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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αεροµεταφορέων και των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης αεροσκαφών

Πολιτείες στον κλάδο των αεροµεταφορών, η Επιτροπή
δήλωσε την πρόθεσή της να εξετάσει τα ποσά και τους
όρους ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών
εκµετάλλευσης από τα κράτη µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί εναρµονισµένη αντιµετώπιση. Επίσης, στην από 2 Ιουλίου 2002 ανακοίνωσή της σχετικά µε την ασφάλιση στον
τοµέα των αεροµεταφορών µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Ηνωµένες Πολιτείες, η
Επιτροπή δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην αεροπορική ασφαλιστική αγορά όσον
αφορά την αναπροσαρµογή των ποσών και των όρων ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης από τα κράτη µέλη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

(5)

Με την απόφαση 2001/539/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2001 (4), η Κοινότητα συνήψε τη σύµβαση για
την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές
µεταφορές, που συµφωνήθηκε στο Μοντρεάλ στις 28 Μαΐου
1999 («σύµβαση του Μοντρεάλ»), η οποία καθορίζει νέους
κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος στις διεθνείς αεροµεταφορές προσώπων, αποσκευών και φορτίου.
Οι εν λόγω κανόνες θα αντικαταστήσουν εν καιρώ τους
κανόνες της σύµβασης της Βαρσοβίας του 1929 και των
τροποποιήσεών της.

(6)

Το άρθρο 50 της σύµβασης του Μοντρεάλ απαιτεί από τα
µέρη να διασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς είναι κατάλληλα ασφαλισµένοι για την κάλυψη της ευθύνης τους βάσει
της σύµβασης. Η σύµβαση της Βαρσοβίας του 1929 και οι
µετέπειτα τροποποιήσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται
επ' αόριστον παράλληλα µε τη σύµβαση του Μόντρεαλ.
Αµφότερες οι συµβάσεις προβλέπουν τη δυνατότητα απεριόριστης ευθύνης.

(7)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της εκδόσεως αδειών
των αεροµεταφορέων (5), απαιτεί από τους αεροµεταφορείς
να ασφαλίζονται για την κάλυψη της ευθύνης σε περίπτωση
ατυχήµατος, ιδίως όσον αφορά επιβάτες, αποσκευές, φορτίο, ταχυδροµείο και τρίτους, χωρίς όµως να προσδιορίζει
τα ελάχιστα ποσά και τους όρους ασφάλισης.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών και προκειµένου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών, είναι
σηµαντικό να εξασφαλισθεί ενδεδειγµένο ελάχιστο επίπεδο
ασφάλισης των αεροµεταφορέων που θα καλύπτει την
ευθύνη τους έναντι επιβατών, αποσκευών, φορτίου, ταχυδροµείου και τρίτων.

(2)

Στην κοινοτική αγορά αεροµεταφορών, έχει καταργηθεί
πλέον η διάκριση µεταξύ εθνικών και διεθνών αεροµεταφορών, και συνεπώς είναι σκόπιµο να καθιερωθούν ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλισης για τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς.

(3)

Χρειάζεται από κοινού δράση για να διασφαλιστεί ότι οι
απαιτήσεις αυτές θα εφαρµόζονται και στους αεροµεταφορείς τρίτων χωρών, προκειµένου να εξασφαλισθούν ισότιµοι
όροι ανταγωνισµού µε τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς.

(4)

Στην από 10 Οκτωβρίου 2001 ανακοίνωσή της σχετικά µε
τις επιπτώσεις των τροµοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωµένες

(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 193.
(2) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 16.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 54 Ε της 2.3.2004, σ. 40), θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.

(4) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38.
(5) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
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(8)

Είναι σκόπιµο να ληφθεί υπόψη το ψήφισµα ECAC/25-1
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 για τα ελάχιστα επίπεδα
ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης έναντι επιβατών και
τρίτων, το οποίο τροποποιήθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2002.

(9)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης έναντι επιβατών, αποσκευών, φορτίου και τρίτων, για τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός ή υπεράνω κράτους µέλους
ή προς ή από αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών του
υδάτων.

