµοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς
ορισµένες τρίτες χώρες.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2003, καθορίζεται ένα µέγιστο ποσό
επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν

(3)

Μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπιστούν
για τη 18η τµηµατική δηµοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 18η τµηµατική δηµοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2003, το
ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή προς ορισµένες
τρίτες χώρες καθορίζεται σε 53,164 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 328 της 17.12.2003, σ. 17.
(3) ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 7.

9.1.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 5/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 26/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε το µητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(7)

Προκειµένου να παρακολουθούνται οι κινήσεις των σκαφών
µεταξύ κρατών µελών και προκειµένου να διασφαλιστεί η
αναµφισβήτητη σύνδεση µεταξύ των δεδοµένων του
µητρώου του κοινοτικού στόλου και εκείνων που περιέχονται σε άλλα συστήµατα πληροφοριών σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, είναι σηµαντικό να χορηγείται ένας
αποκλειστικός αριθµός αναγνώρισης σε κάθε κοινοτικό
αλιευτικό σκάφος, ο οποίος να µην µπορεί σε καµία περίπτωση ούτε να χορηγηθεί σε άλλο σκάφος ούτε να τροποποιηθεί.

(8)

Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού και προκειµένου να απλοποιηθεί η
διαχείριση των δεδοµένων, πρέπει να καθοριστούν τα µέσα
επικοινωνίας που πρέπει να χρησιµοποιούνται µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής.

(9)

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η Επιτροπή να διασφαλίσει στα κράτη µέλη πρόσβαση στο σύνολο των δεδοµένων
του µητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου υπό τον
όρο της τήρησης των διατάξεων σχετικά µε την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5).

(10)

Λαµβανοµένων υπόψη των αλλαγών που θεσπίζονται βάσει
του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 στον
τρόπο διαχείρισης των µητρώων αλιευτικών σκαφών, πρέπει
να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε το κοινοτικό µητρώο αλιευτικών σκαφών (6), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 839/2002 (7).

(11)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής 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, σχετικά µε τη διατήρηση και τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Για τους σκοπούς της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002, είναι αναγκαία η τήρηση από κάθε
κράτος µέλος ενός µητρώου όλων των αλιευτικών σκαφών
που φέρουν τη σηµαία του καθώς η δηµιουργία από την
Επιτροπή µητρώου του κοινού αλιευτικού στόλου µε βάση
τα εθνικά αυτά µητρώα.

(1)

Προκειµένου να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό και πλήρες
εργαλείο για την εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
το µητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου πρέπει να
καλύπτει όλα τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην
υδατοκαλλιέργεια.

(2)

Προκειµένου να διατίθενται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας των
αλιευτικών στόλων και των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να
προσδιοριστούν τα δεδοµένα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
των σκαφών που πρέπει να εµφαίνονται στο µητρώο αλιευτικών σκαφών, το οποίο τηρεί κάθε κράτος µέλος σύµφωνα
µε το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2371/2002.

(3)

Είναι αναγκαίος ο καθορισµός των διαδικασιών διαβίβασης
στην Επιτροπή δεδοµένων που εµφαίνονται στο µητρώο κάθε
κράτους µέλους προκειµένου να διασφαλιστεί η τακτική
ενηµέρωση του µητρώου του κοινοτικού στόλου.

(4)

Η εξωτερική σήµανση και χαρακτηριστικά που είναι καταχωρηµένα στο µητρώο που τηρείται από κάθε κράτος µέλος
πρέπει να αναφέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συµβουλίου, της 22ας
Σεπτεµβρίου 1986, για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών
των αλιευτικών σκαφών (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (3), καθώς και τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής, της
20ής Μαΐου 1987, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
όσον αφορά τη σήµανση και τον εφοδιασµό µε τα αναγκαία
έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (4).

(5)

Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν συνεχώς για την
ποιότητα των δεδοµένων που εµφαίνονται στο εθνικό
µητρώο τους και τα οποία επαληθεύονται από την Επιτροπή
αµέσως µετά τη λήψη τους.

(6)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

358 της
274 της
339 της
132 της

31.12.2002, σ. 59.
25.9.1986, σ. 1.
29.12.1994, σ. 11.
21.5.1987, σ. 9.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1.

Ο παρών κανονισµός:

α) καθορίζει τα ελάχιστα δεδοµένα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά
και τα γεγονότα που αφορούν σκάφη, τα οποία πρέπει να εµφαίνονται στο µητρώο το οποίο τηρεί κάθε κράτος µέλος για τα
αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σηµαία του (το οποίο στο εξής
καλείται «εθνικό µητρώο»)·
β) καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών σχετικά µε τη συλλογή, την επικύρωση και τη διαβίβαση των δεδοµένων αυτών
στην Επιτροπή από το εθνικό µητρώο τους·
γ) καθορίζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση του κοινοτικού µητρώου αλιευτικού στόλου (το οποίο στο
εξής καλείται «κοινοτικό µητρώο»).
(5) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27.
(7) ΕΕ L 134 της 22.5.2002, σ. 5.
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2.
Τα δεδοµένα του κοινοτικού µητρώου χρησιµεύουν ως σηµείο
αναφοράς για την εφαρµογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής.

9.1.2004
Άρθρο 7

Καταχώρηση στο κοινοτικό µητρώο

Πεδίο εφαρµογής

1. Μόλις λάβει ένα κλισέ, η Επιτροπή επαληθεύει τα δεδοµένα
τα οποία περιέχονται σε αυτό και τα καταχωρεί στο κοινοτικό
µητρώο. Το κλισέ αυτό υποκαθιστά το προηγούµενο κλισέ εφόσον
δεν διαπιστώνεται κανένα σφάλµα.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα κοινοτικά αλιευτικά
σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην υδατοκαλλιέργεια, όπως ορίζεται στο παράρτηµα III
σηµείο 2.2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου (1).

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σφάλµατα, η Επιτροπή διαβιβάζει
τις παρατηρήσεις της στο κράτος µέλος το οποίο προβαίνει στις
αναγκαίες διορθώσεις στο εθνικό µητρώο του και διαβιβάζει στην
Επιτροπή ένα νέο κλισέ εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της διαβίβασης των παρατηρήσεων από την Επιτροπή.

Άρθρο 2

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο:
1. «γεγονός», νοείται κάθε είσοδος ή έξοδος σκάφους από το
στόλο καθώς και οποιαδήποτε καταχώρηση ή τροποποίηση ενός
από τα δεδοµένα όπως καθορίζονται στο παράρτηµα Ι·
2. «διαβίβαση», νοείται η ψηφιακή διαβίβαση ενός ή περισσοτέρων
γεγονότων µέσω του δικτύου τηλεπικοινωνιών που έχει οριστεί
µεταξύ των εθνικών διοικήσεων και της Επιτροπής·
3. «κλισέ», νοείται το σύνολο των γεγονότων που έχουν καταχωρηθεί για τα σκάφη που αποτελούν τον στόλο ενός κράτους
µέλους µεταξύ της ηµεροµηνίας απογραφής που προσδιορίζεται
στο παράρτηµα Ι και της ηµεροµηνίας διαβίβασης·
4. «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», νοούνται το όνοµα και η
διεύθυνση των εφοπλιστών και των πλοιοκτητών των αλιευτικών
σκαφών.
Άρθρο 4
Συλλογή δεδοµένων
Κάθε κράτος µέλος επιλέγει αµελλητί τα δεδοµένα που αναφέρονται
στο παράρτηµα ΙΙ για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη
σηµαία του.
Άρθρο 5
Καταχώρηση στο εθνικό µητρώο

2. Μετά τη λήψη και την επαλήθευση του νέου κλισέ, η Επιτροπή το καταχωρεί ή το απορρίπτει εφόσον το κλισέ περιέχει
δυσανάλογα σφάλµατα αναφορικά µε την ορθή εφαρµογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Εάν το κλισέ που έγινε αποδεκτό περιέχει ακόµη σφάλµατα, τα
σφάλµατα αυτά κοινοποιούνται στο κράτος µέλος το οποίο υποχρεούται να τα διορθώσει αµελλητί σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 8.
3. Τα κράτη µέλη έχουν πρόσβαση στο κοινοτικό µητρώο
σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 11, 20
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της περιοδικής διαβίβασης
του κλισέ.

Άρθρο 8
Ενδιάµεση διαβίβαση
1. Στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαίο λόγω της θέσης σε
εφαρµογή ιδιαίτερων µέτρων που εµπίπτουν στο πλαίσιο της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, ένα κράτος µέλος, είτε κατόπιν δικής του
πρωτοβουλίας είτε κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, διαβιβάζει στην
Επιτροπή αµελλητί, από το εθνικό µητρώο του, τα ενηµερωµένα
δεδοµένα για τα σκάφη που αφορούν τα µέτρα.
2. Η διαβίβαση πρέπει να αφορά για καθένα από τα σχετικά
σκάφη όλα τα γεγονότα από την είσοδο στο στόλο µέχρι την ηµεροµηνία της εν λόγω διαβίβασης.
3. Τα δεδοµένα επαληθεύονται από την Επιτροπή αµέσως µόλις
ληφθούν και αντικαθιστούν τα δεδοµένα που ευρίσκοντο στο κοινοτικό µητρώο.

Κάθε κράτος µέλος επικυρώνει τα δεδοµένα που συνελέγησαν
σύµφωνα µε το άρθρο 4 και τα καταχωρεί στο εθνικό µητρώο του.

Άρθρο 9

Άρθρο 6

Μέσα επικοινωνίας µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
µελών

Περιοδική διαβίβαση
Την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου, του Ιουνίου, του
Σεπτεµβρίου και του ∆εκεµβρίου κάθε έτους, κάθε κράτος µέλος
διαβιβάζει ένα κλισέ στην Επιτροπή.
(1) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10.

1. Η διαβίβαση δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών και της
Επιτροπής πραγµατοποιείται µε τη χρήση εφαρµογής πληροφορικής
που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή.
2. Τα κράτη µέλη έχουν πρόσβαση στο κοινοτικό µητρώο και
στα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο και την παρακολούθηση
των διαβιβάσεων µέσω του ∆ιαδικτύου.
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Αριθµός αναγνώρισης «CFR»

2. Το κοινό διαθέτει πρόσβαση σε µια έκδοση του κοινοτικού
µητρώου το οποίο δεν περιλαµβάνει δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα.

Ο αριθµός του κοινοτικού µητρώου του στόλου «CFR» που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι προσδιορίζει κατά αποκλειστικό τρόπο ένα
αλιευτικό σκάφος. Εµφαίνεται σε κάθε διαβίβαση µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής που αφορά δεδοµένα σχετικά µε
τα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών.

3. Οι αιτήσεις πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
που εµφαίνονται στο κοινοτικό µητρώο εξετάζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/
2001.

Ο αριθµός αυτός χορηγείται οριστικά κατά την πρώτη καταχώρηση
του αλιευτικού σκάφους σε εθνικό µητρώο. ∆εν µπορεί ούτε να
τροποποιηθεί ούτε να χορηγηθεί εκ νέου σε άλλο σκάφος.

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Άρθρο 11
Πρόσβαση
1.
Τα κράτη µέλη διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
του κοινοτικού µητρώου υπό τον όρο ότι συµµορφούνται προς τις
διατάξεις σύµφωνα µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που απορρέουν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001,
και ιδίως το άρθρο 8.

Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2090/98 καταργείται.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Μέγιστος
αριθµός
χαρακτήρων

Ευθυγράµµιση (1)
Α(ριστερά)/
∆(εξιά)

Χώρα καταχώρησης

3

—

Κράτος µέλος (κωδικός Alpha-3 ISO) στο οποίο το
σκάφος έχει καταχωρηθεί για σκοπούς αλιείας σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002
Πρόκειται πάντοτε για την χώρα η οποία υποβάλει δήλωση

CFR (2)

12

—

Αριθµός κοινοτικού µητρώου του στόλου (Community
Fleet Register number)
Αποκλειστικός αριθµός αναγνώρισης ενός αλιευτικού
σκάφους
Κράτος µέλος (κωδικός Alpha-3 ISO) ακολουθούµενο
από µια σειρά χαρακτήρων αναγνώρισης (9 χαρακτήρες).
Μια σειρά χαρακτήρων µικρότερη από 9 χαρακτήρες
πρέπει να συµπληρώνεται στα αριστερά µε µηδενικά

Κωδικός γεγονότος

3

—

Κωδικός προσδιορισµού του τύπου του γεγονότος που
δηλώνεται
(Πίνακας 1)

Hµεροµηνία γεγονότος (3)

8

—

Ηµεροµηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ) κατά την οποία συνέβη το γεγονός

Στοιχεία άδειας

1

—

Σκάφος που διαθέτει άδεια αλιείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3690/93:
Y(ναι)/N(όχι)

Αριθµός νηολογίου

14

Α

Εξωτερική σήµανση

14

Α

Όνοµα σκάφους

40

Α

Λιµάνι νηολογίου

5

Α

Εθνική κωδικοποίηση (4)

∆ιεθνές διακριτικό κλήσεως
ασυρµάτου (IRCS)

1

—

Σκάφος που διαθέτει συσκευή ασυρµάτου διεθνούς επικοινωνίας:
Y(ναι)/N(όχι)/U(άγνωστο) (7)

IRCS

7

Α

(International Radio Call Sign)
(∆ιεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρµάτου)

Στοιχεία VMS

1

—

(Vessel Monitoring System) (Σύστηµα παρακολούθησης
σκαφών)
Σκάφος που διαθέτει συσκευή εντοπισµού µέσω δορυφόρου σύµφωνα µε το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2371/2002:
Y(ναι)/N(όχι)

Κύριο αλιευτικό εργαλείο (5)

3

Α

Κωδικοποίηση κύριου αλιευτικού εργαλείου (πίνακας 3)

∆ευτερεύον αλιευτικό εργαλείο

3

Α

Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αλιευτικού εργαλείου (πίνακας 3)

LOA (6)

6

∆

Ολικό µήκος (Length OverAll)
Ολικό µήκος σε µέτρα, το οποίο ορίζεται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

LBP (6)

6

∆

Μήκος µεταξύ των καθέτων (Length Between Perpendiculars)
Μήκος µεταξύ των καθέτων σε µέτρα, όπως ορίζεται από
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

Ονοµασία της ζώνης

Ορισµός και παρατηρήσεις

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87

9.1.2004

9.1.2004
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Μέγιστος
αριθµός
χαρακτήρων

Ευθυγράµµιση (1)
Α(ριστερά)/
∆(εξιά)

Χωρητικότητα GT (6)

8

∆

Σε µονάδες GT, όπως ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2930/86

Άλλη χωρητικότητα (6)

8

∆

Σε κόρους χωρητικότητας σύµφωνα µε τη σύµβαση του
Όσλο ή σύµφωνα µε ορισµό που προσδιορίζεται από το
κράτος µέλος

GTs (6)

7

∆

Αύξηση της χωρητικότητας σε µονάδες GT, που έχει εγκριθεί για λόγους ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 11
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002

Κύρια ισχύς (6)

8

∆

Σε kW, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

Βοηθητική ισχύς (6)

8

∆

Σε kW. Περιλαµβάνει οποιαδήποτε εγκατεστηµένη ισχύ
που δεν περιλαµβάνεται στη στήλη «Κύρια ισχύς»

Υλικό κύτους του σκάφους

1

—

Κωδικοποίηση (πίνακας 4)

Έτος έναρξης πλόων

4

—

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

Μήνας έναρξης πλόων

2

—

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

Ηµέρα έναρξης πλόων

2

—

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86

Τµήµα του στόλου

3

—

Κωδικοποίηση (πίνακας 5)

Χώρα εισαγωγής/εξαγωγής

3

—

Κωδικός Alpha-3 ISO της χώρας εισαγωγής ή εξαγωγής

Τύπος εξαγωγής

2

—

Κωδικοποίηση (πίνακας 6)

Κωδικός κρατικής ενίσχυσης

2

—

Κωδικοποίηση (πίνακας 7)

Ηµεροµηνία διοικητικής απόφασης

8

—

Ηµεροµηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ) της διοικητικής απόφασης που
αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1438/2003, άρθρο
6

Τµήµα του στόλου που
αναφέρεται στην διοικητική
απόφαση

3

—

Κωδικός του τµήµατος ΠΠΠ που πρέπει να κοινοποιείται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1438/2003

Έτος ναυπήγησης

4

—

Τόπος ναυπήγησης

100

Α

Ελεύθερο κείµενο. Όνοµα ναυπηγείου, πόλη και χώρα στην
οποία κατασκευάστηκε το κέλυφος του σκάφους

Όνοµα εφοπλιστή

100

Α

Εφοπλιστής του σκάφους:
Φυσικό πρόσωπο: ονοµατεπώνυµο
Νοµικό πρόσωπο: επωνυµία

∆ιεύθυνση εφοπλιστή

100

Α

Ελεύθερο κείµενο. Η διεύθυνση πρέπει να είναι επαρκώς
ακριβής προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας
µε τον εφοπλιστή: οδός, αριθµός, ταχυδροµική θυρίδα,
κωδικός ταχυδροµείου, πόλη και χώρα

Στοιχεία πλοιοκτήτη

1

—

Σκάφος του οποίου είναι κύριος επίσης ο εφοπλιστής
Y(ναι)/N(όχι)

Ονοµασία της ζώνης

Ορισµός και παρατηρήσεις

L 5/29

L 5/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.1.2004

Μέγιστος
αριθµός
χαρακτήρων

Ευθυγράµµιση (1)
Α(ριστερά)/
∆(εξιά)

Όνοµα πλοιοκτήτη

100

Α

Πλοιοκτήτης:
Φυσικό πρόσωπο: ονοµατεπώνυµο
Νοµικό πρόσωπο: επωνυµία

∆ιεύθυνση πλοιοκτήτη

100

Α

Ελεύθερο κείµενο. Η διεύθυνση πρέπει να είναι επαρκώς
ακριβής προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας
µε τον εφοπλιστή: οδός, αριθµός, ταχυδροµική θυρίδα,
κωδικός ταχυδροµείου, πόλη και χώρα

Ονοµασία της ζώνης

Ορισµός και παρατηρήσεις

(1) Κατάλληλες πληροφορίες για τη διαβίβαση δεδοµένων σύµφωνα µε µορφή καθορισµένου µήκους.
(2) Στο παρελθόν εκαλείτο εσωτερικός αριθµός.
(3) Στην περίπτωση απογραφής του στόλου, πρόκειται για την ηµεροµηνία απογραφής στο κράτος µέλος (πίνακας 2). Για τους άλλους τύπους
γεγονότων, πρέπει να κοινοποιείται η ηµεροµηνία του επίσηµου εγγράφου σχετικά µε το γεγονός.
(4) Οποιαδήποτε αλλαγή της εθνικής κωδικοποίησης απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής.
5
( ) Αλιευτικό εργαλείο που θεωρείται ως το πλέον χρησιµοποιούµενο επί τους σκάφους για µια ετήσια περίοδο δραστηριοτήτων ή για ένα αλιευτικό ταξίδι.
(6) Αριθµητική τιµή µε δύο προαιρετικά δεκαδικά ψηφία. Το σηµείο διαχωρισµού για τα δεκαδικά ψηφία είναι η τελεία. ∆εν είναι δεκτό κανένα
διαχωριστικό σηµείο για τις χιλιάδες.
(7) ∆εν ισχύει για τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Πίνακας 1
Κωδικοποίηση του τύπου του γεγονότος

Είσοδος στο στόλο

Απογραφή

CEN

Νέα ναυπήγηση

CST

Αλλαγή δραστηριοτήτων

CHA

Εισαγωγή, µεταφορά εντός της Κοινότητας

IMP

Εντός του στόλου

Τροποποίηση

MOD

Έξοδος από τον στόλο

∆ιάλυση, ναυάγιο

DES

Αλλαγή δραστηριοτήτων

RET

Εξαγωγή, µεταφορά εντός της Κοινότητας

EXP

Πίνακας 2
Ηµεροµηνία απογραφής που ορίζεται ανά χώρα

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

9.1.2004
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Πίνακας 3
Κωδικοποίηση αλιευτικών εργαλείων

Κατηγορία αλιευτικού
εργαλείου

Κυκλωτικά δίχτυα

Γρίποι

Τράτες

∆ράγες

∆ίχτυα τύπου (αθερινολόγου)

Απλάδια δίχτυα και δίχτυα
εµπλοκής

Παγίδες

Αλιευτικό εργαλείο

Κωδικός

Στάσιµο
εργαλείο (S) ή
συρόµενο
εργαλείο (T)

Πελαγικό
εργαλείο (P) ή
βενθοπελαγικό
εργαλείο (D)

Γρι γρι

PS

T

P

Χωρίς συστολέα (lamparo)

LA

T

P

Πεζότρατες

SB

T

D/P

∆ανέζικοι γρίποι

SDN

T

D/P

Σκοτσέζικοι γρίποι

SSC

T

D/P

Γρίποι

SPR

T

D/P

∆οκότρατες

TBB

T

D

Τράτες βυθού µε πόρτες

OTB

T

D

Τράτες βυθού µε ζευγαρωτά σκάφη

PTB

T

D

Πελαγικές τράτες µε πόρτες

OTM

T

D/P

Πελαγικές τράτες µε ζευγαρωτά σκάφη

PTM

T

D/P

Τράτες µε πόρτες µε ζευγαρωτά σκάφη

OTT

T

D/P

∆ράγες που σύρονται από σκάφος

DRB

T

D

∆ράγες χειρός των οποίων ο χειρισµός γίνεται
από σκάφος

DRH

T

D

Μηχανικές δράγες, συµπεριλαµβανοµένων των
απορροφητικών δραγών

HMD

T

D

∆ίχτυα τύπου «αθερινολόγου», των οποίων ο χειρισµός γίνεται από σκάφος

LNB

S

P

∆ίχτυα τύπου «αθερινολόγου» σταθερά των
οποίων ο χειρισµός γίνεται από την ακτή

LNS

S

P

Στάσιµα απλάδια δίχτυα (αγκυροβοληµένα)

GNS

S

D

Παρασυρόµενα απλάδια δίχτυα

GND

S

D/P

Κυκλωτικά απλάδια δίχτυα

GNC

S

D/P

Μανωµένα δίχτυα

GTR

S

D/P

Συνδυασµός µανωµένων και απλαδιών διχτυών

GTN

S

D/P

Κοφινέλα (κιούρτοι)

FPO

S

D

L 5/32

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κατηγορία αλιευτικού
εργαλείου

Παραγάδια και αγκίστρια

Αλιευτικό εργαλείο

Κωδικός

9.1.2004
Στάσιµο
εργαλείο (S) ή
συρόµενο
εργαλείο (T)

Πελαγικό
εργαλείο (P) ή
βενθοπελαγικό
εργαλείο (D)

Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των
οποίων ο χειρισµός γίνεται µε το χέρι)

LHP

S

D/P

Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των
οποίων ο χειρισµός γίνεται µε τη βοήθεια
µηχανής)

LHM

S

D/P

Στάσιµα παραγάδια

LLS

S

D

Παρασυρόµενα παραγάδια

LLD

S

P

Συρτές

LTL

T

P

Άγνωστο αλιευτικό εργαλείο (1)

NK

Απουσία αλιευτικού εργαλείου (2)

NO

(1) ∆εν ισχύει για τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2003.
(2) Ισχύει µόνο για βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία.