(10)

Οι υποχρεώσεις ασφάλισης θα πρέπει να βαρύνουν τους
αεροµεταφορείς που διαθέτουν έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης, στην περίπτωση δε των κοινοτικών αεροµεταφορέων, έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης χορηγηθείσα σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92. Η έλλειψη ή η
λήξη της εν λόγω άδειας δεν απαλλάσσει την επιχείρηση
από την υποχρέωση αυτή.

(11)

Ενώ η σύµβαση του Μόντρεαλ ρυθµίζει ειδικά την ευθύνη
έναντι επιβατών, αποσκευών και φορτίου, η ευθύνη για το
ταχυδροµείο υπόκειται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σύµβασης αυτής, στους «κανόνες που εφαρµόζονται στις σχέσεις µεταξύ των µεταφορέων και των ταχυδροµικών διοικήσεων». Στην Κοινότητα, η ασφάλιση της ευθύνης αυτής ρυθµίζεται ικανοποιητικά µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2407/92.

(12)

Η υποχρεωτική ασφάλιση δεν θα πρέπει να απαιτείται για τα
κρατικά αεροσκάφη και για ορισµένα άλλα είδη αεροσκαφών.

(13)

Ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να προβλέπεται σε
περιπτώσεις όπου ο αεροµεταφορέας ή η επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκαφών είναι υπεύθυνος όσον αφορά επιβάτες, αποσκευές, φορτίο και τρίτους σύµφωνα µε τους
κανόνες των διεθνών συµβάσεων, της κοινοτικής ή της
εθνικής νοµοθεσίας, χωρίς να υπάρχει παρεµβολή στους
κανόνες αυτούς.

(14)

(15)

Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει την ειδική ευθύνη στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών όσον αφορά επιβάτες,
αποσκευές, φορτίο και τρίτους. Ως προς τους επιβάτες, τις
αποσκευές και το φορτίο, η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις θανάτου και σωµατικής βλάβης
λόγω ατυχήµατος καθώς και την απώλεια, καταστροφή ή
φθορά αποσκευών και φορτίου. Ως προς τους τρίτους, η
ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις
θανάτου, σωµατικής βλάβης και φθοράς της περιουσίας
λόγω ατυχήµατος.
Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί ως επιβάλλων διπλή ασφάλιση. Καθόσον ο συµβατικός µεταφορέας και ο πραγµατικός µεταφορέας κατά την έννοια του
άρθρου 39 της σύµβασης του Μόντρεαλ µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ίδια ζηµία, τα κράτη µέλη δύνανται
να θεσπίσουν ειδικά µέτρα προς αποφυγή της διπλής ασφάλισης.

30.4.2004

(16)

Μολονότι τα συνολικά όρια αποτελούν πρακτική της
αγοράς που µπορεί να συµβάλει στην ασφαλισιµότητα,
ιδίως όσον αφορά κινδύνους από πολεµικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, διότι επιτρέπει στους ασφαλιστές να ελέγχουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους, η εν λόγω πρακτική
δεν απαλλάσσει τον αεροµεταφορέα ή την επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκάφους από την υποχρέωση να τηρούν τις
ελάχιστες ασφαλιστικές απαιτήσεις όταν συµπληρώνουν το
συνολικό όριο που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό τους.

(17)

Είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους αεροµεταφορείς να
αποδεικνύουν ότι τηρούν ανά πάσα στιγµή τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης, όπως
προβλέπει ο παρών κανονισµός. Όσον αφορά τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη νηολογηµένα
στην Κοινότητα, η προσκόµιση αποδείξεων ασφάλισης σε
ένα κράτος µέλος θα πρέπει να επαρκεί για όλα τα κράτη
µέλη, εφόσον η ασφάλιση αυτή έχει γίνει από επιχείρηση
εγκεκριµένη προς τούτο βάσει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας.

(18)

Όσον αφορά την υπέρπτηση εδάφους κράτους µέλους από
µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς ή από αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, η οποία δεν συνεπάγεται προσγείωση σε κράτος µέλος ή απογείωση από αυτό, το κράτος
µέλος πάνω από το οποίο υπερίπταται το αεροσκάφος δύναται, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, να ζητεί αποδείξεις της
συµµόρφωσης προς τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού, διενεργώντας για παράδειγµα δειγµατοληπτικούς ελέγχους.

(19)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης θα πρέπει να επανεξετάζονται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα.

(20)

Οι διαδικασίες εποπτείας της εφαρµογής των ελάχιστων
απαιτήσεων ασφάλισης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να
µην εισάγουν διακρίσεις, ούτε να εµποδίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

(21)

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

(22)

Όταν απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για να εξασφαλιστεί η
κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης στον τοµέα
των αεροπορικών µεταφορών για σηµεία που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να δύνανται να θεσπίζουν τους σχετικούς κανόνες.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

30.4.2004
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(24)
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Με κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου συµφωνήθηκαν
στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο διακανονισµοί στενότερης συνεργασίας όσον αφορά τη χρήση του αερολιµένα
του Γιβραλτάρ. Οι διακανονισµοί αυτοί δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε εφαρµογή.
∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η
εισαγωγή ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων που µπορούν
να συµβάλουν στους σκοπούς της εσωτερικής αγοράς εναέριων µεταφορών περιορίζοντας τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη
µέλη και µπορεί, εποµένως, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται µε
το άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται µε το εν λόγω άρθρο, ο παρόν
κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη
του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχος
1.
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης για τους αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών, όσον αφορά επιβάτες, αποσκευές, φορτίο και τρίτους.

ε) στους αετούς (kites)·
στ) στα αλεξίπτωτα (συµπεριλαµβανοµένων
αλεξιπτώτων parasailing)·

των

συρόµενων

ζ) στα ελαφρά µηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα ανεµόπτερα µε
µέγιστη µάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ) κατώτερη των 500 κιλών
που
— χρησιµοποιούνται για µη εµπορικούς σκοπούς ή
— χρησιµοποιούνται για τοπικές εκπαιδευτικές πτήσεις που
δεν συνεπάγονται τη διέλευση διεθνών συνόρων,
όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις βάσει του παρόντος
κανονισµού σχετικά µε τους κινδύνους πολέµου και τροµοκρατίας.
3.
Εξυπακούεται ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στον
αερολιµένα του Γιβραλτάρ µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά τη διαφορά τους περί κυριαρχίας επί του εδάφους όπου βρίσκεται ο αερολιµένας.
4.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διακανονισµοί της κοινής δήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν σχετικά το Συµβούλιο για την εν λόγω ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή.

2.
Όσον αφορά τη µεταφορά ταχυδροµείου, οι απαιτήσεις
ασφάλισης είναι εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 και από τις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών
µελών.

Άρθρο 2
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Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

Πεδίο εφαρµογής

α) «αεροµεταφορέας», κάθε αεροπορική επιχείρηση µε έγκυρη
άδεια εκµετάλλευσης·

1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλους τους αεροµεταφορείς και όλες τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που
εκτελούν πτήσεις εντός ή υπεράνω του εδάφους κράτους µέλους ή
προς ή από κράτος µέλος στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη.

β) «κοινοτικός αεροµεταφορέας», κάθε αεροµεταφορέας µε
έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης την οποία έχει χορηγήσει κράτος
µέλος σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·

2.

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται:

α) στα κρατικά αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) της σύµβασης ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που
υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944·
β) στα αεροµοντέλα µε µέγιστη µάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ) κατώτερη των 20 κιλών·

γ) «επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκάφους», το πρόσωπο ή η
οντότητα που έχει στη διαρκή και πραγµατική διάθεσή του τη
χρήση ή τη λειτουργία του αεροσκάφους, χωρίς να είναι αεροµεταφορέας· ως επιχείρηση εκµετάλλευσης του αεροσκάφους
θεωρείται κατά τεκµήριο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο
όνοµα του οποίου είναι νηολογηµένο το αεροσκάφος, εκτός
εάν µπορεί να αποδείξει ότι η επιχείρηση εκµετάλλευσης είναι
άλλο πρόσωπο·
δ) «πτήση»,

γ) στα αεροδύναµα, η απογείωση των οποίων γίνεται µε τα πόδια
(όπου συµπεριλαµβάνονται τα αλεξίπτωτα πλαγιάς µε κινητήρα
και τα αιωρόπτερα)·
δ) στα δέσµια αερόστατα·