Πίνακας 4
Κωδικοποίηση του υλικού του κύτους του σκάφους
Ξύλο

1

Μέταλλο

2

Ίνες υάλου/πλαστικό

3

Λοιπά

4

Άγνωστο (1)

5

(1) ∆εν ισχύει για τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2003.

Πίνακας 5
Κωδικοποίηση του τµήµατος του στόλου
Ηµεροµηνία του γεγονότος
πριν τις 31.12.2002

Κωδικοποίηση ΠΠΠ

Ηµεροµηνία του γεγονότος
από την 1.1.2003

Μητροπολιτικός στόλος

MFL

Άκρως απόκεντρη περιφέρεια (1)

Γαλλία

Κωδικοποίηση ΠΠΠ IV

Πορτογαλία

Κωδικοποίηση ΠΠΠ IV

Ισπανία

CAN1 έως CANn

Υδατοκαλλιέργεια

AQU

(1) Προσωρινή κωδικοποίηση µε την επιφύλαξη της υιοθέτησης ενός τµήµατος για τις Καναρίους Νήσους, καθώς και διαφορετικών τµηµάτων από
εκείνα του ΠΠΠ IV για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας και της Πορτογαλίας µετά την έγκριση του σχεδίου του κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των στόλων που είναι νηολογηµένοι σε άκρως απόκεντρες περιφέρειες [COM(2003)175 τελικό].

9.1.2004
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Πίνακας 6
Κωδικοποίηση των τύπων εξαγωγής

Εξαγωγή ή µεταφορά εντός της Κοινότητας

EX

Εξαγωγή στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης

SM
Πίνακας 7
Κωδικοποίηση της κρατικής ενίσχυσης

Ενίσχυση που δεν συγχρηµατοδοτείται από την Κοινότητα

AE

Ενίσχυση που συγχρηµατοδοτείται από την Κοινότητα στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2792/1999

AC

Καµία κρατική ενίσχυση

PA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

Εντός
του
στόλου

Είσοδος στο στόλο

Έξοδος από το στόλο

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Χώρα καταχώρησης

X

X

X

X

X

X

X

X

CFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Κωδικός γεγονότος

X

X

X

X

X

X

X

X

Ηµεροµηνία γεγονότος

X

X

X

X

X

X

X

X

Στοιχεία άδειας (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Αριθµός νηολόγησης

X

X

X

X

X

X

X

X

Εξωτερική σήµανση

X

X

X

X

X

X

X

X

Όνοµα σκάφους

X

X

X

X

X

X

X

X

Λιµάνι νηολόγησης

X

X

X

X

X

X

X

X

Στοιχεία IRCS

X

X

X

X

X

X

X

X

IRCS (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Στοιχεία VMS (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Κύριο αλιευτικό εργαλείο

X

X

X

X

X

X

X

X

∆ευτερεύον αλιευτικό εργαλείο

X

X

X

X

X

X

X

X

LOA (1) (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

LBP (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Χωρητικότητα GT (4) (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

Άλλη χωρητικότητα (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

GTs

X

X

X

X

X

X

X

X

Κύρια ισχύς

X

X

X

X

X

X

X

X

Βοηθητική ισχύς

X

X

X

X

X

X

X

X

Υλικό κύτους του σκάφους

X

X

X

X

X

X

X

X

Ηµεροµηνία έναρξης πλόων (6)

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Μήνας έναρξης πλόων

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Ηµέρα έναρξης πλόων

X

(1)

(1)

(1)

X

X

X

X

Τµήµα του στόλου

X

X

X

X

X

X

X

X

Χώρα εισαγωγής/εξαγωγής

—

—

—

X

—

—

—

X

Τύπος εξαγωγής (1)

—

—

—

—

—

—

—

X

Κωδικός της κρατικής ενίσχυσης

—

X

X

X

(11)

X

X

X

Ηµεροµηνία της διοικητικής απόφασης (12)

—

X

X

X

—

—

—

—

Τµήµα που αναφέρεται στη διοικητική απόφαση (10)

—

X

X

X

—

—

—

—
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Εντός
του
στόλου

Είσοδος στο στόλο

Έξοδος από το στόλο

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Έτος ναυπήγησης (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

Τόπος ναυπήγησης (5) (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

Όνοµα εφοπλιστή (5) (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

∆ιεύθυνση εφοπλιστή (5) (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Στοιχεία πλοιοκτήτη

X

X

X

X

X

X

X

X

Όνοµα πλοιοκτήτη (5) (8) (9)

X

X

X

X

X

X

X

X

∆ιεύθυνση πλοιοκτήτη (5) (8) (9)

X

X

X

X

X

X

X

X

Υποχρεωτικά δεδοµένα για όλα τα σκάφη του στόλου ή εκείνα τα οποία δηλώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Κενό πεδίο εάν τα «Στοιχεία IRCS» είναι «Ο».
Πρέπει να δηλώνεται ένα από τα δύο µήκη για κάθε γεγονός πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Πρέπει να δηλώνεται µια από τις δύο χωρητικότητες για κάθε γεγονός πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Υποχρεωτικά δεδοµένα για όλα τα σκάφη του στόλου ή εκείνα τα οποία δηλώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2004.
Πρέπει να δηλώνεται το έτος έναρξης πλόων ή ναυπήγησης για κάθε γεγονός πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Υποχρεωτικά δεδοµένα για κάθε σκάφος του στόλου ή για σκάφος το οποίο δηλώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2003, του οποίου το ολικό
µήκος είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 15 µέτρα ή του οποίου το µήκος µεταξύ των καθέτων είναι ίσο ή µεγαλύτερο από δώδεκα µέτρα.
(8) Υποχρεωτικά δεδοµένα για όλα τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2003 για σκάφος του οποίου το
ολικό µήκος είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 27 µέτρα ή για σκάφος του οποίου το µήκος µεταξύ των καθέτων είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 24
µέτρα.
(9) Κενό πεδίο εάν τα στοιχεία του πλοιοκτήτη είναι «Ν».
(10) Συµπληρώνεται µόνο για τις εισόδους στο στόλο από την 1η Ιανουαρίου 2003 µετά από διοικητική απόφαση που λήφθηκε µεταξύ της 1ης
Ιανουαρίου 2000 και της 31ης ∆εκεµβρίου 2002.
(11) Υποχρεωτικά δεδοµένα µόνο εφόσον η αύξηση της χωρητικότητας εγκρίθηκε για λόγους ασφάλειας.
12
( ) Συµπληρώνεται µόνο για τις εισόδους στο στόλο από την 1η Ιανουαρίου 2003 µετά από διοικητική απόφαση που λήφθηκε από την 1η
Ιανουαρίου 2000.
()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 27/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιανουαρίου 2004
για τις µεταβατικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΠΕ — Τµήµα Εγγυήσεων των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης για
τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη
Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό
τοµέα (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 445/2002 της Επιτροπής, της
26ης Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) (7), περιλαµβάνει δηµοσιονοµικές διατάξεις που δεν
είναι συµβατές µε τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται
από τα άρθρα 47α και 47β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999. Κρίνεται σκόπιµο να µην εφαρµοστούν οι εν
λόγω διατάξεις στα έγγραφα προγραµµατισµού αγροτικής
ανάπτυξης των νέων κρατών µελών.

(5)

Τα άρθρα 33η και 33ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999 προβλέπουν αντιστοίχως τη συγχρηµατοδότηση στο
πλαίσιο του προγραµµατισµού της αγροτικής ανάπτυξης
των συµπληρωµάτων άµεσων πληρωµών και συµπληρωµάτων
κρατικών ενισχύσεων στην Μάλτα. ∆εδοµένου του πολύ
ειδικού χαρακτήρα των µέτρων αυτών πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη διαχείρισή τους και τον
έλεγχο τους.

(6)

∆εδοµένου ότι η ένταξη των νέων κρατών µελών θα λάβει
χώρα την 1η Μαΐου 2004 και όχι στην αρχή του έτους,
πρέπει να προβλεφθούν ειδικά µέτρα για την υποβολή των
αιτήσεων στήριξης για το µέτρο ενίσχυσης στις µειονεκτικές
περιοχές στο πλαίσιο του έτους 2004, κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις σε θέµατα ελέγχου θα
τηρηθούν από τα νέα κράτη µέλη.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,

τη συνθήκη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (1),
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πράξη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας,
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (2),
και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 47α παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 47β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της
17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση
ορισµένων κανονισµών (3), όπως τροποποιήθηκε µε την
πράξη προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και
της Σλοβακίας, προβλέπουν ειδικούς κανόνες για τη χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΠΕ — Τµήµα Εγγυήσεων, των µέτρων
αγροτικής ανάπτυξης που απαριθµούνται στο άρθρο 47α
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού. Προβλέπεται ιδίως,
η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί
γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την εν λόγω πράξη προσχώρησης.

(1)

Οι κανόνες αυτοί θα αρχίσουν να ισχύουν µόλις ενταχθούν
τα νέα κράτη µέλη. Για να διευκολυνθεί η µετάβαση από
τους ισχύοντες κανόνες για τη λειτουργία του ΕΓΤΠΕ —
Τµήµα Εγγυήσεων, που περιλαµβάνονται ιδίως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής
πολιτικής (5) και στις διατάξεις εφαρµογής του, στους ειδικούς κανόνες οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθούν
µέτρα εφαρµογής.

(2)

Εφόσον τα νέα κράτη µέλη δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει το
ενιαίο νόµισµα, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις
σχετικά µε την ισοτιµία που πρέπει να χρησιµοποιείται για
τη δήλωση των δαπανών, κατά παρέκκλιση από τον

(3)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

236 της
236 της
160 της
161 της
160 της

23.9.2003, σ.
23.9.2003, σ.
26.6.1999, σ.
26.6.1999, σ.
26.6.1999, σ.

17.
33.
80.
1.
103.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις µεταβατικές λεπτοµέρειες εφαρµογής των δηµοσιονοµικών διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα
47α και 47β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και εφαρµόζονται στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, στην Εσθονία, στην Κύπρο,
στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην
Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία (που στο εξής καλούνται
«τα νέα κράτη µέλη»).
(6) ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 816/2003 (ΕΕ L 116 της
13.5.2003, σ. 12).
(7) ΕΕ L 74 της 15.3.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/2003 (ΕΕ L 138 της 5.6.2003,
σ. 32).
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Άρθρο 2
Επιλεξιµότητα δαπανών
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 30 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών που καθορίστηκε στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση των εγγράφων προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης των νέων κρατών µελών, αφορά τις
πληρωµές που εκτελούνται από τους οργανισµούς πληρωµής οι
οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/
1999.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παράγραφος 5 της πράξης
προσχώρησης, είναι επιλέξιµες µόνο οι δαπάνες που αφορούν ενέργειες οι οποίες έχουν επιλεγεί για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, σύµφωνα µε τα κριτήρια
και τις διαδικασίες επιλογής που έχουν καθοριστεί και έχουν
υπαχθεί στους κοινοτικούς κανόνες καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω δαπάνες.

Άρθρο 3
Πληρωµές
1.
Οι αναφορές στην αρχή πληρωµής του άρθρου 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές
στους οργανισµούς πληρωµής που αναφέρονται στο άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.
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Άρθρο 4
Οργανισµοί πληρωµής

1. Κάθε οργανισµός πληρωµής τηρεί λογιστικές καταστάσεις
που αφορούν αποκλειστικά τη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων
που έχουν τεθεί στη διάθεσή του για την πληρωµή των δαπανών οι
οποίες προκύπτουν από τα µέτρα τα οποία προβλέπονται στα
έγγραφα προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης.
2. Οι οργανισµοί πληρωµής εξασφαλίζουν ότι η πληρωµή της
κοινοτικής συνδροµής στον δικαιούχο πραγµατοποιείται ταυτόχρονα ή µεταγενέστερα από την πληρωµή της εθνικής συνδροµής.
Άρθρο 5
Χρησιµοποίηση του ευρώ
Οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι
δηλώσεις δαπανών που συνοδεύουν τις αιτήσεις πληρωµής και οι
πληρωµές εκφράζονται σε ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 643/2000 της Επιτροπής (1).
Ωστόσο, όσον αφορά το µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 33η
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα νέα κράτη µέλη
µετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικό νόµισµα, χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία που εφαρµόζεται για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης.
Άρθρο 6
Κατάσταση και προβλέψεις δαπανών
Τα άρθρα 47, 48 και 49 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 445/2002 δεν
εφαρµόζονται στα έγγραφα προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης
των νέων κρατών µελών.
Άρθρο 7

2.
Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, οι ενδιάµεσες πληρωµές και οι
πληρωµές υπολοίπου αφορούν τις δαπάνες που έχουν πράγµατι
πραγµατοποιηθεί από τους οργανισµούς πληρωµής.
3.
Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, οι ενδιάµεσες πληρωµές για τα
έγγραφα προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης υπόκεινται στους
ακόλουθους όρους:
α) στη διαβίβαση στην Επιτροπή της απαιτούµενης τελευταίας
ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 48
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999·
β) στη διαβίβαση της τελευταίας πιστοποίησης των λογαριασµών
που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο
β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.
4.
Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η πληρωµή του υπολοίπου των
εγγράφων προγραµµατισµού αγροτικής ανάπτυξης πραγµατοποιείται βάσει της τελευταίας απόφασης εκκαθάρισης λογαριασµών που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1258/1999.
5.
Οι αιτήσεις πληρωµής που έχουν πιστοποιηθεί υποβάλλονται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.

Εκκαθάριση λογαριασµών
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 της Επιτροπής (2), οι λογαριασµοί που
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισµού
αναφέρουν:
α) περίληψη των ετήσιων δαπανών ανά µέτρο αγροτικής ανάπτυξης·
β) πίνακα των διαφορών µεταξύ των δαπανών που δηλώθηκαν και
αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και
αυτών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο των ενδιάµεσων πληρωµών
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισµού·
γ) πίνακα, απόσπασµα του µεγάλου βιβλίου των οφειλετών, που
περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεων που βεβαιώθηκαν αλλά
δεν έχουν ακόµη εισπραχθεί στο τέλος του οικονοµικού έτους
για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1663/95, τα ποσά που πρόκειται
να εισπραχθούν ή να καταβληθούν σύµφωνα µε την απόφαση
εκκαθάρισης λογαριασµών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 αφαιρούνται ή
προστίθενται στις µεταγενέστερες πληρωµές που πραγµατοποιεί η
Επιτροπή.
(1) ΕΕ L 78 της 29.3.2000, σ. 4.
(2) ΕΕ L 158 της 8.7.1995, σ. 6· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2025/2001 (ΕΕ L 274 της
17.10.2001, σ. 3).
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Άρθρο 9

Συµπληρώµατα των κρατικών ενισχύσεων στη Μάλτα
Συµπληρώµατα στις άµεσες πληρωµές

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 445/2002, οι πληρωµές από τον οργανισµό πληρωµής που
αφορούν τα συµπληρώµατα των άµεσων πληρωµών τα οποία
προβλέπονται στο άρθρο 33η του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/
1999 πραγµατοποιούνται βάσει της αίτησης πληρωµής που έχει
υποβληθεί για τη συµπληρωµατική εθνική άµεση πληρωµή ή τη
συµπληρωµατική εθνική άµεση ενίσχυση που προβλέπονται στο
άρθρο 1γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συµβουλίου (1). Για τα νέα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το άρθρο 1α του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, ο οργανισµός πληρωµής εξασφαλίζει ότι η καταβολή του συµπληρώµατος των άµεσων πληρωµών πραγµατοποιείται ταυτόχρονα ή µεταγενέστερα από την
καταβολή της κοινοτικής άµεσης πληρωµής στο πλαίσιο των
καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
445/2002, οι πληρωµές από τον οργανισµό πληρωµής που αφορούν τα συµπληρώµατα των κρατικών ενισχύσεων στη Μάλτα τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 33η του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 πραγµατοποιούνται βάσει της αίτησης πληρωµής που
έχει υποβληθεί για την κρατική ενίσχυση.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Οι αιτήσεις που αποσκοπούν στη λήψη αντισταθµιστικών αποζηµιώσεων οι οποίες προβλέπονται στο κεφάλαιο V του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 στο πλαίσιο του έτους 2004 πρέπει να υποβληθούν από τον δικαιούχο στις αρµόδιες αρχές πριν από την 1η Ιουλίου 2004 ή σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα καθοριστεί
από τα νέα κράτη µέλη και η οποία θα είναι συµβατή µε τις υποχρεώσεις ελέγχου που προκύπτουν από το τµήµα 6 του κεφαλαίου
II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 445/2002.
Άρθρο 11

2.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 59 µέχρι 64 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 445/2002, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν σχετικά µε το
µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 33η του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999 τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3508/92 του
Συµβουλίου (2) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της
Επιτροπής (3).

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004 µε την
επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας,
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113.
(2) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 28/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Ιανουαρίου 2004
για την εφαρµογή του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)
όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόµενο της ενδιάµεσης και της τελικής έκθεσης ποιότητας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τις
κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης
(EU-SILC) (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1177/2003 θέσπισε ένα κοινό
πλαίσιο για τη συστηµατική παραγωγή των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης, το
οποίο θα περιλαµβάνει συγκρίσιµα και επίκαιρα συγχρονικά
και διαχρονικά στοιχεία σχετικά µε το εισόδηµα και µε το
επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1177/2003, χρειάζονται µέτρα εφαρµογής για τον προσδιορισµό του αναλυτικού περιεχοµένου
της ενδιάµεσης έκθεσης σχετικά µε τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας EUSILC και για τον προσδιορισµό του αναλυτικού περιεχοµένου της τελικής έκθεσης ποιότητας, η οποία καλύπτει τόσο
τη συγχρονική όσο και τη διαχρονική συνιστώσα, µε
γνώµονα την εσωτερική ακρίβεια.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής του στατιστικού
προγράµµατος,

Οι ορισµοί που εφαρµόζονται για την ενδιάµεση και για την τελική
έκθεση ποιότητας των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδηµα και
τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) είναι εκείνοι που καθορίζονται
στο παράρτηµα I.
Άρθρο 2
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και το αναλυτικό περιεχόµενο της ενδιάµεσης έκθεσης ποιότητας την οποία εκπονούν τα
κράτη µέλη, σχετικά µε τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της ΕΕ
βάσει της συγχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, είναι εκείνα που
καθορίζονται στο παράρτηµα II.
Άρθρο 3
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και το αναλυτικό περιεχόµενο της τελικής έκθεσης ποιότητας, την οποία θα εκπονήσουν τα
κράτη µέλη σχετικά µε τη συγχρονική και τη διαχρονική συνιστώσα
των EU-SILC µε γνώµονα την εσωτερική ακρίβεια, είναι εκείνα που
καθορίζονται στο παράρτηµα IIΙ.
Άρθρο 4
Το περιεχόµενο της συγκριτικής ενδιάµεσης και τελικής έκθεσης
ποιότητας που εκπονεί η Επιτροπή (Eurostat) είναι αυτό που
προβλέπεται στο παράρτηµα IV.
Άρθρο 5
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, 5 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΡΙΣΜΟΙ
α) Αντικατάσταση: Η αντικατάσταση µε άλλες µονάδες των αρχικών µονάδων που είχαν επιλεγεί στο δείγµα, οι οποίες δεν
παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες, είτε διότι δεν µπορεί να εντοπισθεί ή δεν είναι προσβάσιµη η διεύθυνσή τους είτε
διότι το νοικοκυριό αρνείται να συνεργαστεί, ή ολόκληρο το νοικοκυριό απουσιάζει προσωρινά ή το νοικοκυριό δεν είναι σε
θέση να απαντήσει.
β) Τεκµαρτή εκτίµηση: ο υπολογισµός εύλογων (αλλά τεχνητών) υποκατάστατων τιµών για ελλείπουσες τιµές.
γ) Ισοδύναµο διαθέσιµου εισοδήµατος: το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα ενός νοικοκυριού διαιρούµενου δια του «ισοδύναµου
µεγέθους» του.
δ) Ισοδύναµο µέγεθος: αναφέρεται στην τροποποιηµένη κλίµακα του ΟΟΣΑ (η οποία σταθµίζει µε 1,0 τον πρώτο ενήλικα, µε
0,5 τα υπόλοιπα άτοµα από 14 ετών και άνω που κατοικούν στο νοικοκυριό και µε 0,3 κάθε τέκνο ηλικίας κάτω των 14
ετών).
ε) Πλαίσιο δειγµατοληψίας: είναι ο πληθυσµός των µονάδων από τις οποίες µπορεί να επιλεγεί ένα δείγµα.
στ) Ακρίβεια: η εγγύτητα των υπολογισµών ή των εκτιµήσεων προς τις ακριβείς ή πραγµατικές αξίες.
ζ) ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα: τυχαία µεταβλητότητα λόγω χρήσης δείγµατος αντί για απογραφή.
η) Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα: σφάλµατα που συµβαίνουν σε όλες τις φάσεις της συλλογής δεδοµένων και της διαδικασίας
παραγωγής.
Τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα είναι κυρίως τεσσάρων τύπων:
— Σφάλµατα κάλυψης: σφάλµατα που οφείλονται σε διαφορές µεταξύ του πληθυσµού στόχου και του πλαισίου δειγµατοληψίας. Τα σφάλµατα κάλυψης περιλαµβάνουν την υπερβολική κάλυψη, την πληµµελή κάλυψη και την εσφαλµένη
ταξινόµηση:
— Υπερβολική κάλυψη: αφορά είτε εσφαλµένα ταξινοµηµένες µονάδες οι οποίες στην πραγµατικότητα βρίσκονται εκτός
πεδίου είτε µονάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στην πράξη.
— Πληµµελής κάλυψη: αναφέρεται σε µονάδες που δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο δειγµατοληψίας.
— Εσφαλµένη ταξινόµηση: αναφέρεται στην εσφαλµένη ταξινόµηση των µονάδων που ανήκουν στον πληθυσµό στόχο.
— Σφάλµατα µέτρησης: σφάλµατα που συµβαίνουν τη στιγµή της συλλογής των στοιχείων. Υπάρχουν διάφορες πηγές
σφαλµάτων µέτρησης, περιλαµβανοµένου του µέσου µε το οποίο γίνεται η έρευνα, του συστήµατος πληροφόρησης, του
υπεύθυνου για τη συνέντευξη και του τρόπου συλλογής των στοιχείων.
— Σφάλµατα επεξεργασίας: σφάλµατα στη διαδικασία που έπεται της συλλογής των στοιχείων, όπως είναι η εισαγωγή στοιχείων, η πληκτρολόγηση, η επιµέλεια και η στάθµιση των στοιχείων.
— Σφάλµατα µη απάντησης: σφάλµατα που οφείλονται σε ανεπιτυχή απόπειρα εξεύρεσης των αναγκαίων πληροφοριών από
επιλέξιµη µονάδα. Λαµβάνονται υπόψη δύο κύριοι τύποι σφαλµάτων µη απάντησης:
— Μη απάντηση των µονάδων: αφορά την απουσία πληροφοριών από ολόκληρες τις µονάδες (νοικοκυριά και/ή άτοµα)
που έχουν επιλεγεί για να περιληφθούν στο δείγµα.
— Μη απάντηση κατά στοιχείο: αφορά µια κατάσταση κατά την οποία µια µονάδα του δείγµατος έχει µεν απαριθµηθεί
επιτυχώς, όµως δεν έχουν συλλεγεί όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.
θ) Καταλληλότητα: είναι ο βαθµός στον οποίο τα στατιστικά στοιχεία ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και στις ενδεχόµενες
ανάγκες των χρηστών. Εξαρτάται από το εάν συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία και από το βαθµό στον
οποίο οι έννοιες που χρησιµοποιούνται (ορισµοί, ταξινοµήσεις, κ.λπ.) αντανακλούν τις ανάγκες των χρηστών.
ι)

Επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών:
— η επικαιρότητα των πληροφοριών αντανακλά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της διάθεσής τους και του συµβάντος ή του
φαινοµένου που περιγράφουν.
— η ακρίβεια αφορά τη χρονική απόκλιση µεταξύ της πραγµατικής ηµεροµηνίας δηµοσίευσης των δεδοµένων από την
Eurostat, αφενός, και της ηµεροµηνίας στόχου στην οποία τα δεδοµένα αυτά έπρεπε να δηµοσιευθούν, αφετέρου, για
παράδειγµα όσον αφορά ηµεροµηνίες που είχαν ανακοινωθεί σε κάποιο επίσηµο χρονοδιάγραµµα δηµοσιεύσεων, είχαν
καθοριστεί από κανονισµούς ή είχαν συµφωνηθεί εκ των προτέρων µεταξύ των εταίρων.

ια) Προσβασιµότητα και σαφήνεια:
— η προσβασιµότητα αφορά τις υλικές συνθήκες υπό τις οποίες οι χρήστες µπορούν να βρίσκουν τα στοιχεία: πού να
απευθύνονται, πώς να παραγγέλλουν, χρόνος παράδοσης, σαφής πολιτική τιµολόγησης, ευνοϊκές συνθήκες εµπορίας
(πνευµατικά δικαιώµατα, κ.λπ.), διαθεσιµότητα µικροστοιχείων και µακροστοιχείων, διάφορα µορφότυπα (χαρτί, αρχεία,
CD-ROM, διαδίκτυο, …), κ.λπ.
— η σαφήνεια αναφέρεται στο πληροφοριακό περιβάλλον των στοιχείων εάν τα στοιχεία συνοδεύονται από τα κατάλληλα
µεταστοιχεία, απεικονίσεις όπως διαγράµµατα και χάρτες, εάν είναι διαθέσιµες και πληροφορίες για την ποιότητά τους
(περιλαµβανοµένων των περιορισµών στη χρήση, …) και στο βαθµό στον οποίο παρέχεται επιπλέον βοήθεια από τις
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και περιεχόµενο της ενδιάµεσης έκθεσης ποιότητας που εκπονούν τα κράτη
µέλη
1.

ΚΟΙΝΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.1.

Κοινοί συγχρονικοί δείκτες της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας EU-SILC
Τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες ΕΕ βάσει του συγχρονικού δείγµατος του έτους N,
οι οποίοι θα περιληφθούν στην ετήσια εαρινή έκθεση του έτους Ν+2 προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Οι κοινοί συγχρονικοί δείκτες της ΕΕ αναφέρονται σε εκείνους τους δείκτες που έχει θεσπίσει το Συµβούλιο στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και οι οποίοι µπορούν να προκύψουν από το µηχανισµό EU-SILC.

1.2.

Άλλοι δείκτες

1.2.1.

Ισοδύναµο διαθέσιµου εισοδήµατος

1.2.2.

Μη διορθωµένη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ των φύλων
Τα κράτη µέλη τα οποία υπολογίζουν τη µη προσαρµοσµένη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ των φύλων βάσει του µηχανισµού EU-SILC, θα υποβάλλουν τα στοιχεία του δείκτη αυτού.

2.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

2.1.

Σχεδιασµός του δείγµατος
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

2.1.1.

Τύπος σχεδιασµού της δειγµατοληψίας (στρωµατοποιηµένη, πολυσταδιακή, κατά οµάδες)

2.1.2.

∆ειγµατοληπτικές µονάδες (ένα στάδιο, δύο στάδια)

2.1.3.

Κριτήρια στρωµατοποίησης και υποστρωµατοποίησης

2.1.4.

Μέγεθος δείγµατος και κριτήρια κατανοµής

2.1.5.

Συστήµατα επιλογής των δειγµάτων

2.1.6.

∆ιαχρονική κατανοµή των δειγµάτων

2.1.7.

Ανανέωση του δείγµατος: εναλλασσόµενες οµάδες

2.1.8.

Σταθµίσεις

2.1.8.1. Συντελεστής σχεδιασµού
2.1.8.2. ∆ιορθώσεις λόγω µη απάντησης
2.1.8.3. ∆ιορθώσεις σε εξωτερικά στοιχεία (επίπεδο, µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν και πηγές)
2.1.8.4. Τελική συγχρονική στάθµιση
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Αντικαταστάσεις
Τα κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν αντικατάσταση σε περιπτώσεις µη απάντησης των µονάδων, πρέπει να παρέχουν
τις ακόλουθες πληροφορίες:

2.1.9.1. Μέθοδος επιλογής των υποκατάστατων
2.1.9.2. Κύρια χαρακτηριστικά των υποκατάστατων µονάδων σε σύγκριση µε τις αρχικές µονάδες, ανά περιφέρεια (NUTS 2),
εάν είναι διαθέσιµα
2.1.9.3. Κατανοµή των υποκατάστατων µονάδων ανά καταγραφή της επαφής στη διεύθυνση (DB120), αποτέλεσµα ερωτηµατολογίου νοικοκυριών (DB130) και αποδοχή συνέντευξης από νοικοκυριά (DB135) των αρχικών µονάδων.

2.2.

∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα

2.2.1.

Τυπικό σφάλµα και αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— Το αποτελεσµατικό µέγεθος δείγµατος για τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας EU-SILC, για το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα και για τη µη διορθωµένη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ
των φύλων (κατά περίπτωση).
— Τυπικά σφάλµατα για τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας EU-SILC, για
το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα και για τη µη διορθωµένη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ των φύλων (κατά περίπτωση).

2.3.

Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα

2.3.1.

Πλαίσιο δειγµατοληψίας και σφάλµατα κάλυψης
Παρέχεται περιγραφή του πλαισίου δειγµατοληψίας (περιλαµβανοµένων πληροφοριών για τη διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για την ενηµέρωση του πλαισίου, για τη συχνότητα και για τα αντίγραφα) καθώς και περιγραφή των κύριων
προβληµάτων κάλυψης (εσφαλµένη ταξινόµηση, πληµµελής κάλυψη και υπερβολική κάλυψη), εάν υπάρχουν.
Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν σχεδιασµό µε εναλλασσόµενες οµάδες παρέχουν πληροφορίες για το πλαίσιο δειγµατοληψίας µόνον για τα νέα επαναλήµµατα.

2.3.2.

Σφάλµατα µέτρησης και επεξεργασίας

2.3.2.1. Σφάλµατα µέτρησης
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— περιγραφή των διαφόρων πηγών των σφαλµάτων µέτρησης που ενδέχεται να υπάρχουν στην έρευνα,
— περιγραφή του τρόπου κατάρτισης του ερωτηµατολογίου, η χρήση γνωστικού εργαστηρίου (εάν υπήρξε), επιτόπια
δοκιµή του ερωτηµατολογίου, το αποτέλεσµα του σχεδιασµού του, του περιεχοµένου και της διατύπωσής του,
— πληροφορίες για την ένταση και την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης που προσφέρθηκε για τις συνεντεύξεις:
αριθµός ηµερών κατάρτισης, δοκιµασία των δεξιοτήτων η οποία πραγµατοποιήθηκε πριν από τη διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας (ποσοστά επιτυχίας κ.λπ.),
— πληροφορίες για τις µελέτες, όπως εκ νέου συνεντεύξεις, µελέτες ελέγχου µητρώων ή πειράµατα διαχωρισµένων
δειγµάτων, εάν υπάρχουν,
— αποτελέσµατα µοντέλων, για παράδειγµα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη δειγµατοληψία µε βάση µια
οικονοµική χρήση αντί για ένα ηµερολογιακό έτος, εάν υπάρχουν.
2.3.2.2. Σφάλµατα επεξεργασίας
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— περιγραφή των ελέγχων της εισαγωγής των στοιχείων, των ελέγχων κωδικοποίησης και του συστήµατος επιµέλειας
που εφαρµόζεται στα στοιχεία. Κύρια σφάλµατα που διαπιστώνονται στη διαδικασία που έπεται της συλλογής των
στοιχείων·
— ποσοστά αποτυχηµένης απεικόνισης των µεταβλητών εισοδήµατος.
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2.3.3.

Σφάλµατα µη απάντησης
Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

2.3.3.1. Μέγεθος του δείγµατος που επιτεύχθηκε, ήτοι:
— αριθµός νοικοκυριών για τα οποία έχει γίνει δεκτή συνέντευξη για τη βάση δεδοµένων. Κατανοµή των εναλλασσόµενων οµάδων (κατά περίπτωση) και σύνολο,
— αριθµός ατόµων από 16 ετών και άνω που είναι µέλη των νοικοκυριών των οποίων η συνέντευξη έχει γίνει δεκτή
για τη βάση δεδοµένων και τα οποία έχουν ολοκληρώσει προσωπική συνέντευξη. Κατανοµή των εναλλασσόµενων
οµάδων (κατά περίπτωση) και σύνολο,
— αριθµός επιλεγέντων ερωτώµενων (εάν είναι διαθέσιµος) που αποτελούν µέλη νοικοκυριών, για τα οποία έχει γίνει
δεκτή η συνέντευξη για τη βάση δεδοµένων και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προσωπική συνέντευξη. Κατανοµή
των εναλλασσόµενων οµάδων (κατά περίπτωση) και σύνολο.
2.3.3.2. Μη απάντηση των µονάδων
Για τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν σχεδιασµό βάσει εναλλασσόµενων οµάδων, οι πληροφορίες για τη µη απάντηση
των µονάδων παρέχονται για τα νέα επαναλήµµατα σύµφωνα µε τους τύπους που περιγράφονται κατωτέρω.
Για το σύνολο του δείγµατος, η µη απάντηση των µονάδων υπολογίζεται αφαιρώντας από τον αριθµητή και τον παρονοµαστή των κατωτέρω τύπων εκείνες τις οµάδες οι οποίες βρίσκονται εκτός πεδίου σύµφωνα µε τους κανόνες παρακολούθησης.
— Τα ποσοστά µη απάντησης νοικοκυριών (NRh) υπολογίζονται ως εξής:
NRh = (1 – (Ra * Rh)) * 100
Όπου
αριθµός διευθύνσεων µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε επιτυχής επαφή
αριθµός
ισχυουσών διευθύνσεων που επιλέχθηκαν
P
½DB120 ¼ 11
P
¼ P
½DB120 ¼ όλο –
½DB120 ¼ 23

Ra ¼

Ra = είναι το ποσοστό των διευθύνσεων µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε επαφή
αριθµός συνεντεύξεων µε νοικοκυριά που ολοκληρώθηκαν και έγιναν δεκτές για τη βάση δεδοµένων
Rh ¼
P αριθµός επιλέξιµων νοικοκυριών σε διευθύνσεις µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε επαφή
½DB135 ¼ 1
¼ P
½DB130 ¼ όλο
Rh = είναι η αναλογία πλήρων συνεντεύξεων µε νοικοκυριά που έχουν γίνει δεκτές για τη βάση δεδοµένων
DB120 είναι το ιστορικό των επαφών σε µια διεύθυνση
DB130 είναι το αποτέλεσµα του ερωτηµατολογίου των νοικοκυριών, και
DB135 είναι το αποτέλεσµα της αποδοχής συνέντευξης νοικοκυριών.
Για εκείνα τα κράτη µέλη που κάνουν αντικαταστάσεις σε περιπτώσεις µη απάντησης µονάδων, τα ποσοστά µη
απάντησης θα υπολογίζονται πριν και µετά από τις αντικαταστάσεις.
— Τα ποσοστά των µη απαντήσεων (NRp) θα υπολογίζονται ως εξής:
NRp = (1 – (Rp)) * 100
Όπου
αριθµός προσωπικών συνεντεύξεων που έχουν ολοκληρωθεί
αριθµός επιλέξιµων ατόµων στα νοικοκοριά των οποίων οι συνεντεύξεις έχουν ολοκληρωθεί και έγιναν δεκτές στη βάση δεδοµένων
P
½RB250 ¼ 11 þ 12 þ 13
P
¼
½RB245 ¼ 1 þ 2 þ 3

Rp ¼

Rp είναι η αναλογία πλήρων προσωπικών συνεντεύξεων µέσα στα νοικοκυριά, οι οποίες έγιναν δεκτές για τη βάση
δεδοµένων
RB245 είναι το καθεστώς των απαντώντων, και
RB250 είναι το καθεστώς των στοιχείων.
— Τα συνολικά ποσοστά ατοµικών µη απαντήσεων (*NRp) υπολογίζονται ως εξής:
NRp = (1 – (Ra * Rh*Rp)) * 100

*

Για εκείνα τα κράτη µέλη στα οποία γίνονται αντικαταστάσεις σε περιπτώσεις µη απάντησης µονάδων, τα ποσοστά
µη απάντησης υπολογίζονται πριν και µετά τις αντικαταστάσεις.
Για εκείνα τα κράτη µέλη στα οποία επιλέχθηκε δείγµα προσώπων αντί για δείγµα νοικοκυριών (διευθύνσεων), τα
ποσοστά ατοµικών µη απαντήσεων θα υπολογίζονται για «τους επιλεχθέντες απαντούντες» (RB245 = 2), για κάθε
άτοµο ηλικίας 16 ετών και άνω (RB245 = 2 + 3) και για τους µη επιλεγέντες απαντούντες (RB245 = 3).
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2.3.3.3. Κατανοµή των νοικοκυριών (αρχικές µονάδες) βάσει «αρχείου επαφών σε διεύθυνση» (DB120), βάσει «αποτελέσµατος
ερωτηµατολογίου νοικοκυριού» (DB130) και βάσει «αποδοχής συνέντευξης νοικοκυριού» (DB135), για κάθε εναλλασσόµενη οµάδα (εάν υπάρχει) και για το σύνολο.

2.3.3.4. Κατανοµή των αντικαθιστούµενων µονάδων (εάν υπάρχουν) ανά «αρχείο επαφών σε διεύθυνση» (DB120), βάσει «αποτελέσµατος ερωτηµατολογίου νοικοκυριού» (DB130) και βάσει «αποδοχής συνέντευξης νοικοκυριού» (DB135), για
κάθε εναλλασσόµενη οµάδα (εάν υπάρχει) και για το σύνολο.

2.3.3.5. Μη απάντηση κατά στοιχείο

Για ορισµένες µεταβλητές παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— Ποσοστά νοικοκυριών (ανά συνιστώσες εισοδήµατος που έχουν συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε επίπεδο νοικοκυριών)/
προσώπων (ανά συνιστώσες εισοδήµατος που έχουν συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε προσωπικό επίπεδο) που έχουν
λάβει ένα ποσό για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος·
— ποσοστό ελλειπουσών τιµών για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος που έχει συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε επίπεδο νοικοκυριών/προσώπων·
— ποσοστό αποσπασµατικών πληροφοριών για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος που έχει συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε
επίπεδο νοικοκυριών/προσώπων.
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2.3.3.6. Σύνολο µη απαντήσεων κατά στοιχείο και αριθµός παρατηρήσεων στο δείγµα σε επίπεδο µονάδων των κοινών συγχρονικών δεικτών της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας EU-SILC, για το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα και τιµή προσαρµοσµένης διαφοράς στις αµοιβές µεταξύ των φύλων (κατά περίπτωση).

2.4.