— ως προς τους επιβάτες και τις µη παραδιδόµενες αποσκευές, η περίοδος αεροπορικής µεταφοράς των επιβατών,
συµπεριλαµβανοµένης της επιβίβασης και αποβίβασής
τους,
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— ως προς το φορτίο και τις παραδιδόµενες αποσκευές, η
περίοδος µεταφοράς των αποσκευών και του φορτίου από
τη στιγµή που η αποσκευή ή το φορτίο παραδίδεται στον
αεροµεταφορέα µέχρι τη στιγµή της παράδοσής του στον
νόµιµο παραλήπτη,
— ως προς τους τρίτους, η χρησιµοποίηση του αεροσκάφους
από τη στιγµή της εκκίνησης των κινητήρων του για τροχοδρόµηση ή για την απογείωση αυτή καθαυτή µέχρι τη
στιγµή της προσγείωσης και το πλήρες σταµάτηµα των
κινητήρων του· επίσης, η µετακίνηση του αεροσκάφους
από οχήµατα ρυµούλκησης ή προώθησης ή από δυνάµεις
χαρακτηριστικές της πρόωσης και της άντωσης του αεροσκάφους, ιδίως τα ρεύµατα αέρος·

30.4.2004

3.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τους κανόνες περί ευθύνης οι
οποίοι πηγάζουν από:

— διεθνείς συµβάσεις στις οποίες τα κράτη µέλη και/ή η Κοινότητα είναι συµβαλλόµενα µέρη,

— την κοινοτική νοµοθεσία και

— την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.

ε) «ΕΤ∆», ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο·
Άρθρο 5
στ) «ΜΤΟΜ», η µέγιστη µάζα απογείωσης, η οποία αντιστοιχεί
προς πιστοποιηµένο µέγεθος συγκεκριµένο για όλους τους
τύπους αεροσκαφών, όπως αυτό δηλώνεται στο πιστοποιητικό
πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους·
ζ) «επιβάτης», κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στην πτήση µε τη συγκατάθεση του αεροµεταφορέα ή της επιχείρησης εκµετάλλευσης αεροσκαφών, εξαιρουµένων των εν υπηρεσία µελών του
πληρώµατος πτήσεως καθώς και του πληρώµατος θαλάµου επιβατών·
η) «τρίτος», κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
επιβατών και των εν υπηρεσία µελών του πληρώµατος πτήσεως
καθώς και του πληρώµατος θαλάµου επιβατών·
θ) «εµπορική πτήση», η πτήση που πραγµατοποιείται έναντι
αµοιβής ή/και µίσθωσης.

Συµµόρφωση

1.
Οι αεροµεταφορείς και, εφόσον αυτό απαιτείται, οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 2 αποδεικνύουν τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφάλισης του παρόντος κανονισµού προσκοµίζοντας στις αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο αποδεικτικό
έγκυρης ασφάλισης.

2.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος» νοείται το κράτος µέλος που χορήγησε την άδεια
εκµετάλλευσης στον κοινοτικό αεροµεταφορέα ή το κράτος µέλος
στο οποίο έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος της επιχείρησης εκµετάλλευσης αεροσκαφών. Για τους εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς
και επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν
αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, «ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος» είναι το κράτος µέλος προς ή από το οποίο εκτελούνται οι
πτήσεις.

Άρθρο 4
Αρχές ασφάλισης
1.
Οι αεροµεταφορείς και οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 2 διαθέτουν ασφάλιση σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό για την κάλυψη της ειδικής αεροπορικής
ευθύνης τους ως προς τους επιβάτες, τις αποσκευές τους, το φορτίο και τους τρίτους. Στους ασφαλισµένους κινδύνους περιλαµβάνονται οι πολεµικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, η αεροπειρατεία, η
δολιοφθορά, η παράνοµη κατακράτηση αεροσκάφους και οι εµφύλιες αναταραχές.
2.
Οι αεροµεταφορείς και οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών διασφαλίζουν ότι η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για όλες
ανεξαιρέτως τις πτήσεις, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν το αεροσκάφος
κατά κυριότητα, µέσω οποιασδήποτε µορφής µίσθωσης ή µέσω
συµπράξεων ή συµβάσεων δικαιοπαροχής, εκτέλεσης δροµολογίων
µε κοινό κωδικό ή οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας της ίδιας
φύσεως.