Τρόπος συλλογής των στοιχείων
Για τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν δείγµα διευθύνσεων/νοικοκυριών, παρέχεται η κατανοµή των µελών των νοικοκυριών ηλικίας από 16 ετών και άνω ανά «καθεστώς στοιχείων» (RB250) και ανά «τύπο της συνέντευξης» (RB260), για
κάθε εναλλασσόµενη οµάδα (εάν υπάρχει) και για το σύνολο.
Για τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν δείγµα προσώπων, παρέχεται η κατανοµή των «επιλεχθέντων απαντώντων», η
κατανοµή των «µελών του νοικοκυριού ηλικίας από 16 ετών και άνω» και η κατανοµή των «µη επιλεχθέντων απαντώντων» ανά «καθεστώς, στοιχείο» (RB250) και ανά «τύπο, συνέντευξη» (RB260), για κάθε εναλλασσόµενη οµάδα (εάν
υπάρχει) και για το σύνολο.

2.5.

∆ιάρκεια της συνέντευξης
Αναφέρεται η µέση διάρκεια των συνεντεύξεων των νοικοκυριών.
Η µέση διάρκεια της συνέντευξης ανά νοικοκυριό υπολογίζεται ως το άθροισµα της διάρκειας όλων των συνεντεύξεων
των νοικοκυριών συν το άθροισµα της διάρκειας όλων των προσωπικών συνεντεύξεων διαιρούµενο δια του αριθµού
των ερωτηµατολογίων των νοικοκυριών που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν γίνει δεκτά για τη βάση δεδοµένων.

3.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

3.1.

Βασικές έννοιες και ορισµοί
Αναφέρονται οι έννοιες που χρησιµοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, οι διαφορές µεταξύ των εθνικών εννοιών και των
τυποποιηµένων εννοιών της EU-SILC και υποβάλλεται, εάν υπάρχει, εκτίµηση των συνεπειών των εν λόγω διαφορών
στους ακόλουθους τοµείς:
— πληθυσµός αναφοράς,
— ορισµός του ιδιωτικού νοικοκυριού,
— τα µέλη του νοικοκυριού,
— περίοδος/περίοδοι αναφοράς εισοδήµατος που χρησιµοποιούνται,
— η περίοδος για τους φόρους εισοδήµατος και για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
— η περίοδος αναφοράς για τους φόρους περιουσίας,
— η απόκλιση µεταξύ της περιόδου αναφοράς του εισοδήµατος και των τρεχουσών µεταβλητών,
— η συνολική διάρκεια της συλλογής στοιχείων του δείγµατος,
— βασικές πληροφορίες για το καθεστώς της δραστηριότητας κατά την περίοδο αναφοράς του εισοδήµατος.

3.2.

Συνιστώσες εισοδήµατος

3.2.1.

Αναφέρονται οι διαφορές µεταξύ των εθνικών ορισµών και των τυποποιηµένων ορισµών EU-SILC, καθώς και
εκτίµηση, εάν υπάρχει, των συνεπειών των εν λόγω διαφορών, για τις ακόλουθες µεταβλητές στόχους:
— συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα του νοικοκυριού,
— συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού,
— συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού, πριν από κοινωνικές παροχές διαφορετικές από τις παροχές γήρατος και επιζώντων,
— συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού, πριν από κοινωνικές παροχές περιλαµβανοµένων των παροχών
γήρατος και επιζώντων,
— τεκµαρτό µίσθωµα (1),
— εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτου ή γαιών,
— οικογενειακά επιδόµατα/επιδόµατα τέκνων,
— πληρωµές για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού, οι οποίες δεν έχουν ταξινοµηθεί αλλού,

(1) Υποχρεωτικό από το 2007.
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— στεγαστικά επιδόµατα,
— εισπραχθείσες τακτικές µεταβιβάσεις µετρητών µεταξύ νοικοκυριών,
— τόκοι, µερίσµατα και κέρδη από επενδύσεις κεφαλαίων σε επιχείρηση µη ανώνυµης εταιρικής µορφής,
— τόκοι που καταβάλλονται για ενυπόθηκα δάνεια (1),
— εισόδηµα ατόµων κάτω των 16 ετών,
— τακτικοί φόροι περιουσίας,
— καταβληθείσες τακτικές µεταβιβάσεις µετρητών µεταξύ νοικοκυριών,
— φόροι εισοδήµατος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
— αποπληρωµές/επιστροφές για φορολογικές προσαρµογές,
— χρηµατικό εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας ή εξοµοιούµενο εισόδηµα,
— µη χρηµατικό εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας (2),
— εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (3),
— χρηµατικά κέρδη ή ζηµίες από αυτοαπασχόληση (περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων χρήσης, εκµετάλλευσης
κ.λπ.),
— αξία αγαθών που παράγονται για ιδιοκατανάλωση (1),
— παροχές ανεργίας,
— παροχές γήρατος,
— παροχές επιζώντων,
— παροχές ασθενείας,
— παροχές αναπηρίας,
— εκπαιδευτικά επιδόµατα,
— ακαθάριστες µηνιαίες απολαβές εργαζοµένων (4).
3.2.2.

Η πηγή ή η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των µεταβλητών εισοδήµατος.

3.2.3.

Η µορφή µε την οποία έχουν συλλεγεί οι µεταβλητές εισοδήµατος σε επίπεδο συνιστωσών (π.χ. ακαθάριστο, άνευ
φόρων εισοδήµατος στην πηγή και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, άνευ φόρων εισοδήµατος στην πηγή, άνευ εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

3.2.4.

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των µεταβλητών — στόχων του εισοδήµατος στην απαιτούµενη
µορφή (δηλαδή ως ακαθάριστες τιµές).

4.

ΣΥΝΟΧΗ

4.1.

Σύγκριση των µεταβλητών-στόχων του εισοδήµατος και του αριθµού των ατόµων που εισπράττουν εισόδηµα
από κάθε «συνιστώσα εισοδήµατος», µε εξωτερικές πηγές
Παρέχεται σύγκριση µε εξωτερικές πηγές για όλες τις µεταβλητές εισοδήµατος στόχου και για τον αριθµό των ατόµων
που εισπράττουν εισόδηµα από κάθε «συνιστώσα εισοδήµατος» στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά κράτη µέλη
θεωρούν επαρκώς αξιόπιστα τέτοια εξωτερικά στοιχεία.

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

Υποχρεωτικό από το 2007.
Αυτή η µεταβλητή (µε εξαίρεση τα αυτοκίνητα εταιρείας) θα συλλέγεται µόνον από το 2007 και εξής.
Αυτή η µεταβλητή θα καταγράφεται µόνον από το 2007 εάν µελέτες σκοπιµότητας δείξουν ότι είναι δυνατή η καταγραφή της.
Υποχρεωτικό µόνον για τα κράτη µέλη που δεν έχουν άλλη πηγή εκτός από το EU-SILC για τον υπολογισµό των διαφορών στις αµοιβές
µεταξύ των φύλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI
Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας και περιεχόµενο της τελικής έκθεσης ποιότητας που εκπονούν τα κράτη µέλη
1.

ΚΟΙΝΟΙ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΩΝ EUSILC
Τα κράτη µέλη παρέχουν τους κοινούς διαχρονικούς δείκτες της ΕΕ, βάσει του διαχρονικού δείγµατος των EU-SILC.
Οι κοινοί διαχρονικοί δείκτες της EU αναφέρονται στους δείκτες εκείνους που έχουν καθοριστεί από το Συµβούλιο
στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και οι οποίοι µπορεί να προκύψουν από το µηχανισµό EU-SILC.

2.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

2.1.

Σχεδιασµός του δείγµατος
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

2.1.1.

Τύπος σχεδιασµού της δειγµατοληψίας (στρωµατοποιηµένη, πολυσταδιακή, κατά οµάδες)

2.1.2.

∆ειγµατοληπτικές µονάδες (ένα στάδιο, δύο στάδια)

2.1.3.

Κριτήρια στρωµατοποίησης και υποστρωµατοποίησης

2.1.4.

Μέγεθος δείγµατος και κριτήρια κατανοµής

2.1.5.

Συστήµατα επιλογής των δειγµάτων

2.1.6.

∆ιαχρονική κατανοµή δειγµάτων

2.1.7.

Ανανέωση του δείγµατος: Εναλλασσόµενες οµάδες

2.1.8.

Σταθµίσεις

2.1.8.1. Συντελεστής σχεδιασµού
2.1.8.2. ∆ιορθώσεις λόγω µη απάντησης
2.1.8.3. ∆ιορθώσεις σε εξωτερικά στοιχεία (επίπεδο, µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν και πηγές)
2.1.8.4. Τελική διαχρονική στάθµιση
Για το δεύτερο καθώς και για τα επόµενα κύµατα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
2.1.8.5. Αναπροσαρµογές λόγω µη απάντησης
2.1.8.6. Αναπροσαρµογές σε εξωτερικά στοιχεία (επίπεδο, µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν και πηγές)
2.1.8.7. Τελική διαχρονική στάθµιση
2.1.8.8. Τελική συγχρονική στάθµιση νοικοκυριού
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα κράτη
µέλη που εφαρµόζουν αντικαταστάσεις σε περιπτώσεις µη απάντησης των µονάδων.
2.1.9.

Αντικαταστάσεις

2.1.9.1. Μέθοδος επιλογής των υποκατάστατων
2.1.9.2. Κύρια χαρακτηριστικά των υποκατάστατων µονάδων σε σύγκριση µε τις αρχικές µονάδες, ανά περιφέρεια (NUTS 2) εάν
είναι διαθέσιµα.
2.1.9.3. Κατανοµή των υποκατάστατων µονάδων ανά καταγραφή της επαφής στη διεύθυνση (DB120), αποτέλεσµα ερωτηµατολογίου νοικοκυριών (DB130) και αποδοχή συνέντευξης από νοικοκυριά (DB135) των αρχικών µονάδων.
2.2.

∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Για τη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC και για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχονται οι
ακόλουθες πληροφορίες:
— Ο µέσος και ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων (πριν και µετά την τεκµαρτή εκτίµηση) και τα τυπικά σφάλµατα
για τις ακόλουθες συνιστώσες του εισοδήµατος:
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— Η µέση τιµή, ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων (πριν και µετά τις τεκµαρτές εκτιµήσεις) και τα τυπικά σφάλµατα
για το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα και µέγεθος νοικοκυριού:
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2.3.

Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα

2.3.1.

∆ειγµατοληπτικό πλαίσιο και σφάλµατα κάλυψης
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχονται οι πληροφορίες για το δειγµατοληπτικό
πλαίσιο και για τα σφάλµατα κάλυψης όπως ορίζονται στο παράρτηµα I σηµείο 2.3.1 του παρόντος κανονισµού.

2.3.2.

Σφάλµατα µέτρησης και σφάλµατα επεξεργασίας
Για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχονται οι πληροφορίες για τα σφάλµατα µέτρησης και
για τα σφάλµατα επεξεργασίας όπως ορίζονται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 3.3.2 του παρόντος κανονισµού.

2.3.3.

Σφάλµατα µη απάντησης

2.3.3.1. Μέγεθος του δείγµατος που επιτεύχθηκε
Για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— αριθµός των νοικοκυριών για τα οποία έχει γίνει δεκτή συνέντευξη για τη βάση δεδοµένων·
— αριθµός ατόµων από 16 ετών και άνω, αριθµός των ατόµων του δείγµατος και αριθµός συγκατοίκων που αποτελούν µέλη των νοικοκυριών, η συνέντευξη των οποίων έχει γίνει αποδεκτή για τη βάση δεδοµένων, και έχουν
ολοκληρώσει προσωπική συνέντευξη.
2.3.3.2. Μη απάντηση µονάδων
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
— Ποσοστά µη απάντησης των νοικοκυριών (NRh), όπως ορίζονται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 3.3.3.2 του παρόντος
κανονισµού.
— Ποσοστά ατοµικών µη απαντήσεων (NRp) όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙI σηµείο 3.3.3.2 του παρόντος κανονισµού.
— Συνολικά ποσοστά ατοµικών µη απαντήσεων (*NRp) όπως ορίζονται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 2.3.3.2 του παρόντος κανονισµού.
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για το δεύτερο και τα επόµενα κύµατα της διαχρονικής συνιστώσας των EUSILC:
— Ποσοστά απαντήσεων για τα νοικοκυριά
— ποσοστά απαντήσεων ανά κύµα
Ποσοστά των νοικοκυριών στα οποία πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε επιτυχία (DB135 = 1) τα οποία
µεταφέρθηκαν στο κύµα t (από το κύµα t – 1) ή δηµιουργήθηκαν πρόσφατα ή προστέθηκαν κατά τη διάρκεια
του κύµατος t, εκτός από εκείνα που βρίσκονται εκτός πεδίου (σύµφωνα µε τους κανόνες παρακολούθησης) ή
δεν υφίστανται.
— ∆ιαχρονικό ποσοστό παρακολούθησης
Ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία µεταφέρθηκαν στο κύµα t + 1 για παρακολούθηση µεταξύ των νοικοκυριών που µεταφέρθηκαν στο κύµα t + 1 από το κύµα t, εκτός από εκείνα που βρίσκονται εκτός πεδίου
(σύµφωνα µε τους κανόνες παρακολούθησης) ή δεν υφίστανται.
— Ποσοστό παρακολούθησης
Αριθµός των νοικοκυριών τα οποία µεταφέρθηκαν από το κύµα t στο κύµα t + 1 σε σύγκριση µε τον αριθµό
των νοικοκυριών που έγιναν δεκτά για παρακολούθηση στο κύµα t από το κύµα t – 1.
— Λόγος του µεγέθους του δείγµατος που επιτεύχθηκε
Λόγος του αριθµού των νοικοκυριών που έγιναν δεκτά για τη βάση δεδοµένων (DB135 = 1) στο κύµα t προς
τον αριθµό των νοικοκυριών που έγιναν δεκτά για τη βάση δεδοµένων (DB135 = 1) στο κύµα t – 1.
— Ποσοστά απαντήσεων ατόµων
— Ποσοστά απαντήσεων ανά κύµα
Ποσοστό των προσώπων του δείγµατος µε τα οποία πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε επιτυχία
(RB250 = 11,12,13) µεταξύ των ατόµων που µεταφέρθηκαν στο κύµα t (από το κύµα t – 1) ή δηµιουργήθηκαν πρόσφατα ή προστέθηκαν κατά τη διάρκεια του κύµατος t, εκτός από τα πρόσωπα που βρίσκονται εκτός
πεδίου (σύµφωνα µε τους κανόνες παρακολούθησης).
Ποσοστό των συγκατοίκων που επιλέχθηκαν στο κύµα 1 και µε τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις
µε επιτυχία (RB = 11,12,13) µεταξύ αυτών που µεταφέρθηκαν στο κύµα t (από το κύµα t – 1).
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— ∆ιαχρονικό ποσοστό παρακολούθησης
Ποσοστό των ατόµων του δείγµατος µε τα οποία πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε επιτυχία
(RB250 = 11,12,13) στο κύµα t µεταξύ όλων των προσώπων του δείγµατος που επιλέχθηκαν, εκτός από τους
αποθανόντες ή τα πρόσωπα που κρίθηκαν µη επιλέξιµα (εκτός πεδίου), κατανοµή ανά αιτία µη απάντησης.
— Λόγος του µεγέθους του δείγµατος που επιτεύχθηκε
Λόγος του αριθµού των προσωπικών συνεντεύξεων που ολοκληρώθηκαν (RB250 = 11,12,13) στο κύµα t προς
τον αριθµό των προσωπικών συνεντεύξεων που ολοκληρώθηκαν στο κύµα t – 1.
Ο λόγος αυτός ορίζεται για τα πρόσωπα του δείγµατος και για όλα τα πρόσωπα, περιλαµβανοµένων των προσώπων που δεν περιλαµβάνονται στο δείγµα, ηλικίας από 16 ετών και άνω και για τους συγκατοίκους ηλικίας
από 16 ετών και άνω που έχουν επιλεγεί στο πρώτο κύµα.
— Ποσοστό απαντήσεων για τα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο δείγµα
Λόγος του αριθµού των ολοκληρωµένων προσωπικών συνεντεύξεων (RB250 = 11,12,13) προσώπων που δεν
ανήκουν στο δείγµα ηλικίας από 16 ετών και άνω στο κύµα t προς όλα τα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο
δείγµα ηλικίας από 16 και άνω, τα οποία περιλαµβάνονται στα νοικοκυριά που έχουν γίνει δεκτά για τη βάση
δεδοµένων (DB135 = 1) στο κύµα t ή απαριθµούνται στις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις νοικοκυριών για νοικοκυριά τα οποία µεταφέρθηκαν από το κύµα t – 1 στο κύµα t για παρακολούθηση, αλλά µε τα οποία δεν µπόρεσε να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς συνέντευξη στο κύµα t.
2.3.3.3. Κατανοµή των νοικοκυριών ανά κατάσταση νοικοκυριού (DB110), ανά µητρώο επαφών στη διεύθυνση (DB120), ανά
αποτέλεσµα ερωτηµατολογίου νοικοκυριού (DB130) και ανά αποδοχή συνέντευξης νοικοκυριού (DB135)
Για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχεται η κατανοµή των νοικοκυριών ανά κατάσταση νοικοκυριού, ανά µητρώο επαφών στη διεύθυνση, ανά αποτέλεσµα ερωτηµατολογίου νοικοκυριού και ανά αποδοχή συνέντευξης νοικοκυριού.
2.3.3.4. Κατανοµή των προσώπων ως προς την ιδιότητά τους ως µέλη των νοικοκυριών (RB110)
Για το δεύτερο και τα επόµενα κύµατα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται η κατανοµή των προσώπων ως προς την ιδιότητά τους ως µέλη των νοικοκυριών.
2.3.3.5. Μη απάντηση κατά στοιχείο
Για τις µεταβλητές εισοδήµατος παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των
EU-SILC:
— ποσοστά των νοικοκυριών (ανά συνιστώσες εισοδήµατος που έχουν συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε επίπεδο νοικοκυριών)/προσώπων (ανά συνιστώσες εισοδήµατος που έχουν συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε επίπεδο προσώπων) που
έχουν εισπράξει ποσό για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος,
— ποσοστό ελλιπών τιµών για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος που έχει συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε επίπεδο νοικοκυριών/προσώπων,
— ποσοστό αποσπασµατικών πληροφοριών για κάθε συνιστώσα εισοδήµατος που έχει συλλεγεί ή συγκεντρωθεί σε
επίπεδο νοικοκυριών/προσώπων.
2.4.

Τρόπος συλλογής των στοιχείων
Για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται η κατανοµή των µελών των νοικοκυριών ηλικίας
από 16 ετών και άνω ανά «καθεστώς στοιχείων» (RB250) και ανά «τύπο συνέντευξης», για κάθε πρόσωπο του δείγµατος, για τους συγκατοίκους και για το σύνολο (RB260).

2.5.

∆ιαδικασία τεκµαρτής εκτίµησης
Για τη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC και για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται
περιγραφή της διαδικασίας τεκµαρτής εκτίµησης που χρησιµοποιήθηκε για τη µη απάντηση κατά στοιχείο, εφόσον
διαφέρει από τη µέθοδο της Eurostat, καθώς και οι τεκµαρτές µεταβλητές και το ποσοστό της τεκµαρτής εκτίµησης
για το συνολικό αριθµό των παρατηρήσεων ανά µεταβλητή στόχο.

2.6.

Τεκµαρτό µίσθωµα
Για τη συγχρονική συνισταµένη των EU-SILC και για κάθε κύµα της διαχρονικής συνισταµένης των EU-SILC, αναφέρεται περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του τεκµαρτού µισθώµατος, εφόσον είναι διαφορετική από τη µέθοδο της Eurostat.

2.7.

Αυτοκίνητα εταιρείας
Για τη συγχρονική συνιστώσα των EU-SILC και για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται
περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την τεκµαρτή εκτίµηση της ιδιωτικής χρήσης «αυτοκινήτου εταιρείας».
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3.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

3.1.

Βασικές έννοιες και ορισµοί
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, παρέχονται οι πληροφορίες για βασικές έννοιες και ορισµούς (που περιγράφονται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 3.1 του παρόντος κανονισµού), οι διαφορές µεταξύ των εθνικών
ορισµών και των κανονικών ορισµών των EU-SILC καθώς και εκτίµηση, εάν υπάρχει, των συνεπειών των εν λόγω διαφορών.
Για το πρώτο και τα ακόλουθα κύµατα, αναφέρονται τυχόν αλλαγές σε βασικές έννοιες και ορισµούς από το πρώτο
κύµα.

3.2.

Συνιστώσες εισοδήµατος

3.2.1.

Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών ορισµών και των τυποποιηµένων ορισµών των EU-SILC καθώς και εκτίµηση, εάν
υπάρχει, των συνεπειών των εν λόγω διαφορών
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις συνιστώσες εισοδήµατος, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 3.2.1 του παρόντος κανονισµού (εκτός από τις «ακαθάριστες
µηνιαίες αποδοχές µισθωτών»).
Για το δεύτερο και τα ακόλουθα κύµατα, αναφέρονται τυχόν αλλαγές στον ορισµό των συνιστωσών εισοδήµατος από
το πρώτο κύµα.

3.2.2.

Η πηγή ή η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των µεταβλητών εισοδήµατος
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται η πηγή ή η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε
για τη συλλογή των µεταβλητών εισοδήµατος.
Για το δεύτερο και τα ακόλουθα κύµατα, αναφέρονται τυχόν αλλαγές στην πηγή ή τη διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε
για τη συλλογή των µεταβλητών εισοδήµατος.

3.2.3.

Η µορφή µε την οποία συγκεντρώθηκαν οι µεταβλητές εισοδήµατος σε επίπεδο συνιστωσών
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται η µορφή µε την οποία συγκεντρώθηκαν οι
µεταβλητές εισοδήµατος σε επίπεδο συνιστωσών (π.χ. ακαθάριστο, άνευ φόρων εισοδήµατος στην πηγή και άνευ εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, άνευ φόρου εισοδήµατος στην πηγή, άνευ εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Για το δεύτερο και τα επόµενα κύµατα, αναφέρονται τυχόν αλλαγές στη µορφή µε την οποία συγκεντρώθηκαν οι
µεταβλητές εισοδήµατος σε επίπεδο συνιστωσών.

3.2.4.

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των µεταβλητών-στόχων εισοδήµατος στην απαιτούµενη
µορφή (δηλαδή ως ακαθάριστες τιµές)
Για το πρώτο κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, αναφέρεται η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των µεταβλητών-στόχων εισοδήµατος στην απαιτούµενη µορφή (δηλαδή ως ακαθάριστες τιµές).
Για το δεύτερο και τα επόµενα κύµατα, αναφέρονται τυχόν αλλαγές στην πηγή στη διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε
για τη συλλογή των µεταβλητών εισοδήµατος.

3.3.

Κανόνες παρακολούθησης
Για τη διαχρονική µεταβλητή των EU-SILC, αναφέρονται οι διαφορές µεταξύ των εθνικών κανόνων παρακολούθησης
και των κανόνων παρακολούθησης των EU-SILC.

4.

ΣΥΝΟΧΗ

4.1.

Σύγκριση µε µεταβλητές-στόχους των εξωτερικών πηγών εισοδήµατος και του αριθµού των ατόµων που εισπράττουν εισόδηµα από κάθε «συνιστώσα εισοδήµατος»
Για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των EU-SILC παρέχεται σύγκριση µε εξωτερικές πηγές των µεταβλητών-στόχων εισοδήµατος και του αριθµού των προσώπων που εισπράττουν εισόδηµα από κάθε «συνιστώσα εισοδήµατος», εφόσον τα σχετικά κράτη µέλη θεωρούν επαρκώς αξιόπιστα τέτοια εξωτερικά στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Το περιεχόµενο της συγκριτικής ενδιάµεσης και τελικής έκθεσης ποιότητας που εκπονεί η Επιτροπή (Eurostat)
Συγκριτική ενδιάµεση έκθεση ποιότητας
Βάσει των ενδιάµεσων εκθέσεων ποιότητας που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή (Eurostat) θα εκπονήσει συγκριτική
ενδιάµεση έκθεση ποιότητας η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας:
1.

Ακρίβεια

1.1.

Σχεδιασµός του δείγµατος

1.2.

∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα

1.2.1. Η κατ' εκτίµηση αξία, ο συντελεστής διακύµανσης, το διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % και το ουσιαστικό µέγεθος δείγµατος
για τους κοινούς συγχρονικούς δείκτες της ΕΕ βάσει της συγχρονικής συνιστώσας των ΕΕ- SILC, για το ισοδύναµο διαθέσιµο εισοδήµατος και για τη µη διορθωµένη διαφορά στις αµοιβές µεταξύ των φύλων (κατά περίπτωση).
1.3.

Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα

1.4.

Τρόπος συλλογής των στοιχείων

1.5.

∆ιάρκεια των συνεντεύξεων

2.

Συγκρισιµότητα

2.1.

Βασικές έννοιες και ορισµοί

2.2.

Συνιστώσες εισοδήµατος

3.

Συνοχή

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βάσει των τελικών εκθέσεων ποιότητας που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή (Eurostat), θα εκπονήσει συγκριτική
τελική έκθεση ποιότητας η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα κριτήρια ποιότητας:
1.

Καταλληλότητα
— περιγραφή και ταξινόµηση των χρηστών
— περιγραφή της ποικιλίας των αναγκών των χρηστών (ανά κατηγορία χρηστών)

2.

Ακρίβεια

2.1.

Σχεδιασµός του δείγµατος

2.2.

∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Για τη συγχρονική συνιστώσα των ΕΕ- SILC και για κάθε κύµα της διαχρονικής συνιστώσας των ΕΕ- SILC παρέχονται οι
ακόλουθες πληροφορίες:
— ο µέσος όρος, ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων (πριν και µετά την τεκµαρτή εκτίµηση), ο συντελεστής διακύµανσης και το διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % για τις συνιστώσες εισοδήµατος,
— ο µέσος όρος, ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων (πριν και µετά την τεκµαρτή εκτίµηση), ο συντελεστής διακύµανσης και το διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % για το ισοδύναµο διαθέσιµο εισοδήµατος κατανεµηµένο ανά φύλο, ηλικιακή οµάδα και µέγεθος νοικοκυριού.

2.3.

Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα

2.4.

Τρόπος συλλογής των στοιχείων

2.5.

∆ιαδικασία τεκµαρτής εκτίµησης

2.6.

Τεκµαρτό ενοίκιο

2.7.

Αυτοκίνητα εταιρείας
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Επικαιρότητα και ακρίβεια
— µέση επικαιρότητα των στοιχείων,
— συχνότητα και πρόσφατος χαρακτήρας των στοιχείων κατά µέσον όρο,
— ποσοστό δηµοσίευσης καθυστερηµένων στοιχείων, βάσει των προγραµµατισµένων ηµεροµηνιών δηµοσίευσης που
προβλέπονται στον κανονισµό πλαίσιο των ΕΕ- SILC,
— µέση καθυστέρηση των στοιχείων που δεν υποβάλλονται εγκαίρως (σε εβδοµάδες),
— λόγοι για την καθυστέρηση στην υποβολή των στοιχείων.

4.

Προσβασιµότητα και σαφήνεια
— περιγραφή των όρων για την πρόσβαση στα στοιχεία (µέσα ενηµέρωσης, υποστήριξη, όροι διάθεσης στην αγορά,
περιορισµοί, εµπιστευτικότητα, κ.λπ.),
— περιγραφή των όρων για τη δηµοσίευση των στοιχείων.

5.

Συγκρισιµότητα

5.1.

Βασικές έννοιες και ορισµοί

5.2.

Συνιστώσες εισοδήµατος

5.3.

Κανόνες παρακολούθησης

6.

Συνοχή

9.1.2004

9.1.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 29/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της ενότητας ad hoc 2005 σχετικά µε το συνδυασµό της
επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής, που προβλέπει ο κανονισµός (EK) αριθ. 577/98 του
Συµβουλίου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Είναι ανάγκη να υπάρξουν εµπεριστατωµένα και συγκρίσιµα
δεδοµένα για το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της
οικογενειακής ζωής, όπως αναφέρεται στους στόχους της
πολιτικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον τοµέα της
απασχόλησης οι οποίοι περιέχονται στις κατευθυντήριες
γραµµές για την απασχόληση το 2003, µε την ειδική κατευθυντήρια γραµµή για την «ισότητα των φύλων», όπως
αποφάσισε το Συµβούλιο στις 22 Ιουλίου 2003 (3).

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής στατιστικού
προγράµµατος,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού
δυναµικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 246/2003 της Επιτροπής (2), για
τη θέσπιση του προγράµµατος των ενοτήτων ad-hoc, για
την περίοδο 2004 έως 2006 περιλαµβάνει µια ενότητα ad
hoc για το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού
(EK) αριθ. 577/98, ο αναλυτικός κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο µιας ενότητας
ad hoc καταρτίζεται τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν από
την έναρξη της περιόδου αναφοράς που προβλέπεται για την
εν λόγω ενότητα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο αναλυτικός κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρωθούν το 2005 στο πλαίσιο της ενότητας ad hoc καθορίζεται
στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη 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, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pedro SOLBES MIRA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2257/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 6).
2
( ) ΕΕ L 34 της 11.2.2003, σ. 3.

(3) ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Χαρακτηριστικά της ενότητας ad hoc 2005 σχετικά µε το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής
ζωής
1. Εµπλεκόµενα κράτη µέλη και περιφέρειες: όλα
2. Οι µεταβλητές κωδικοποιούνται ως εξής:
Στήλη

Κωδικός

237

Περιγραφή

Φίλτρο

Κύριο είδος παιδικής φροντίδας που χρησιµοποιεί,
όταν εργάζεται, το ερωτώµενο άτοµο για τα παιδιά
του ή για τα παιδιά του/της συντρόφου του ηλικίας
έως 14 ετών (εξαιρείται η υποχρεωτική σχολική
εκπαίδευση· κανονική εβδοµάδα πλην των σχολικών
αργιών και των κατ' εξαίρεση ρυθµίσεων)

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
µε τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους
ή του/της συζύγου, ηλικίας έως 14
ετών, το οποίο ζει στο ίδιο νοικοκυριό και C24 = 1,2

1

Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (συµπεριλαµβανοµένων
αµειβόµενων παιδοκόµων), προσχολικοί σταθµοί

2

Τα παιδιά φροντίζει ο/η σύντροφος που ζει στο ίδιο
νοικοκυριό

3

Συγγενείς/γείτονες/φίλοι (χωρίς αµοιβή)

4

∆εν χρησιµοποιείται κανενός είδους παιδική φροντίδα

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Το ερωτώµενο άτοµο φροντίζει τακτικά άλλα παιδιά
ηλικίας έως 14 ετών ή ασθενή, ανάπηρα ή ηλικιωµένα
συγγενικά/φιλικά πρόσωπα ηλικίας από 15 ετών και
πάνω τα οποία χρειάζονται φροντίδα

238

1

Ναι, άλλα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών

2

Ναι, συγγενείς/φίλους ηλικίας 15 ετών και πάνω που
χρειάζονται φροντίδα

3

Ναι, άλλα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και συγγενείς/
φίλους ηλικίας 15 ετών και πάνω που χρειάζονται
φροντίδα

4

Όχι

9

Άνευ αντικειµένου (άτοµο κάτω των 15 ετών ή άνω
των 64 ετών)

Κενό

Καµία απάντηση
Επιθυµεί να αλλάξει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του/της και τις ευθύνες παροχής φροντίδας που
τον/την βαρύνουν

239

1

Όχι

2

Επιθυµεί να εργαστεί ή να εργαστεί περισσότερο (και να
µειώσει το χρόνο παροχής φροντίδας)

3

Επιθυµεί να εργαστεί λιγότερο ή να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την παροχή φροντίδας

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Κύριος λόγος (σε σχέση µε την παιδική φροντίδα) για
τον οποίο δεν εργάζεται ή δεν εργάζεται περισσότερο

240
1

Έλλειψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στη διάρκεια
της ηµέρας

2

Έλλειψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας σε ειδικές ώρες

3

Έλλειψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στη διάρκεια
της ηµέρας ή σε ειδικές ώρες

4

Οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας είναι πολύ ακριβές

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
και [(µε τουλάχιστον ένα παιδί δικό
τους ή του/της συζύγου, ηλικίας έως
14 ετών, το οποίο ζει στο ίδιο νοικοκυριό) ή (C238 = 1, 2, 3)]

C239 = 2 και [(µε τουλάχιστον ένα
παιδί δικό τους ή του/της συζύγου
ηλικίας, έως 14 ετών, το οποίο ζει
στο
ίδιο
νοικοκυριό)
ή
(C238 = 1,3)]
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5

Οι διαθέσιµες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν είναι
ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας

6

Άλλοι λόγοι που δεν συνδέονται µε την έλλειψη
κατάλληλων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Στις σχολικές διακοπές ή όταν οι συνήθεις υπηρεσίες
παιδικής φροντίδας είναι κλειστές ή όταν το άτοµο
που φροντίζει το παιδί είναι σε διακοπές:
Το ερωτώµενο άτοµο πήρε άδεια ή µείωσε τις ώρες
εργασίας ή ζήτησε άλλες εργασιακές ρυθµίσεις τους
τελευταίους 12 µήνες για τη φροντίδα των παιδιών

241

1

Όχι

2

Ναι, λόγω έλλειψης εναλλακτικών υπηρεσιών για τη
φροντίδα των παιδιών στη διάρκεια της ηµέρας

3

Ναι, λόγω έλλειψης εναλλακτικών υπηρεσιών για τη
φροντίδα των παιδιών σε ειδικές ώρες

4

Ναι, διότι οι εναλλακτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας ήταν πολύ ακριβές

5

Ναι, διότι οι εναλλακτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν ήταν ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας

6

Ναι, για άλλους λόγους

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Κύριος λόγος (σε σχέση µε τη φροντίδα ασθενών,
ανάπηρων, ηλικιωµένων συγγενών/φίλων ηλικίας 15
ετών και άνω που χρειάζονται φροντίδα) για τον
οποίο το ερωτώµενο άτοµο δεν εργάζεται ή δεν εργάζεται περισσότερο

242

1

Έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας στη διάρκεια της ηµέρας

2

Έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας σε ειδικές ώρες

3

Έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας στη διάρκεια της ηµέρας
ή σε ειδικές ώρες

4

Οι υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ ακριβές

5

Οι διαθέσιµες υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι ικανοποιητικές από άποψη ποιότητας

6

Άλλοι λόγοι που δεν έχουν σχέση µε την έλλειψη
κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
∆υνατότητα διαφοροποίησης ως προς την ώρα
έναρξης/λήξης του ωραρίου για οικογενειακούς
λόγους (κατά τουλάχιστον µία ώρα)

243

1

Σε γενικές γραµµές ναι

2

Σπάνια

3

∆εν υπάρχει η δυνατότητα

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση

L 5/59
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Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
µε τουλάχιστον ένα παιδί δικό τους
ή του/της συζύγου ηλικίας, έως 14
ετών, το οποίο ζει στο ίδιο νοικοκυριό και C24 = 1,2

C239 = 2 και (C238 = 2, 3)

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
και C24 = 1, 2
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Περιγραφή

Φίλτρο

∆υνατότητα οργάνωσης του χρόνου εργασίας κατά
τρόπο ώστε να µπορεί να απουσιάζει το ερωτώµενο
άτοµο µία ή περισσότερες ηµέρες για οικογενειακούς
λόγους (χωρίς να χρησιµοποιεί τις αργίες ή ειδική
άδεια)

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
και C24 = 1, 2

1

Σε γενικές γραµµές ναι

2

Σπάνια

3

∆εν υπάρχει η δυνατότητα

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Απουσία από την εργασία τους τελευταίους 12 µήνες
για λόγους ασθένειας των µελών της οικογένειας ή
έκτακτες ανάγκες (χωρίς χρήση των αργιών)

245

1

Όχι

2

Ναι, ηµέρες «ειδικής άδειας» µε αποδοχές

3

Ναι, ηµέρες «ειδικής άδειας» χωρίς αποδοχές

4

Ναι, άλλη ρύθµιση

9

Άνευ αντικειµένου (δεν περιλαµβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Καµία απάντηση
Γονική άδεια [Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ
L 145 της 19.6.1996, σ. 4)] που έχει ληφθεί τους
τελευταίους 12 µήνες για τα παιδιά του/της που ζουν
στο ίδιο νοικοκυριό

246

1

Καµία

2

Ναι, όλη µαζί, µε πλήρες ωράριο και µε αποδοχές

3

Ναι, όλη µαζί, µε πλήρες ωράριο και χωρίς αποδοχές

4

Ναι, µερικού χρόνου και µε αποδοχές

5

Ναι, µερικού χρόνου και χωρίς αποδοχές

6

Ναι, µε άλλη ρύθµιση ή συνδυασµούς και µε αποδοχές

7

Ναι, µε άλλη ρύθµιση ή συνδυασµούς και χωρίς αποδοχές

9

Άνευ αντικειµένου (άτοµο ηλικίας κάτω των 15 ετών ή
άνω των 64 ετών)

κενό

Καµία απάντηση
Κύριος λόγος για τον οποίο το ερωτώµενο άτοµο δεν
πήρε γονική άδεια για τα παιδιά του που ζουν στο
ίδιο νοικοκυριό τους τελευταίους 12 µήνες

247

9.1.2004

1

∆εν είχε δικαίωµα να πάρει γονική άδεια

2

Χωρίς αποδοχές ή µε ελάχιστες αποδοχές

3

Ανεπαρκής ευελιξία στην επιλογή της περιόδου γονικής
άδειας

4

Αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ασφάλιση

5

Αρνητικές συνέπειες για τη σταδιοδροµία/αρνητική
στάση του εργοδότη

6

Προτίµησε να εργαστεί για άλλους λόγους από αυτούς
που αναφέρονται στα 2 έως 5

7

Άλλοι λόγοι

9

Άνευ αντικειµένου (το C246 δεν ισούται µε 1)

κενό

Καµία απάντηση

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών
και C24 = 1, 2

Όλα τα άτοµα ηλικίας 15-64 ετών

Για το C246/247, οι χώρες µπορούν
να φιλτράρουν τις ερωτήσεις
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες
για τη γονική άδεια.
Οι υποπληθυσµοί κωδικοποιούνται
στις συναφείς κατηγορίες

C246 = 1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 30/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώµατα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άµυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωµατώνεται πράγµατι στο µεταποιηµένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(5)

Για τις ρίζες µανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς
και για τα άλευρα αυτών, η οικονοµική πλευρά των εξαγωγών που θα µπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων
αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό
µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα σιτηρά η ασήµαντη συµµετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εµπόριο δεν καθιστά προς
το παρόν αναγκαίο τον καθορισµό µιας επιστροφής κατά
την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται µία φορά το µήνα· ότι
είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάµεσα.

(8)

Ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τον αραβόσιτο
είναι δυνατόν να υποστούν θερµική επεξεργασία από την
οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του
προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά,
τα οποία περιέχουν προζελατινοποιηµένο άµυλο δεν δύναται
να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

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 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της 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:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισµών αυτών και των τιµών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιµων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των
θραυσµάτων της, καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της
Κοινότητας, και αφετέρου οι τιµές των σιτηρών, της όρυζας,
των θραυσµάτων της και των προϊόντων του τοµέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει
επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών
και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιµών
και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη
για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής ( ) σχετικά
µε το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής µεταποιηµένων
προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (6), όριζει,
στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.

(3)

Πρέπει να κλιµακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα µε
τα προϊόντα, µε την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

5

ΕΕ L
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.
147 της 30.6.1995, σ. 55.
312 της 23.12.1995, σ. 25.

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

48,68
41,72
41,72
0,00
0,00
0,00
0,00
62,59
48,68
41,72
41,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,63
45,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,16

Κωδικός προϊόντος

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

39,99
0,00
0,00
0,00
0,00
8,69
0,00
0,00
0,00
0,00
55,63
55,63
55,63
55,63
48,64
48,64
0,00
54,50
41,72
54,50
41,72
41,72
54,50
41,72
57,11
39,64
41,72

(1) ∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αµύλου.
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ.
1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι λοιποί προορισµοί ορίζονται ως εξής:
C10 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας
και της Σλοβακίας.
C11 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας
και της Σλοβακίας.
C12 Όλοι οι προορισµοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας,
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
C13 Όλοι οι προορισµοί πλην της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 31/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου
1997, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης των δασµολογικών
ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα και για το κατεψυγµένο
κρέας βουβάλου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/2003 (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει στα άρθρα 4
και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των
πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/97 στο άρθρο 2 στοιχείο στ)
καθόρισε σε 11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων
υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής και Καναδά, που µπορούν να εισαχθούν
µε ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου
2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό δύνανται να
χρησιµοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, µε την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέµατα,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται
από την 1η έως τις 5 Ιανουαρίου 2004 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά µπορούν να κατατεθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις
πέντες πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου 2004 για 5 945,337
τόνους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10.
(2) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 13.

9.1.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 5/65

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 32/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ύστερα από το διακανονισµό ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σχετικά µε
τις εξαγωγές ζυµαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωµένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (7), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι
επιστροφές για τα εµπορεύµατα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιµο να καθορίζεται
µειωµένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, µε
συνεκτίµηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή
που εφαρµόζεται, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1722/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1786/2001 (9), για το βασικό
προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, και που ισχύει για το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν
τα εµπορεύµατα.

(7)

Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο
από τις τιµές των δηµητριακών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της
συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου,
της Ιρλανδίας και της ∆ανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιµοποίηση των κοινοτικών δηµητριακών για την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δηµητριακά. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να εναπροσαρµοστεί το ύψος
της επιστροφής που εφαρµόζεται για τα δηµητριακά τα
οποία εξάγονται υπό τη µορφή αλκοολούχων ποτών.

(8)

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1039/2003 του
Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Εσθονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών προϊόντων
στην Εσθονία (10), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1086/2003 του
Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβενίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβενία (11), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1087/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για
τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά
την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λετονίας και την εξαγωγή ορισµένων γεωργικών µεταποιηµένων προϊόντων στη Λετονία (12), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1088/2003 του Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών
µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων
γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιθουανίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη
Λιθουανία (13), τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1089/2003 του
Συµβουλίου, 18ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνο-

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
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:
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά µεταξύ των
τιµών στην παγκόσµια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισµούς και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτοµερειών εφαρµογής των σχετικών µε την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισµού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (6), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρµόζεται κατά την
εξαγωγή τους υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία κατονοµάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(2)

(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραµµα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε µήνα.

(4)

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

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

181 της 1.7.1992, σ. 21.
270 της 21.10.2003, σ. 78.
329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
117 της 15.7.2000, σ. 1.
106 της 29.4.2003, σ. 12.

(7) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(8) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112.
(9) ΕΕ L 242 της 12.9.2001, σ. 3.
(10) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.
(11) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.
(12) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.
(13) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.
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µων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Σλοβακίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Σλοβακία (1) και τον κανονισµό (EΚ)
αριθ. 1090/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2003, για την θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων
σχετικά µε την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και την
εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (2), που αρχίζουν να ισχύουν την
1η Ιουλίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που
δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης τα οποία
εξάγονται στην Εσθονία, Σλοβενία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία ή Τσεχική ∆ηµοκρατία, δεν τυγχάνουν
επιστροφής κατά την εξαγωγή.
(9)

(10)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων
και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία (3), που αρχίζει να ισχύει
την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνοµων και µεταβατικών µέτρων όσον αφορά την εισαγωγή
ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής

9.1.2004

Μάλτας και την εξαγωγή ορισµένων µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα (4), που αρχίζει να ισχύει από
1ης Νοεµβρίου 2003, τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα
που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης και
εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.
(11)

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

(12)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώµη στην
προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρµόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εµφαίνονται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/
92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιηµένου κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται υπό µορφή προϊόντων που
κατονοµάζονται αντίστοιχα στο παράρτηµα Β του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.
(2) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.
(3) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(4) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από την 8η Ιανουαρίου 2004 σε ορισµένα προϊόντα των τοµέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως (2)

1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1002 00 00

Σίκαλη

—

—

1003 00 90

Κριθάρι
– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώµη

—

—

1005 90 00

Καλαµπόκι που χρησιµοποιήθηκε σε µορφή:

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)

3,477

3,477

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

0,930

0,930

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,477

3,477

– – Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)

2,608

2,608

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

0,698

0,698

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,608

2,608

– Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

0,930

0,930

– Άλλες µορφές (και ως έχει)

3,477

3,477

– Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (3)

3,477

3,477

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (4)

0,930

0,930

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,477

3,477

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

Σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι:
– Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και1902 19, προς τις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις:

– Αµύλων:

– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνης και σιροπιού µαλτοδεξτρίνης των
κωδικών 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

Άµυλο γεωµήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξοµοιώνονται µ' ένα προϊόν το οποίο
προέρχεται από τη µεταποίηση του αραβοσίτου:
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(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

Περιγραφή εµπορευµάτων ( )

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως (2)

1

Σε περιπτώσεις
προκαθορισµού

Λοιπές

12,400

12,400

Ρύζι λευκασµένο:
– Σε στρογγυλούς κόκκους
– Σε µέτριους κόκκους

12,400

12,400

– Σε µακρείς κόκκους

12,400

12,400

3,200

3,200

—

—

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους πλην υβριδίου που προορίζεται για σπορά

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξοµοιούνται προς αυτά, εφαρµόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτηµα Ε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000 σ. 1).
(2) Από την 1η Ιουλίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τις εξαγωγές εµπορευµάτων που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης προς την Τσεχική ∆ηµοκρατία,
την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ή τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και για τα εµπορεύµατα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν εξάγονται στην Ουγγαρία. Από 1ης Νοεµβρίου 2003 τα ποσοστά αυτά δεν εφαρµόζονται για τα εµπορεύµατα που δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.
(3) Το εν λόγω εµπόρευµα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
4
( ) Εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93.
(5) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από µείγµατα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωµα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσµάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13
παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων.

(6)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισµένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισµένα προϊόντα
ανάλογα µε τον προορισµό τους.

(7)

Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασµένο µακρόσπερµο ρύζι σε ορισµένες αγορές, πρέπει
να προβλεφθεί ο καθορισµός ειδικής επιστροφής όσον
αφορά το προϊόν αυτό.

(8)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον µία φορά
το µήνα· δύναται να τροποποιείται ενδιαµέσως.

(9)

Η εφαρµογή των λεπτοµερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιµές της όρυζας και των
θραυσµάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στα ποσά που
αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

(10)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισµών σε όγκο που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο
του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών
εξαγωγής µε επιστροφή.

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 15,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η
διαφορά µεταξύ των τιµών στη διεθνή αγορά των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισµού αυτού και
των τιµών των προϊόντων αυτών µέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(1)

∆υνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίµων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιµές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιµές των σιτηρών και των προϊόντων του τοµέα
των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο
έχει επίσης σηµασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών µια ισορροπηµένη κατάσταση και µια κανονική
εξέλιξη των τιµών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της
Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις
συµφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
300 της συνθήκης.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(3)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3) καθόρισε τη µέγιστη ποσότητα θραυσµάτων που µπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό µειώσεως που
πρέπει να εφαρµόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία
θραυσµάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι
ανώτερη από τη µέγιστη αυτή ποσότητα.

(4)

Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 8 800
τόνων ρυζιού προς ορισµένους προορισµούς. Θεωρείται
κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1342/2003 της Επιτροπής (4), και συνεπώς πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά τον καθορισµό των επιστροφών.

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
154 της 15.6.1976, σ. 11.
189 της 29.7.2003, σ. 12.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 2
Εκτός από την ποσότητα των 8 800 τόνων που προβλέπεται στο
παράρτηµα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής µε προκαθορισµό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισµό των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσµάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα
µέτρησης

Επιστροφή (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
064 και 066
A97
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

94
94
94
—
94
94
94
—
94
94
94
—
94
94
94
—
118
124
129
144
124
124
118
124
144
118
124
129
144
124
124
118
144
124
118
124
129
144
124
124

1006 30 65 9900

R01
064 και 066
A97
021 και 023
064 και 066
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
R01
R02
R03
064 και 066
A97
021 και 023
R01
A97
064 και 066
021 και 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

118
144
124
124
144
144
118
124
129
144
124
124
118
124
144
118
124
129
144
124
124
118
124
144
118
124
129
144
124
124
118
124
144
124
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 94 9100
1006 30 94 9900
1006 40 00 9000

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρµόζεται στα πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού για τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα µε τον προορισµό:
Προορισµός R01:
2 000 t,
Συνολικά για τους προορισµούς R02 και R03:
2 000 t,
Προορισµοί 021 και 023:
500 t,
Προορισµοί 064 και 066:
4 000 t,
Προορισµός Α97:
300 t.
Σηµ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987,
σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι άλλοι προορισµοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ' Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεµένη, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Οµάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθραία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία.
R03 Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεµάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ,
Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναµάς, Κούβα, Βερµούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ε∆Π Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, Α40 εξαιρουµένων των ακόλουθων:
Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούµπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, Α11 µε εξαίρεση το Σουρινάµ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.

L 5/72

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

9.1.2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 34/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώµης στο πλαίσιο του διαγωνισµού
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003
Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Τσεχική
∆ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992 περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα
µέτρα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση διαταραχής
της αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (4), και ιδίως
το άρθρο 4,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003 της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 2003, περί ειδικού µέτρου παρέµβασης για τα σιτηρά
στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την περίοδο εµπορίας 2003/
2004 (5), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003, προκηρύχθηκε
διαγωνισµός για τον καθορισµό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βρώµης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και
τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, µε εξαίρεση τη

(1)

(2)

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1814/
2003, µε βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή
δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.

(3)

Λαµβανοµένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν
ενδείκνυται ο καθορισµός µέγιστης επιστροφής.

(4)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 2
έως τις 8 Ιανουαρίου 2004, στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώµης που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1814/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
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
158 της
147 της
203 της
265 της

1.7.1992, σ. 21.
27.6.2003, σ. 1.
30.6.1995, σ. 7.
12.8.2003, σ. 16.
16.10.2003, σ. 25.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 35/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιανουαρίου 2004
σχετικά µε τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2315/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Με εφαρµογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 6
και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1839/95, δεν ενδείκνυται
να προβεί σε καθορισµό µέγιστης µείωσης του δασµού.

(4)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1992, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τοµέα των σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για τη µέγιστη µείωση του
δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία
προελεύσεως τρίτων χωρών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2315/2003 της Επιτροπής (3).

(1)

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1839/95 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2235/2000 (5), µε βάση τις
ανακοινωθείσες προσφορές, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, να αποφασίσει να µη δοθεί
συνέχεια στο διαγωνισµό.

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
∆εν δίνεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 2
έως τις 8 Ιανουαρίου 2004 στο πλαίσιο του διαγωνισµού για τη
µείωση του δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2315/2003.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2004.
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
193 της
342 της
177 της
256 της

1.7.1992, σ. 21.
29.7.2000, σ. 1.
30.12.2003, σ. 34.
28.7.1995, σ. 4.
10.10.2000, σ. 13.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του µέρους V της κοινής προξενικής εγκυκλίου
(2004/14/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Οι διπλωµατικές και προξενικές αρχές εποµένως θα πρέπει
να είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσµατικότερα την εξουσία
εκτίµησης του κινδύνου λαθραίας µετανάστευσης, την οποία
διαθέτουν.

(6)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, που είναι προσαρτηµένο στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από
αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. ∆εδοµένου ότι η
παρούσα απόφαση σκοπεί να αναπτύξει το κεκτηµένο
Σένγκεν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου ΙV του
τρίτου µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η ∆ανία θα αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρο
5 του προαναφερόµενου πρωτοκόλλου, εντός εξαµήνου
µετά την έκδοση της παρούσας απόφασης από το Συµβούλιο, εάν θα την εφαρµόσει στο εθνικό της δίκαιο ή όχι.

(7)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν
κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδικής
∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε
τη συµµετοχή των δύο αυτών κρατών µε την υλοποίηση,
εφαρµογή και ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν (2), η οποία
υπάγεται στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σηµείο Α
της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου (3), σχετικά
µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας.

(8)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτηµένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει το Ηνωµένο
Βασίλειο, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν (4)· ως εκ τούτου, το Ηνωµένο
Βασίλειο δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συµβουλίου, της 24ης
Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο εκτελεστικές
εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές
διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης (1),
την πρωτοβουλία της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Κατά τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Τάµπερε, του Λάκεν,
της Σεβίλλης και της Θεσσαλονίκης, τα κράτη µέλη εκλήθησαν να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινή πολιτική στον
τοµέα των θεωρήσεων και να ενισχύσουν την τοπική προξενική συνεργασία µεταξύ των προξενικών αρχών τους στις
τρίτες χώρες.

(2)

Από την ανάλυση των στοιχείων σχετικά µε τη λαθροµετανάστευση, προέκυψε ότι οι θεωρήσεις µικρής διάρκειας (για
τουρισµό, επαγγελµατικούς λόγους, σπουδές, εργασία ή
επίσκεψη συγγενών) είναι εκείνες που χρησιµοποιούνται
περισσότερο από τους µετανάστες προκειµένου να εισέλθουν
νόµιµα στο έδαφος των χωρών Σένγκεν, όπου και συνεχίζουν
να διαµένουν, παράνοµα πλέον, µετά τη λήξη της θεώρησης.

(3)

Για να εκτιµηθεί ο κίνδυνος λαθραίας µετανάστευσης, φαίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η τοπική προξενική
συνεργασία όσον αφορά τον καθορισµό των συµπληρωµατικών ή/και επιπρόσθετων εγγράφων που απαιτούνται για τη
χορήγηση θεώρησης, καθώς επίσης όσον αφορά την
υιοθέτηση κοινών µηχανισµών για τον αποτελεσµατικότερο
εντοπισµό πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων.

(4)

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συµβάλλουν στη
θεµελίωση της εκτίµησης του κινδύνου λαθραίας µετανάστευσης, βασικής σηµασίας είναι τα συµπεράσµατα από τη
συνέντευξη στην οποία οι διπλωµατικές ή προξενικές αρχές
υποβάλλουν τον αιτούντα τη θεώρηση.

(1) ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 2.

(2) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(3) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.
(4) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
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(9)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτηµένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει η
Ιρλανδία, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το
αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (1)· ως εκ τούτου, η
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.

(10)

Η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο
κεκτηµένο του Σένγκεν ή άλλως σχετιζόµενη µε αυτό, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης
προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η διατύπωση του τρίτου εδαφίου («Βασικά κριτήρια για την εξέταση
της αίτησης») του µέρους V της κοινής προξενικής εγκυκλίου τροποποιείται ως εξής:
«Σχετικά µε τον κίνδυνο λαθραίας µετανάστευσης, η εκτίµηση
εναπόκειται αποκλειστικά στη διπλωµατική ή προξενική αρχή.
Η εξέταση των αιτήσεων σκοπεί να εντοπίσει τους υποψηφίους
λαθροµετανάστες οι οποίοι επιζητούν να εισέλθουν και να
εγκατασταθούν στο έδαφος των κρατών µελών λαµβάνοντας
θεώρηση υπό το πρόσχηµα τουρισµού, επαγγελµατικών λόγων,
σπουδών, εργασίας ή επίσκεψης συγγενών. Για το λόγο αυτό,
απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά τους “πληθυσµούς οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό µεταναστευτικό
κίνδυνο”, τους ανέργους, τα άτοµα τα οποία στερούνται σταθερών πόρων, κ.λπ.. Για τον ίδιο λόγο, έχει ιδιαίτερη σηµασία η

(1) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
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συνέντευξη µε τον αιτούντα προκειµένου να εξακριβωθεί ο σκοπός του ταξιδίου. Θα είναι δυνατόν επίσης να ζητούνται
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα καθορίζονται ει δυνατόν στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας. Οι διπλωµατικές και προξενικές αρχές πρέπει να στηρίζονται επίσης στην τοπική προξενική συνεργασία έτσι ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους εντοπισµού των πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων που τους υποβάλλονται προς υποστήριξη
ορισµένων αιτήσεων θεώρησης. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε τη γνησιότητα των εγγράφων και των προσκοµιζοµένων
δικαιολογητικών, συµπεριλαµβανοµένης της αληθείας του
περιεχοµένου τους, ή σχετικά µε την αξιοπιστία των δηλώσεων
του αιτούντος κατά τη συνέντευξη, η διπλωµατική ή προξενική
αρχή δεν θα χορηγεί τη θεώρηση.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του σηµείου 1.2 του µέρους ΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου και την εισαγωγή νέου
παραρτήµατος αυτής
(2004/15/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου
Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί
από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά
µε τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου
Σένγκεν (2), που υπάγεται στον τοµέα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 σηµείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της
εν λόγω συµφωνίας (3).

(6)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτηµένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει το Ηνωµένο
Βασίλειο, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν (4). Ως εκ τούτου, το Ηνωµένο
Βασίλειο δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται
από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.

(7)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτηµένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει η
Ιρλανδία, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το
αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (5). Ως εκ τούτου, η
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται
από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.

(8)

Η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο
κεκτηµένο του Σένγκεν ή άλλως σχετιζόµενη µε αυτό, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης
προσχώρησης του 2003,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συµβουλίου, της 24ης
Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο εκτελεστικές
εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές
διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεωρήσεων (1),
την πρωτοβουλία της Γαλλίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η δυνατότητα ενός κράτους µέλους να εκπροσωπείται από
ένα άλλο κράτος µέλος σε τρίτη χώρα, που προβλέπεται στο
σηµείο 1.2 του µέρους ΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου
(ΚΠΕ), περιορίζεται επί του παρόντος στην περίπτωση κατά
την οποία το κράτος µέλος που ζητεί να εκπροσωπηθεί δεν
έχει εκπροσώπηση στην εν λόγω τρίτη χώρα.

(2)

Η σηµαντική αύξηση των αιτήσεων θεώρησης εισόδου στο
χώρο Σένγκεν οδηγεί πλέον, για τη χορήγηση οµοιόµορφων
θεωρήσεων στις τρίτες χώρες, στην αναζήτηση συνεργίας
των µέσων µεταξύ των κρατών µελών, στο συντονισµό και
στην ορθολογικοποίηση της εγκατάστασης των υπηρεσιών
που είναι επιφορτισµένες µε την εξέταση των αιτήσεων
θεώρησης. Ως εκ τούτου, φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί
η δυνατότητα, για ένα κράτος µέλος, να εκπροσωπείται σε
τρίτη χώρα από ένα άλλο κράτος µέλος, ακόµη και αν έχει
διπλωµατική αρχή στην εν λόγω τρίτη χώρα, µε την επιφύλαξη της ισόρροπης κατανοµής µεταξύ των κρατών µελών.

(3)

Θα πρέπει επίσης, χάριν διαφανείας, να εισαχθεί ένα νέο
παράρτηµα στην ΚΠΕ σχετικά µε πίνακα αντιστοιχίας για τη
χορήγηση οµοιόµορφων θεωρήσεων.

(4)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της
παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από αυτήν ούτε
υπόκειται στην εφαρµογή της. ∆εδοµένου ότι η παρούσα
απόφαση αποσκοπεί στην ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν
δυνάµει των διατάξεων του τίτλου ΙV, τρίτου µέρους της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
∆ανία θα αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του προαναφερόµενου πρωτοκόλλου, εντός εξαµήνου από την έκδοση
της παρούσας απόφασης από το Συµβούλιο, εάν θα την
µεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο ή όχι.