3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη πάνω
από το έδαφος των οποίων εκτελούνται πτήσεις δύνανται να απαιτούν από τους αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
αεροσκαφών του άρθρου 2 να προσκοµίζουν αποδεικτικά στοιχεία
έγκυρης ασφάλισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

4.
Ως προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη
νηολογηµένα στην Κοινότητα, η κατάθεση των αποδεικτικών στοιχείων ασφάλισης στο κράτος µέλος της παραγράφου 2 αρκεί για
όλα τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου
8 παράγραφος 6.

5.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας της ασφαλιστικής
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 9 παράγραφος 2, τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή της παραγράφου 1.
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Άρθρο 6
Ασφάλιση για ευθύνη έναντι επιβατών, αποσκευών και
φορτίου
1.
Για την ευθύνη έναντι επιβατών, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ορίζεται σε 250 000 ΕΤ∆ ανά επιβάτη. Ωστόσο, ως προς
τις µη εµπορικές πτήσεις αεροσκαφών µε ΜΤΟΜ που δεν υπερβαίνει τα 2 700 kg, τα κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν χαµηλότερο επίπεδο ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης υπό τον όρο ότι η
εν λόγω κάλυψη αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 100 000 ΕΤ∆ ανά επιβάτη.
2.
Για την ευθύνη έναντι των αποσκευών, η ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη ορίζεται σε 1 000 ΕΤ∆ ανά επιβάτη στις εµπορικές
πτήσεις.
3.
Για την ευθύνη έναντι του φορτίου, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ορίζεται σε 17 ΕΤ∆ ανά κιλό στις εµπορικές πτήσεις.
4.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται στις πτήσεις
πάνω από το έδαφος των κρατών µελών, οι οποίες εκτελούνται από
εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς ή από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
που χρησιµοποιούν αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας,
και οι οποίες δεν συνεπάγονται προσγείωση στο έδαφος αυτό ή
απογείωση από αυτό.
5.
Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο µπορούν να τροποποιηθούν όπως αρµόζει, όταν το επιβάλλει η τροποποίηση των
σχετικών διεθνών συνθηκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 7
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Οσάκις δεν παρέχεται σε αεροµεταφορέα ή επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκαφών ασφαλιστική κάλυψη ανά ατύχηµα για ζηµίες
έναντι τρίτων λόγω κινδύνων πολέµου ή τροµοκρατίας, ο εν λόγω
αεροµεταφορέας ή επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκαφών µπορεί
να εκπληρώσει την υποχρέωση ασφάλισής του κατά τέτοιων κινδύνων µε ασφαλιστική κάλυψη βάσει συνολικού ορίου. Η Επιτροπή
παρακολουθεί στενά την εφαρµογή της διάταξης αυτής προκειµένου να διασφαλίζει ότι το εν λόγω συνολικό όριο είναι τουλάχιστον ισοδύναµο µε το οικείο ποσό του πίνακα.

2.
Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τροποποιούνται
καταλλήλως, όταν το επιβάλλει η τροποποίηση των σχετικών διεθνών συνθηκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Επιβολή της συµµόρφωσης και κυρώσεις

1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς και οι
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 2 συµµορφώνονται προς τον παρόντα κανονισµό.

2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 7, ως προς την υπέρπτηση από µη κοινοτικούς
αεροµεταφορείς ή αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, η
οποία δεν συνεπάγεται προσγείωση σε κράτος µέλος ή απογείωση
από αυτό, καθώς και ως προς τις στάσεις τέτοιων αεροσκαφών στα
κράτη µέλη για µη κυκλοφοριακούς σκοπούς, το οικείο κράτος
µέλος µπορεί να ζητεί αποδείξεις της συµµόρφωσης προς τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.

Ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων
1.
Ως προς την ευθύνη έναντι τρίτων, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ανά ατύχηµα, για έκαστο αεροσκάφος, ορίζεται σε:
Κατηγορία

ΜΤΟΜ
(kg)

Ελάχιστη ασφάλιση
(εκατ. ΕΤ∆)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

¯ 500 000

700

3.
Εφόσον χρειαστεί, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από τον αεροµεταφορέα, την επιχείρηση εκµετάλλευσης του αεροσκάφους ή την ασφαλιστική επιχείρηση.