(1) ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 2.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το σηµείο 1.2 του µέρους ΙΙ της κοινής προξενικής εγκυκλίου τροποποιείται ως εξής:
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

176 της 10.7.1999, σ. 36.
176 της 10.7.1999, σ. 31.
131 της 1.6.2000, σ. 43.
64 της 7.3.2002, σ. 20.
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1. Τα στοιχεία α) έως δ) τροποποιούνται ως εξής:
«α) Εάν σε ένα κράτος δεν υπάρχει διπλωµατική ή προξενική
αρχή του αρµόδιου κράτους, η οµοιόµορφη θεώρηση δύναται να χορηγηθεί από τη διπλωµατική ή προξενική αρχή του
κράτους το οποίο αντιπροσωπεύει το αρµόδιο κράτος. Η
θεώρηση χορηγείται για το λογαριασµό του κράτους το
οποίο αντιπροσωπεύεται, ύστερα από προηγούµενη εξουσιοδότηση του τελευταίου, αφού προηγουµένως έχει γίνει η
διαβούλευση µεταξύ των κεντρικών αρχών, εάν κριθεί απαραίτητο. Εάν υπάρχει αρχή ενός κράτους Μπενελούξ, αυτή
εκπροσωπεί καταρχήν αυτεπαγγέλτως τα λοιπά κράτη Μπενελούξ, εκτός εάν το εν λόγω κράτος Μπενελούξ αδυνατεί
εκ των πραγµάτων να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση των
λοιπών κρατών Μπενελούξ. Στην περίπτωση αυτή, τα εν
λόγω κράτη µπορούν να ζητούν από άλλο κράτος εταίρο να
τα αντιπροσωπεύει για θέµατα θεώρησης σε συγκεκριµένο
τρίτο κράτος.
β) Έστω και αν ένα κράτος διαθέτει διπλωµατική ή προξενική
αρχή σε τρίτο κράτος, µπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος
το οποίο έχει προξενική αρχή στο εν λόγω τρίτο κράτος να
το εκπροσωπήσει. Η οµοιόµορφη θεώρηση χορηγείται για
το λογαριασµό του κράτους το οποίο αντιπροσωπεύεται,
ύστερα από προηγούµενη εξουσιοδότηση του τελευταίου,
αφού προηγουµένως έχει γίνει η διαβούλευση µεταξύ των
κεντρικών αρχών, εάν κριθεί απαραίτητο.
γ) Η εκπροσώπηση για τη χορήγηση οµοιόµορφων θεωρήσεων
που προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) απαιτεί συµφωνία
µεταξύ του ή των εκπροσωπούµενων κρατών και του εκπροσωπούντος κράτους στην οποία θα διευκρινίζονται:
— η διάρκεια της εκπροσώπησης και οι όροι καταγγελίας
της συµφωνίας εκπροσώπησης,
— και, για την εφαρµογή του στοιχείου β), οι επιµέρους
ρυθµίσεις εφαρµογής της εκπροσώπησης, όπως οι προϋποθέσεις διάθεσης γραφείων από το εκπροσωπούν
κράτος, οι όροι διάθεσης προσωπικού από το εκπροσωπούν και το εκπροσωπούµενο κράτος και η ενδεχόµενη
χρηµατοδοτική συµµετοχή του εκπροσωπούµενου
κράτους στις δαπάνες για την κατ' εκπροσώπηση
χορήγηση θεωρήσεων από το εκπροσωπούν κράτος.
δ) Η εκπροσώπηση για τη χορήγηση οµοιόµορφων θεωρήσεων
που προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) αντικατοπτρίζεται
στους πίνακες εκπροσώπησης όσον αφορά τη χορήγηση
οµοιόµορφων θεωρήσεων που παρατίθενται στο παράρτηµα
18.»
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2. Στο στοιχείο ε), αντί των λέξεων «σε τρίτα κράτη όπου δεν εκπροσωπούνται όλα τα κράτη Σένγκεν» τίθεται σε περίπτωση εκπροσώπησης κατ' εφαρµογή των στοιχείων α) και β).
3. Το στοιχείο ε), τελευταία περίπτωση, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— Σε τοπικό επίπεδο, οι διπλωµατικές ή προξενικές αρχές
εξασφαλίζουν, στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας, ότι οι αιτούντες θεώρηση λαµβάνουν κατάλληλες
πληροφορίες σχετικά µε τις αρµοδιότητες που απορρέουν
από την προσφυγή στην εκπροσώπηση σύµφωνα µε τα στοιχεία α) και β).»
Άρθρο 2
Στην ΚΠΕ προστίθεται παράρτηµα 18, µε τίτλο «Πίνακας εκπροσώπησης όσον αφορά τη χορήγηση οµοιόµορφων θεωρήσεων».
Το παράρτηµα αυτό συντάσσεται και ενηµερώνεται βάσει των στοιχείων τα οποία διαβιβάζονται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 789/2001 για τις τροποποιήσεις του εγχειριδίου σχετικά µε τη χορήγηση των θεωρήσεων Σένγκεν στις τρίτες
χώρες στις οποίες δεν εκπροσωπούνται όλα τα κράτη Σένγκεν, και
αντικαθιστά το εν λόγω εγχειρίδιο.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τον υποχαρακτηρισµό του παραρτήµατος 5 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του αντίστοιχου
παραρτήµατος 14β του κοινού εγχειριδίου και για τον αποχαρακτηρισµό των παραρτηµάτων 9 και 10
της κοινής προξενικής εγκυκλίου και των αντιστοίχων παραρτηµάτων 6β και 6γ του κοινού εγχειριδίου
(2004/16/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 207,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την απόφαση της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 [SCH/Com-ex
(93) 22 rev] και της 23ης Ιουνίου 1998 [SCH/Com-ex
(98) 17], η εκτελεστική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε
από τη σύµβαση εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985, χαρακτήρισε ως «εµπιστευτικά» τα
παραρτήµατα 5, 9 και 10 της κοινής προξενικής εγκυκλίου
και όλο το κοινό εγχειρίδιο, νέα απόδοση του οποίου υιοθετήθηκε µε την απόφαση της εν λόγω εκτελεστικής επιτροπής στις 28 Απριλίου 1999 [SCH/Com-ex (99) 13] (1).

(2)

Η κοινή προξενική εγκύκλιος και το κοινό εγχειρίδιο, καθώς
και οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής για τη διαβάθµισή τους, αποτελούν µέρος του κεκτηµένου του Σένγκεν
όπως ορίζεται στην απόφαση 1999/435/ΕΚ του Συµβουλίου (2).

(3)

Το τµήµα Ι και ορισµένα παραρτήµατα του κοινού εγχειριδίου αποχαρακτηρίσθηκαν µε την απόφαση 2000/751/ΕΚ
του Συµβουλίου (3) και το τµήµα ΙΙ του κοινού εγχειριδίου
αποχαρακτηρίσθηκε µε την απόφαση 2002/353/ΕΚ του
Συµβουλίου (4).

(4)

(5)

Το παράρτηµα 5 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και το
αντίστοιχο παράρτηµα 14β του κοινού εγχειριδίου θα πρέπει
να υποχαρακτηρισθούν και τα παραρτήµατα 9 και 10 της
κοινής προξενικής εγκυκλίου και τα αντίστοιχα παραρτήµατα
6β και 6γ του κοινού εγχειριδίου θα πρέπει να αποχαρακτηρισθούν.
Ενδείκνυται να καταργηθούν οι αποφάσεις της εκτελεστικής
επιτροπής [SCH/Com-ex (93) 22 rev] και [SCH/Com-ex
(98) 17], έτσι ώστε µελλοντικές αποφάσεις για τη διαβάθµιση εγγράφων τα οποία αποτελούν µέρος του κεκτηµένου
του Σένγκεν να λαµβάνονται σύµφωνα µε τους κανόνες για
τη διαβάθµιση εγγράφων, όπως ορίζονται στην απόφαση
2001/264/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001,
για την έγκριση των κανονισµών ασφαλείας του Συµβουλίου (5),

(1) ΕΕ C 313 της 16.12.2002, σ. 97· κοινό εγχειρίδιο, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συµβουλίου (ΕΕ
L 99 της 17.4.2003, σ. 8).
(2) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 29.
(4) ΕΕ L 123 της 9.5.2002, σ. 49.
(5) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα 5 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και το αντίστοιχο παράρτηµα 14β του κοινού εγχειριδίου υποχαρακτηρίζονται
σε «RESTREINT EU» και αποχαρακτηρίζονται τα παραρτήµατα 9
και 10 της κοινής προξενικής εγκυκλίου, καθώς και τα αντίστοιχα
παραρτήµατα 6β και 6γ του κοινού εγχειριδίου.
Άρθρο 2
Τα παραρτήµατα 9 και 10 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και τα
αντίστοιχα παραρτήµατα 6β και 6γ του κοινού εγχειριδίου δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Καταργούνται οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν
[SCH/Com-ex (93) 22 rev] και [SCH/Com-ex (98) 17] της 14ης
∆εκεµβρίου 1993 και της 23ης Ιουνίου 1998, αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση του µέρους V, σηµείο 1.4 της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του µέρους Ι, σηµείο
4.1.2 του κοινού εγχειριδίου σχετικά µε τη συµπερίληψη της απαίτησης κατοχής ταξιδιωτικής ιατρικής
ασφάλισης µεταξύ των δικαιολογητικών προκειµένου να χορηγηθεί οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου
(2004/17/ΕΚ)
διαβατηρίων, καθώς και η δυνατότητα να διαπιστώνεται, στο
πλαίσιο της επιτόπιας προξενικής συνεργασίας, ότι οι
υπήκοοι ορισµένων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να συµµορφούνται µε την υποχρέωση αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να
µπορεί η διπλωµατική ή η προξενική αρχή που εξετάζει την
αίτηση να απαλλάσσει, σε ειδικές περιπτώσεις, τον αιτούντα
από την υποχρέωση αυτή, όταν το κρίνει σκόπιµο.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συµβουλίου, της 24ης
Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο εκτελεστικές
εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές
διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεώρησης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 790/2001 του Συµβουλίου, της 24ης
Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συµβούλιο εκτελεστικές
εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές
διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης (2),

(6)

Είναι σκόπιµο να αναγράφεται σχόλιο στο σηµείο για εθνικές
παρατηρήσεις της αυτοκόλλητης θεώρησης ώστε να γίνεται
σαφές ότι ο κάτοχος της θεώρησης έχει απαλλαγεί από την
υποχρέωση ταξιδιωτικής ασφάλισης. Το κοινό εγχειρίδιο θα
πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να προβλεφθεί ότι,
οσάκις ο κάτοχος δεν µπορεί να προσκοµίσει απόδειξη, στο
συνοριακό σηµείο διέλευσης ότι διαθέτει τέτοια ασφάλιση, ο
υπεύθυνος υπάλληλος πρέπει να ελέγχει ότι έχει γίνει αντίστοιχη σηµείωση.

(7)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε
τη θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της
παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από αυτήν ούτε
υπόκειται στην εφαρµογή της. ∆εδοµένου ότι η παρούσα
απόφαση βασίζεται στο κεκτηµένο του Σένγκεν δυνάµει των
διατάξεων του τίτλου ΙV του τρίτου µέρους της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του προαναφερόµενου
πρωτοκόλλου, εντός εξαµήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης από το Συµβούλιο, εάν θα την εφαρµόσει
στο εθνικό της δίκαιο.

(8)

Όσον αφορά τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο
της Νορβηγίας, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη
διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια της
συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το
Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των δύο
αυτών κρατών, προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την
περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (3), οι
οποίες υπάγονται στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1
σηµείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου (4),
σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω
συµφωνίας.

την πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, στο σηµείο 22 των
Συµπερασµάτων, τόνισε ότι «θα πρέπει να αναπτυχθεί
περαιτέρω η κοινή ενεργός πολιτική σχετικά µε τις θεωρήσεις και τα πλαστά έγγραφα, µεταξύ άλλων µε τη στενότερη
συνεργασία µεταξύ των προξενείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε τρίτες χώρες …».

(2)

Ουσιαστική προϋπόθεση της εφαρµογής κοινής πολιτικής
όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων αποτελεί η µεγαλύτερη
δυνατή εναρµόνιση των προϋποθέσεων για την έκδοση
θεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα µέσα διαβίωσης και τα οποία υποβάλλονται προς
στήριξη των αιτήσεων.

(3)

Επιβάλλεται στους αιτούντες θεώρηση, µεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκοµίσουν, να προσκοµίζουν απόδειξη ότι διαθέτουν ατοµική ή οµαδική ταξιδιωτική
ασφάλιση µε την οποία καλύπτονται τα έξοδα που µπορεί
τυχόν να προκύψουν από τον επαναπατρισµό για ιατρικούς
λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκοµειακή περίθαλψη κατά τη διαµονή τους στο έδαφος των
κρατών µελών που εφαρµόζουν πλήρως τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν.

(4)

Οι αιτούντες θα πρέπει κατ' αρχήν να έχουν συνάψει ασφάλιση στο κράτος κατοικίας τους. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό,
θα πρέπει να επιδιώκουν να ασφαλισθούν σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα.

(5)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η δυνατότητα εξαιρέσεων από
την υποχρέωση κατοχής ταξιδιωτικής ασφάλισης για τους
κατόχους διπλωµατικών, υπηρεσιακών και άλλων επίσηµων

(1) ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 2.
(2) ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 5.

(3) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(4) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.
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Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη διατάξεων του
κεκτηµένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει το
Ηνωµένο Βασίλειο, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το
αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (1). Ως εκ τούτου, το
Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν
δεσµεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.
Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη διατάξεων του
κεκτηµένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συµµετέχει η
Ιρλανδία, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το
αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (2). Ως εκ τούτου, η
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται
από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της.
Η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο
κεκτηµένο του Σένγκεν ή άλλως σχετίζεται µε αυτό, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης
προσχώρησης του 2003,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο µέρος V σηµείο 1.4 δεύτερη παράγραφος τρίτη περίπτωση της
κοινής προξενικής εγκυκλίου, µετά τις λέξεις «(βλέπε παράρτηµα 7)
(1)», προστίθενται τα ακόλουθα:
«Επιπρόσθετα, προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση
θεώρησης για παραµονή βραχείας διάρκειας ή ταξιδιωτικής
θεώρησης, οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι κάτοχοι επαρκούς και ισχυρής ατοµικής ή οµαδικής ταξιδιωτικής
ασφάλισης µε την οποία καλύπτονται τα έξοδα που µπορεί
τυχόν να προκύψουν από τον επαναπατρισµό για ιατρικούς
λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα και/ή έκτακτη νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Οι αιτούντες θα πρέπει κατ' αρχήν να έχουν συνάψει ασφάλιση
στο κράτος κατοικίας τους. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα
πρέπει να επιδιώκουν να ασφαλίζονται σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα. Εάν την ασφάλιση συνάπτει υπέρ του αιτούντος ο προσκαλών, θα πρέπει να το πράττει στον δικό του τόπο κατοικίας.
Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για το σύνολο του εδάφους των
κρατών µελών που εφαρµόζουν πλήρως τις διατάξεις του
κεκτηµένου του Σένγκεν και να καλύπτει το συνολικό διάστηµα
της παραµονής του ενδιαφεροµένου. Η ελάχιστη κάλυψη ανέρχεται σε 30 000 ευρώ.
Η απόδειξη για την ασφάλιση αυτή πρέπει καταρχήν να προσκοµίζεται κατά την έκδοση της θεώρησης.

(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
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Η διπλωµατική ή προξενική αρχή που είναι αρµόδια για την
εξέταση µιας αίτησης θεώρησης µπορεί να αποφασίζει ότι η
υποχρέωση αυτή πληρούται όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη
τεκµηρίου επαρκούς επιπέδου ασφάλισης υπό το πρίσµα της
επαγγελµατικής κατάστασης του αιτούντος.
Η διπλωµατική ή προξενική αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να
αποφασίζει την απαλλαγή από την εν λόγω υποχρέωση για
κατόχους διπλωµατικών, υπηρεσιακών και άλλων επίσηµων διαβατηρίων, ή για την προστασία εθνικών συµφερόντων στον
τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ανάπτυξης ή
άλλων τοµέων ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος.
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόµισης απόδειξης ταξιδιωτικής ασφάλισης µπορούν επίσης να γίνονται όταν, στο πλαίσιο
της επιτόπιας προξενικής συνεργασίας, διαπιστώνεται ότι είναι
αδύνατο οι υπήκοοι ορισµένων τρίτων κρατών να συνάψουν
τέτοια ασφάλιση.
Όταν αξιολογούν εάν µία ασφάλιση είναι επαρκής, τα κράτη
µέλη µπορούν να εξακριβώνουν εάν είναι δυνατή η ικανοποίηση
αξιώσεων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης σε ένα κράτος
µέλος, στην Ελβετία ή το Λιχτενστάιν.»
Άρθρο 2
Στο τέλος του µέρους Ι σηµείο 4.1.2 του κοινού εγχειριδίου,
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Σύµφωνα µε το µέρος V σηµείο 1.4 δεύτερη παράγραφος
τρίτη περίπτωση της κοινής προξενικής εγκυκλίου, προς
υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση θεώρησης για παραµονή
βραχείας διάρκειας ή ταξιδιωτικής θεώρησης, ο αιτών πρέπει να
αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος επαρκούς και ισχυρής ατοµικής ή
οµαδικής ταξιδιωτικής ασφάλισης µε την οποία να καλύπτονται
τα έξοδα που τυχόν ανακύπτουν για επαναπατρισµό για ιατρικούς λόγους επείγουσα ιατρική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ωστόσο, ο υπήκοος τρίτης χώρας, που υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης, µπορεί να έχει απαλλαγεί από την ως άνω
υποχρέωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διπλωµατική ή προξενική
αρχή ή αρχή συνοριακού ελέγχου πρέπει να σηµειώνει, για τον
σκοπό αυτό, — “NO INSURANCE REQUIRED” — στο
σηµείο για εθνικές παρατηρήσεις της αυτοκόλλητης θεώρησης.»
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου 2004.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/749/ΕΚ σχετικά µε την πρώτη χρηµατοδοτική συνδροµή της
Κοινότητας στις επιλέξιµες δαπάνες για την εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 5010]
(Τα κείµενα στην ολλανδική και γαλλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/18/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η απόφαση 2003/749/EK της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την πρώτη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας στις επιλέξιµες δαπάνες για την
εξάλειψη της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003 (3)
προέβλεπε προπληρωµή 1 250 εκατ. ευρώ για την υποχρεωτική σφαγή των ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των
αυγών το 2003. Ωστόσο, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί τώρα
µε µεγαλύτερη βεβαιότητα το ύψος της αποζηµίωσης που
θα πρέπει να καταβληθεί.

(6)

Το Βέλγιο υπέβαλε επίσης στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες
που προέκυψαν κατά την εφαρµογή των µέτρων που
επεβλήθησαν µε την απόφαση 2003/289/EK.

(7)

Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, το συνολικό εκτιµούµενο ποσό για την αποζηµίωση των κατόχων ζώων και
των αυγών ανέρχεται σε 6 160 017 ευρώ.

(8)

Υπό τον όρο ότι οι αναγκαίες πιστώσεις θα χορηγηθούν το
2003, ενδείκνυται η Κοινότητα να συµβάλει στις δαπάνες
που προέκυψαν για το Βέλγιο και να αυξήσει την προκαταβολή σε 3 εκατοµµύρια ευρώ.

(9)

Το Βέλγιο υπέβαλε, στις 4 Σεπτεµβρίου 2003, αιτιολογηµένο αίτηµα για την παράταση της προθεσµίας υποβολής
αίτησης αποζηµίωσης που χορηγείται για την καταστροφή
αυγών επώασης και νεοσσών µιας ηµέρας σύµφωνα µε τους
περιορισµούς κατά τη µεταφορά, σύµφωνα µε την οδηγία
90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990,
σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων
ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση
της εσωτερικής αγοράς (4). Οι διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 3 πρέπει να επικαιροποιηθούν σχετικά.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, για δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1), και ιδίως το άρθρο
3 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Από τον Μάρτιο του 2003 έχουν εφαρµοσθεί µέτρα καταπολέµησης της εξάπλωσης της γρίπης των ορνίθων στο
Βέλγιο σύµφωνα µε την απόφαση 2003/289/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε προστατευτικά
µέτρα που αφορούν τη γρίπη των ορνίθων στο Βέλγιο (2).
Σύµφωνα µε την απόφαση 2003/289/ΕΚ, ζητήθηκε από το
Βέλγιο να εξασφαλίσει την προληπτική καταστροφή πουλερικών σε εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη
σφαγή άλλων πουλερικών και πτηνών που θεωρούνται ότι
βρίσκονται σε κίνδυνο σε απαγορευµένες ζώνες και σε
σαφώς καθορισµένες ζώνες.

(3)

Το Βέλγιο έλαβε τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης για να αποφευχθεί η εξάπλωση της της γρίπης των ορνίθων.

(4)

Η γρίπη των ορνίθων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το ζωικό
κεφάλαιο της Κοινότητας. Εποµένως, για να εµποδίσει την
εξάπλωση της νόσου και να συµβάλει στην εκρίζωσή της, η
Κοινότητα θα πρέπει να συµβάλει στις επιλέξιµες δαπάνες
που πραγµατοποίησε το Βέλγιο. Συνεπώς, ενδείκνυται η
χορήγηση χρηµατοδοτικής συνδροµής της Κοινότητας στο
Βέλγιο σύµφωνα µε την απόφαση 90/424/ΕΟΚ για να
καλυφθούν οι δαπάνες που συνδέονται µε τα αναγκαία
µέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν το 2003.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της
16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 105 της 26.4.2003, σ. 24· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/388/ΕΚ (ΕΕ L 133 της 29.5.2003, σ. 92).

(3) ΕΕ L 271 της 22.10.2003, σ. 19.
(4) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 2· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).
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Τα µέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2003/749/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος της απόφασης 2003/749/ΕΚ αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Απόφαση 2003/749/ΕΚ σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας στις επιλέξιµες δαπάνες για την εξάλειψη
της γρίπης των ορνίθων στο Βέλγιο το 2003.»
2. Στο άρθρο 1 το στοιχείο α) της απόφασης 2003/749/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) την άµεση και προσήκουσα αποζηµίωση των κατόχων ζώων
που θανατώθηκαν και αυγών που καταστράφηκαν δυνάµει
του:
— άρθρου 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ,
— άρθρου 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και
— άρθρου 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ,
σχετικά µε τα υποχρεωτικά µέτρα εξάλειψης σύµφωνα µε το
πρώτο και το έβδοµο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2
της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, σχετικά µε την εκδήλωση
κρούσµατος γρίπης των ορνίθων το 2003 κατ' εφαρµογή
των προαναφερθέντων διατάξεων και σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση.»
3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3. Σε περίπτωση που οι πληρωµές αποζηµίωσης από το
Βέλγιο σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και
το άρθρο 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ πραγµατοποιούνται
µετά το πέρας της προθεσµίας των 90 ηµερών που προβλέπεται
στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα επιλέξιµα ποσά µειώνονται για τις
δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά τη λήξη της προθεσµίας
ως εξής:
— κατά 25 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
91 και 105 ηµερών µετά τη σφαγή των ζώων και την
καταστροφή των αυγών,
— κατά 50 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
106 και 120 ηµερών µετά τη σφαγή των ζώων και την
καταστροφή των αυγών,
— κατά 75 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
121 και 135 ηµερών µετά τη σφαγή των ζώων και την
καταστροφή των αυγών,
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— κατά 100 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µετά
την πάροδο 136 ηµερών µετά τη σφαγή των ζώων και την
καταστροφή των αυγών.
Σε περίπτωση που οι πληρωµές αποζηµίωσης από το Βέλγιο
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πραγµατοποιούνται µετά το πέρας της προθεσµίας των 60 ηµερών από
την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τα επιλέξιµα ποσά θα
µειωθούν για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά τη λήξη
της προθεσµίας ως εξής:
— κατά 25 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
61 και 75 ηµερών,
— κατά 50 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
76 και 90 ηµερών,
— κατά 75 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ
91 και 105 ηµερών,
— κατά 100 % για τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται µετά
την πάροδο 106 ηµερών.»
4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Με την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων ενδεχόµενων
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και υπό τον όρο ότι
θα χορηγηθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, καταβάλλεται προκαταβολή 3 εκατοµµυρίων ευρώ βάσει των παραστατικών που
υποβάλλει το Βέλγιο σχετικά µε την άµεση και προσήκουσα
αποζηµίωση των κατόχων για την υποχρεωτική σφαγή των
ζώων και την υποχρεωτική καταστροφή των αυγών το 2003,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το
άρθρο 5 της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ και το άρθρο 3 της απόφασης 2003/289/ΕΚ.»
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε:
— τα παραρτήµατα Ια και Ιβ, εντός 60 ηµερολογιακών
ηµερών για τις αποζηµιώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση, µετά την άρση
των περιορισµών που προβλέπονται από την απόφαση
2003/428/ΕΚ της Επιτροπής (*) και εντός 90 ηµερών
για τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1
στοιχείο α) πρώτη και τρίτη περίπτωση από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης
— το παράρτηµα ΙΙ, εντός έξι µηνών από την άρση των
περιορισµών που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση.
Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες αυτές η χρηµατοδοτική
συνδροµή της Κοινότητας θα µειωθεί κατά 25 % για κάθε
µήνα καθυστέρησης. Ωστόσο ύστερα από αιτιολογηµένο
αίτηµα του Βελγίου, η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει τις
προθεσµίες.
(*) ΕΕ L 144 της 12.6.2003, σ. 15.»
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Άρθρο 2
Αποδέκτης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο τoυ Βελγίου.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/812/ΕΚ για κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών από τις
οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων για κατανάλωση από τον
άνθρωπο τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 5046]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/19/ΕΚ)
θέσπιση των καταλόγων χωρών και την πιστοποίηση των
ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου
1992, για τον καθορισµό των όρων υγειονοµικού ελέγχου καθώς
και των υγειονοµικών όρων που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά
τους προαναφερόµενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις
που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας
89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 2003/721/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με την απόφαση 2003/812/ΕΚ της Επιτροπής (3) καταρτίζονται κατάλογοι τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη
µέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή ορισµένων προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα οποία υπόκεινται
στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.
Είναι αναγκαίο να µετατεθεί η ηµεροµηνία εφαρµογής της
απόφασης 2003/812/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2004 στην
1η Μαΐου 2004 έτσι ώστε να τεθεί η εν λόγω νοµοθεσία σε
ισχύ ταυτόχρονα µε άλλες νοµοθετικές διατάξεις για τη

(1) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.
(2) ΕΕ L 260 της 11.10.2003, σ. 21.
(3) ΕΕ L 305 της 22.11.2003, σ. 17.

(3)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 της απόφασης 2003/812/ΕΚ η ηµεροµηνία «1η
Ιανουαρίου 2004» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η Μαΐου
2004».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2003
για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισµού υπό την ονοµασία «Εκτελεστικός οργανισµός για την ευφυή
ενέργεια» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της ενέργειας κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου
(2004/20/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η µεταβίβαση σε εκτελεστικό οργανισµό καθηκόντων που
συνδέονται µε την εκτέλεση του εν λόγω προγράµµατος
είναι δυνατή µε σαφή διαχωρισµό µεταξύ, αφενός, του προγραµµατισµού, του καθορισµού προτεραιοτήτων και της αξιολόγησης του προγράµµατος υπό την αρµοδιότητα της Επιτροπής και, αφετέρου, της εκτέλεσης των σχεδίων που θα
ανατεθεί στον εκτελεστικό οργανισµό.

(7)

Από την ανάλυση κόστους-οφέλους που εκπονήθηκε προς
τον σκοπό αυτόν προέκυψε ότι ορισµένα καθήκοντα διαχείρισης, όπως η εκτέλεση του προϋπολογισµού, η τεχνική και
λογιστική παρακολούθηση των έργων, η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων είναι δυνατό να υλοποιηθούν
αποτελεσµατικότερα και µε χαµηλότερο κόστος από εκτελεστικό οργανισµό, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η εφαρµογή από την Επιτροπή του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» σύµφωνα µε την απόφαση µε την οποία
θεσπίστηκε το πρόγραµµα, καθώς και σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας και τις κατευθυντήριες γραµµές που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή µε τη βοήθεια της επιτροπής
διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης.

(8)

Η προσφυγή σε εκτελεστικό οργανισµό θα καταστήσει
δυνατή την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του νέου
προγράµµατος το οποίο έχει ενισχυθεί σηµαντικά σε
σύγκριση προς το προγενέστερό του.

(9)

Η εκτέλεση των καθηκόντων από εκτελεστικό οργανισµό θα
προσφέρει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες της Επιτροπής να
επικεντρωθούν στα ζητήµατα στρατηγικής και κανονιστικών
ρυθµίσεων, ενώ παράλληλα θα πολλαπλασιαστεί η κοινοτική
στήριξη σε δράσεις πολυεθνικής σύνθεσης που εκτελούνται
στα κράτη µέλη. Αυτό αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να
επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι που καθορίστηκαν στα
διάφορα νοµοθετικά κείµενα και άλλα µέτρα στα πεδία των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, µεταξύ άλλων, στις µεταφορές.

(10)

Η εφαρµογή των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, και ιδίως
της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης, είναι δυνατό να
συνεπάγεται τη θέσπιση µέτρων στο πλαίσιο της κοινοτικής
πολιτικής στα προαναφερόµενα πεδία που να συνεπάγονται
δράση της Επιτροπής που είναι δυνατόν να εκτελεσθεί από
οργανισµό. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ανάθεσης
στον οργανισµό συµπληρωµατικών καθηκόντων διαχείρισης
και εκτέλεσης.

(11)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής των εκτελεστικών
οργανισµών,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, της 19ης
∆εκεµβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων (1), και
ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
αειφόρο ανάπτυξη, έλαβε µέτρα που αποσκοπούν στην
προώθηση και στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενεργείας και της ενεργειακής αποδοτικότητας ώστε να συµβάλλει ισόρροπα στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα
και προστασία του περιβάλλοντος.

(2)

Στα µέτρα αυτά εντάσσεται η απόφαση αριθ. 1230/2003/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς προγράµµατος
δράσης στο πεδίο της ενέργειας: «Ευφυής ενέργεια —
Ευρώπη» (2003-2006) (2), όπου τα πεδία δράσης είναι η
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, µεταξύ άλλων στον τοµέα των
µεταφορών, καθώς και η προώθησή τους στις αναπτυσσόµενες χώρες.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 παρέχει στην Επιτροπή
την εξουσία να αποφασίζει την ίδρυση εκτελεστικών οργανισµών σύµφωνων µε το γενικό καταστατικό που θεσπίζεται
µε τον εν λόγω κανονισµό και να τους αναθέτει ορισµένα
καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων
κοινοτικών προγραµµάτων.

(4)

Η ίδρυση εκτελεστικού οργανισµού σκοπό έχει να παρέχει
τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εστιάζεται στις δραστηριότητες και στα καθήκοντα προτεραιότητας που δεν είναι
δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικούς φορείς, χωρίς να
απολέσει την εποπτεία, τον έλεγχο και την τελική ευθύνη για
τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εκτελεστικοί οργανισµοί.

(5)

Η διαχείριση του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια —
Ευρώπη» αποσκοπεί στην εκτέλεση σχεδίων τεχνικού
χαρακτήρα τα οποία δεν συνεπάγονται την έκδοση απόφασης πολιτικού χαρακτήρα, ενώ απαιτούν υψηλό επίπεδο
τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής εµπειρογνωµοσύνης σε
όλη τη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου.

( ) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29.
1
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ίδρυση του οργανισµού
1.
Ιδρύεται εκτελεστικός οργανισµός (εφεξής «ο οργανισµός»)
για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της ενέργειας,
του οποίου το καταστατικό και οι βασικοί κανόνες λειτουργίας
διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003.
2.
Η ονοµασία του οργανισµού είναι «Εκτελεστικός Οργανισµός
για την ευφυή ενέργεια».
Άρθρο 2
Τόπος εγκατάστασης
Ο οργανισµός είναι εγκατεστηµένος στις Βρυξέλλες.

9.1.2004

κόντων υπό άλλα κοινοτικά προγράµµατα, κατά την έννοια του
άρθρου 2 του εν λόγω κανονισµού, αλλά της ίδιας φύσης µε εκείνα
του αναφερόµενου στην παράγραφο 1 προγράµµατος, υπό τον όρο
ότι αυτά τα προγράµµατα ή δράσεις παραµένουν εντός των ορίων
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, µεταξύ άλλων στον τοµέα των µεταφορών, καθώς και της
προώθησής τους και υπό τον όρο ότι αυτά δεν συνιστούν σηµαντική αύξηση των καθηκόντων του οργανισµού.
3. Η απόφαση της Επιτροπής για τη µεταβίβαση εξουσιών
καθορίζει λεπτοµερώς το σύνολο των καθηκόντων που ανατίθενται
στον οργανισµό, αναπροσαρµόζεται δε ανάλογα µε τα πρόσθετα
καθήκοντα που ανατίθενται ενδεχοµένως στον οργανισµό. Η απόφαση της Επιτροπής θα διαβιβαστεί για πληροφόρηση, στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
58/2003.
Άρθρο 5

Άρθρο 3

Οργανωτική δοµή

∆ιάρκεια

1. Η διαχείριση του οργανισµού ασκείται από διευθύνουσα επιτροπή και από διευθυντή, όργανα διοριζόµενα από την Επιτροπή.

Ο οργανισµός ιδρύεται για περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2004 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Άρθρο 4
Στόχοι και καθήκοντα
1.
Ο οργανισµός επιφορτίζεται, στο πλαίσιο του κοινοτικού
προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» το οποίο θεσπίσθηκε
µε την απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ, µε την εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν την κοινοτική ενίσχυση του προγράµµατος,
εξαιρουµένων της αξιολόγησης του προγράµµατος, της νοµικής
παρακολούθησης και των στρατηγικών µελετών, καθώς και κάθε
άλλης δράσης που εµπίπτει αποκλειστικώς στην αρµοδιότητα της
Επιτροπής. Συγκεκριµένα, ο οργανισµός επιφορτίζεται µε τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) τη διαχείριση όλων των φάσεων του προγράµµατος «Ευφυής
ενέργεια — Ευρώπη», σε σχέση µε συγκεκριµένα σχέδια, στο
πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης αριθ. 1230/2003/ΕΚ και
του προγράµµατος εργασίας που προβλέπεται στην εν λόγω
απόφαση και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς
και τους αναγκαίους προς τούτο ελέγχους, µέσω της έκδοσης
των ενδεδειγµένων αποφάσεων βάσει των εξουσιών που του
έχουν µεταβιβασθεί από την Επιτροπή·
β) την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισµού κατά
τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και την εκτέλεση, βάσει των
εξουσιών που του έχουν µεταβιβασθεί από την Επιτροπή, όλων
των πράξεων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του κοινοτικού προγράµµατος, ιδίως δε των πράξεων που συνδέονται µε
την ανάθεση των συµβάσεων και τις επιχορηγήσεις·
γ) τη συγκέντρωση, ανάλυση και διαβίβαση στην Επιτροπή όλων
των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τον προσανατολισµό
της εφαρµογής του κοινοτικού προγράµµατος, καθώς και κάθε
άλλης πληροφορίας και έκθεσης στην Επιτροπή που προβλέπεται
στο πρόγραµµα εργασίας και στην πράξη ανάθεσης καθηκόντων.
2.
Στον οργανισµό είναι δυνατόν να ανατεθεί από την Επιτροπή
έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο
άρθρο 24 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 58/2003, η εκτέλεση καθη-

2. Τα µέλη της διευθύνουσας επιτροπής διορίζονται για περίοδο
τριών ετών.
3. Ο διευθυντής του οργανισµού διορίζεται για περίοδο πέντε
ετών.
Άρθρο 6
Επιχορήγηση
Ο οργανισµός λαµβάνει επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται στον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και προέρχεται
από το συνολικό κονδύλιο του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια —
Ευρώπη» και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, άλλων κοινοτικών προγραµµάτων των οποίων η εκτέλεση ανατίθεται στον οργανισµό κατ'
εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 2.
Άρθρο 7
Έλεγχος και απολογισµός εκτέλεσης
Ο οργανισµός υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής και οφείλει να
προβαίνει τακτικά σε απολογισµό της εκτέλεσης των προγραµµάτων
που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τους κανόνες και µε τη συχνότητα που καθορίζονται στην πράξη µεταβίβασης καθηκόντων.
Άρθρο 8
Εκτέλεση του προϋπολογισµού λειτουργίας
Ο οργανισµός εκτελεί τον προϋπολογισµό λειτουργίας του
σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 2003
για τον καθορισµό ενδεικτικής κατανοµής, µεταξύ της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της
Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και
της Σλοβακίας, των κονδυλίων που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων, για µέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο
2004-2006
(2004/21/ΕΚ)
υπόψη τις ειδικές καταστάσεις και ανάγκες, καθώς και τις
προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ιδίως για το
περιβάλλον, για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και για
τη διατήρηση του τοπίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
τµήµα Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος
2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Tο κονδύλιο πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για µέτρα
αγροτικής ανάπτυξης που εντάσσονται στα προγράµµατα
του στόχου αριθ. 1 συγχρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ,
τµήµα Προσανατολισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1257/1999.

(2)

Η κοινοτική στήριξη για άλλα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 47α παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(3)

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του στη
Κοπεγχάγη, τον ∆εκέµβριο του 2002, καθόρισε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη
και τα συνοδευτικά µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την
Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, για την περίοδο 2004 έως 2006 (παράρτηµα Ι των
συµπερασµάτων της προεδρίας).

(4)

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η Επιτροπή καθορίζει αρχικά κονδύλια, τα οποία χορηγούνται στα κράτη µέλη, για µέτρα αγροτικής ανάπτυξης συγχρηµατοδοτούµενα από το τµήµα
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ, κατανεµηµένα σε ετήσια βάση και
χρησιµοποιώντας αντικειµενικά κριτήρια που λαµβάνουν

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 70).

(5)

Τα ενδεικτικά κονδύλια που εκφράζονται σε τιµές του 1999
και που εµφαίνονται στη δήλωση που επισυνάπτεται στην
πράξη προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της
Σλοβακίας (2), ανήχθησαν σε τρέχουσες τιµές,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τα αρχικά κονδύλια προς την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία,
την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα,
την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία για την στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης, προς συγχρηµατοδότηση από το τµήµα
Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ κατά την περίοδο 2004 έως 2006, πρέπει
να αντιστοιχούν στα ποσά που παρατίθενται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει υπό την αίρεση και κατά την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της
Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(2) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 974.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στήριξη για µέτρα αγροτικής ανάπτυξης (2004-2006)
Ετήσια κατανοµή κονδυλίων
(σε εκατ. ευρώ)
Αρχική κατανοµή σε τρέχουσες τιµές
2004

2005

2006

163,3

182,0

197,5

542,8

Εσθονία

45,3

50,4

54,8

150,5

Κύπρος

22,5

25,1

27,2

74,8

Λεττονία

98,7

110,0

119,4

328,1

Λιθουανία

147,3

164,1

178,1

489,5

Ουγγαρία

181,2

201,9

219,2

602,3

8,1

9,0

9,8

26,9

Πολωνία

862,4

961,0

1 043,0

2 866,4

Σλοβενία

84,7

94,4

102,5

281,6

Σλοβακία

119,5

133,1

144,5

397,1

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Μάλτα

2004-2006
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 94/83/ΕΚ όσον αφορά την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη
βελτίωση του καθεστώτος κτηνιατρικού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας στη Γερµανία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 5201]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2004/22/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

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

Άρθρο 1

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε ορισµένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τοµέα (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/
2003 (2), και ιδίως το άρθρο 38,

Η απόφαση 94/83/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες γερµανικές αρχές,
µπορεί να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους σχετικά µε τις
δαπάνες που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.»

(1)

Η Επιτροπή, µε την απόφασή της 94/83/ΕΚ ( ), καθορίζει τη
χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στο πρόγραµµα
που υπέβαλε η Γερµανία για τη βελτίωση του καθεστώτος
κτηνιατρικού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας
στη Γερµανία.

(2)

Οι γερµανικές αρχές ζήτησαν την παράταση της προθεσµίας
που χορηγήθηκε για την εκτέλεση του προγράµµατός τους
ώστε να ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις που µεσολάβησαν κατά την κατασκευή και την ανανέωση των υποδοµών
και συνεπώς ενδείκνυται να τροποποιηθεί η προαναφερθείσα
απόφαση για να παραταθεί ανάλογα η προβλεπόµενη προθεσµία εφαρµογής του προγράµµατος και να δοθεί η δυνατότητα διενέργειας των αναγκαίων ελέγχων σχετικά µε την
ορθή εκτέλεσή του.

(3)

3

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

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.
(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 42 της 15.2.1994, σ. 18.

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, η ηµεροµηνία
«30 Ιουνίου 1995» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31
∆εκεµβρίου 2000».

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας.

Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 2003
για την έναρξη έρευνας βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2501/2001 του
Συµβουλίου σχετικά µε την παραβίαση του δικαιώµατος της συνδικαλιστικής ελευθερίας στη
Λευκορωσία
(2004/23/ΕΚ)
χωρίς την παρέµβαση των δηµόσιων αρχών, την παρέµβαση
των δηµόσιων αρχών στις εκλογές των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, τον περιορισµό των δραστηριοτήτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τον περιορισµό των δραστηριοτήτων των ηγετών των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
όπως ορίζονται στη σύµβαση αριθ. 87 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί της συνδικαλιστικής ελευθερίας και
προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώµατος, καθώς και τη
σύµβαση αριθ. 98 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
επίσης περί του συνδικαλιστικού δικαιώµατος και της συλλογικής διαπραγµάτευσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν
επαρκείς λόγοι για την πραγµατοποίηση έρευνας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συµβουλίου, της 10ης
∆εκεµβρίου 2001, για την εφαρµογή συστήµατος γενικευµένων
δασµολογικών προτιµήσεων κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Επιτροπή έχει λάβει πληροφορίες περί παραβιάσεων του
δικαιώµατος της συνδικαλιστικής ελευθερίας στη Λευκορωσία. Τις πληροφορίες αυτές τις διέθεσαν από κοινού η
∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ελεύθερων Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (∆ΣΕΣΟ), η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ) και η Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Εργασίας (ΠΣΟ).
Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) προβλέπεται την
προσωρινή αναστολή των προτιµησιακών ρυθµίσεων σε περίπτωση «σοβαρής και συστηµατικής παραβίασης της συνδικαλιστικής ελευθερίας, του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης ή της αρχής της µη διακριτικής µεταχείρισης
όσον αφορά την απασχόληση και το επάγγελµα ή την
εργασία των παιδιών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες
συµβάσεις της ∆ΟΕ».
Η Επιτροπή εξέτασε τις υποβληθείσες πληροφορίες σχετικά
µε τις παραβιάσεις του συνδικαλιστικού δικαιώµατος της
Λευκορωσία. Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν τους περιορισµούς του δικαιώµατος των εργαζοµένων και των εργοδοτών να ιδρύουν οργανώσεις της δικής τους επιλογής

(1) ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 240 της 26.9.2003, σ. 8.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής γενικευµένων προτιµήσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η Επιτροπή θα ζητήσει την πραγµατοποίηση έρευνας σχετικά µε τις
καταγγελίες περί παραβίασης του δικαιώµατος της συνδικαλιστικής
ελευθερίας στη Λευκορωσία.

Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