4.
Οι κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισµού πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

5.
Ως προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, οι κυρώσεις
αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν την ανάκληση της άδειας εκµετάλλευσης, βάσει των οικείων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας
και σύµφωνα µ' αυτές.

6.
Ως προς τους µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη
νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, οι κυρώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν την άρνηση του δικαιώµατος προσγείωσης στο έδαφος κράτους µέλους.
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7.
Αν τα κράτη µέλη δεν έχουν πεισθεί ότι πληρούνται οι όροι
του παρόντος κανονισµού, δεν επιτρέπουν την απογείωση αεροσκάφους έως ότου ο ενδιαφερόµενος αεροµεταφορέας ή η επιχείρηση
εκµετάλλευσης του αεροσκάφους προσκοµίσει αποδείξεις επαρκούς
ασφάλισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
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4.
Η επιτροπή µπορεί επίσης να συµβουλεύει την Επιτροπή για
οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.

Άρθρο 10
Άρθρο 9

Υποβολή έκθεσης και συνεργασία

∆ιαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήνεται
µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών
γραµµών (1).

1.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο σχετικά µε τη λειτουργία του παρόντος κανονισµού το αργότερο στις 30 Απριλίου 2008.
2.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας αποφάσεως.
Η περίοδος του άρθρου 5 παράγραφος 6 της αποφάσεως
1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει δώδεκα µήνες 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.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 786/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για την τροποποίηση των αποφάσεων αριθ. 1720/1999/ΕΚ, αριθ. 253/2000/ΕΚ, αριθ. 508/2000/ΕΚ,
αριθ. 1031/2000/ΕΚ, αριθ. 1445/2000/ΕΚ, αριθ. 163/2001/ΕΚ, αριθ. 1411/2001/ΕΚ, αριθ. 50/2002/ΕΚ,
αριθ. 466/2002/ΕΚ, αριθ. 1145/2002/ΕΚ, αριθ. 1513/2002/ΕΚ, αριθ. 1786/2002/ΕΚ, αριθ. 291/2003/ΕΚ
και αριθ. 20/2004/ΕΚ, προκειµένου να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 129, το άρθρο 137 παράγραφος 2, τα άρθρα 149 και
150, το άρθρο 151 παράγραφος 5, τα άρθρα 152, 153 και 156,
το άρθρο 166 παράγραφος 1, το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το
άρθρο 285,

— αριθ. 508/2000/ΕΚ, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη
θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» (4),

— αριθ. 1031/2000/ΕΚ, της 13ης Απριλίου 2000, για τη
θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης «Νεολαία» (5),

— αριθ. 1445/2000/ΕΚ, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά µε την
εφαρµογή τεχνικών επιτόπιων δειγµατοληπτικών ερευνών και
τηλεπισκόπισης στις γεωργικές στατιστικές για την περίοδο
1999-2003 (6),

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

— αριθ. 163/2001/ΕΚ, της 19ης Ιανουαρίου 2001, περί της
εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων
(Media — Κατάρτιση) (2001-2005) (7),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς, αντίστοιχα το ανώτατο συνολικό ποσό, των κατωτέρω αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου:
— αριθ. 1720/1999/ΕΚ, της 12ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση
σειράς δράσεων και µέτρων µε σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων (Ida) και της πρόσβασης σε αυτά (2),
— αριθ. 253/2000/ΕΚ, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη
θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» (3),
(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκε στις 9 Μαρτίου
2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2004.
(2) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2045/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316 της 20.11.2002, σ. 1).
(3) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 451/2003/ΕΚ (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 6).

— αριθ. 1411/2001/ΕΚ, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της βιώσιµης
ανάπτυξης σε αστικό περιβάλλον (8),

— αριθ. 50/2002/ΕΚ, της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση
της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού (9),

— αριθ. 466/2002/ΕΚ, της 1ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε τη
θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προαγωγή
των µη κυβερνητικών οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος (10),

— αριθ. 1145/2002/ΕΚ, της 10ης Ιουνίου 2002, περί κοινοτικών
µέτρων ενθάρρυνσης στον τοµέα της απασχόλησης (11),
(4) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ 626/2004/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 3.4.2004, σ. 3).
(5) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 4.7.2000, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2066/2003/ΕΚ (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 9).
(7) ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 1.
(8) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 1.
(9) ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 2003.
(10) ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 1.
(11) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 1.
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— αριθ. 1513/2002/ΕΚ, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο
πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό
τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
και στην καινοτοµία (2002-2006) (1)· το προσαρµοσθέν ποσό
πρέπει να εφαρµοσθεί κατά την υλοποίηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 166 παράγραφος 3 της συνθήκης, όλων των ενεργειών
που προβλέπονται από το εν λόγω πρόγραµµα πλαίσιο,
— αριθ. 1786/2002/ΕΚ, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, για τη
θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας (2003-2008) (2),
— αριθ. 291/2003/ΕΚ, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για την ανακήρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω του
αθλητισµού (3),
— αριθ. 20/2004/ΕΚ, 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 (4),

30.4.2004

Άρθρο 3
Στην απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ, το άρθρο 3 τροποποιείται ως
εξής:
1. Ο τίτλος «Προϋπολογισµός» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Χρηµατοδότηση».
2. Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος “Πολιτισµός 2000”, για την περίοδο που αναφέρεται
στο άρθρο 1, είναι 170,7 εκατ. ευρώ.»

Άρθρο 4
Στην απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ, άρθρο 9, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 605 εκατ. ευρώ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 5
Άρθρο 1
Στην απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ, το άρθρο 15 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 15
Χρηµατοδότηση
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την κοινοτική δράση στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης, για την περίοδο 2002-2004,
είναι 34,9 εκατ. ευρώ.

Στην απόφαση αριθ. 1445/2000/ΕΚ, άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο 2004-2007 ορίζεται σε 14,75
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.»

Άρθρο 6
2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για
τον προϋπολογισµό αρχή εντός του ορίου των δηµοσιονοµικών
προοπτικών.»

Άρθρο 2
Στην απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ, άρθρο 10, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 2 060 εκατ. ευρώ.»
1

()
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

232 της 29.8.2002, σ. 1.
271 της 9.10.2002, σ. 1.
43 της 18.2.2003, σ. 1.
5 της 9.1.2004, σ. 1.

Στην απόφαση αριθ. 163/2001/ΕΚ, άρθρο 4, η παράγραφος 5
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«5.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, είναι 52 εκατ. ευρώ.»

Άρθρο 7
Στην απόφαση αριθ. 1411/2001/ΕΚ, άρθρο 6, παράγραφος 1, το
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η εφαρµογή του παρόντος πλαισίου συνεργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2001 και ολοκληρώνεται στις 31
∆εκεµβρίου 2004. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος πλαισίου συνεργασίας, για την περίοδο
2001-2004, ανέρχεται σε 14,8 εκατ. ευρώ.»
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Άρθρο 8
Στην απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ, άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 85,04 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων
των τεχνικών και διοικητικών δαπανών.»
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«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 1, ορίζεται σε 353,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
227,51 εκατ. ευρώ για την περίοδο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2006.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2007.»

Άρθρο 9
Άρθρο 13
Στην απόφαση αριθ. 466/2002/ΕΚ, άρθρο 7, η παράγραφος 2
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο 2002-2006, ορίζεται σε 34,3 εκατ. ευρώ.»

Στην απόφαση αριθ. 291/2003/ΕΚ, το άρθρο 10 τροποποιείται ως
εξής:
1. Ο τίτλος «Προϋπολογισµός» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Χρηµατοδότηση»
2. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 10

«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης, ορίζεται σε 12,1 εκατ. ευρώ.»

Στην απόφαση αριθ. 1145/2002/ΕΚ, άρθρο 12, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006, είναι 62,3 εκατ. ευρώ.»
Άρθρο 11
Η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το µέγιστο συνολικό ποσό της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Κοινότητας για το σύνολο του έκτου προγράµµατος
πλαισίου ανέρχεται σε 17 883 εκατ. ευρώ· τα ποσά που αναλογούν σε καθεµία από τις δράσεις καθορίζονται στο
παράρτηµα II.»
2. Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο που περιέχεται
στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 12
Στην απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ, άρθρο 7, παράγραφος 1, το
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Άρθρο 14
Στην απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ, άρθρο 5, οι παράγραφοι 1 και
2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εκτέλεση της
παρούσας απόφασης, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, καθορίζεται σε 81,8 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 60,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
2.
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2007.»
Άρθρο 15
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Το µέγιστο συνολικό ποσό και τα ενδεικτικά µερίσµατα αντιστοίχως των διαφόρων δράσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 164
της συνθήκης, είναι τα ακόλουθα:
(σε εκατ. ευρώ)

Πρώτη ενέργεια (1)

15 174

∆εύτερη ενέργεια (2)

658

Τρίτη ενέργεια (3)

319

Τέταρτη ενέργεια (4)

1 732
Ανώτατο συνολικό ποσό

17 883

(1) Καλύπτει τις ενέργειες υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας”, εκτός από τις ενέργειες για τη διεθνή
συνεργασία, τις ενέργειες για τις υποδοµές έρευνας, και για το θέµα “Επιστήµη και κοινωνία” που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση
του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας”, καθώς και εκείνες που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Ενίσχυση των βάσεων του ευρωπαϊκού χώρου
της έρευνας”.
(2) Καλύπτει τις ενέργειες διεθνούς συνεργασίας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας”,
στους τοµείς θεµατικών προτεραιοτήτων και υπό την ονοµασία “Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης”.
(3) Καλύπτει τις ειδικές ενέργειες στο θέµα “Έρευνα και καινοτοµία” που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση του ευρωπαϊκού χώρου της
έρευνας”, συµπληρώνοντας τις ενέργειες καινοτοµίας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής
έρευνας”.
4
( ) Καλύπτει τις ενέργειες για τους ανθρώπινους πόρους και την υποστήριξη της κινητικότητας που διεξάγονται υπό την ονοµασία “∆όµηση του
ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας”.
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Οι ενέργειες αυτές διεξάγονται στα πλαίσια των ακόλουθων ενοτήτων (αναφέρεται ενδεικτικά, η δηµοσιονοµική κατανοµή):
(σε εκατ. ευρώ)

1.

Συγκέντρωση και ενσωµάτωση της κοινοτικής έρευνας

14 682

Θεµατικές προτεραιότητες (1)

12 438

Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της
υγείας (2)

2 514

— Προηγµένη γονιδιωµατική και εφαρµογές της στην υγεία

1 209

— Καταπολέµηση σοβαρών ασθενειών

1 305

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (3)

3 984

Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά υλικά βασιζόµενα στη γνώση και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής

1 429

Αεροναυπηγική και διάστηµα

1 182

Ασφάλεια και ποιότητα των τροφίµων
Αειφόρος ανάπτυξη, πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

753
2 329

— Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα

890

— Αειφόρα µεταφορικά µέσα επιφανείας

670

— Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα

769

Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης

247

Ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης

1 409

Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών

590

Οριζόντιες δράσεις έρευνας στις οποίες συµµετέχουν οι ΜΜΕ

473

Ειδικά µέτρα για τη στήριξη της διεθνούς συνεργασίας (4)

346

∆ραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών που δεν αφορούν την πυρηνική ενέργεια

835

2. ∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας
Έρευνα και καινοτοµία
Ανθρώπινοι πόροι

2 854
319
1 732

5

Υποδοµές έρευνας ( )

715

Επιστήµη και κοινωνία

88

3. Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας
Υποστήριξη για το συντονισµό των δραστηριοτήτων
Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών

347
292
55
Σύνολο

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

17 883

Εκ των οποίων 15 % τουλάχιστον υπέρ των ΜΜΕ.
Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 475 εκατ. ευρώ για την αντικαρκινική έρευνα.
Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 110 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Géant και του GRID.
Το ποσό αυτό των 346 εκατ. ευρώ προορίζεται για τη χρηµατοδότηση ειδικών µέτρων στήριξης της διεθνούς συνεργασίας µε υπό ανάπτυξη
χώρες, µεσογειακές χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων), καθώς και τη Ρωσία και τα νέα ανεξάρτητα κράτη
(ΝΕΚ). Ένα ποσό 312 εκατ. ευρώ προορίζεται επίσης για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής οργανώσεων των τρίτων χωρών στις “θεµατικές
προτεραιότητες” και τις “ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο ερεύνης”, δηλαδή συνολικό ποσό 658 εκατ. ευρώ για τη διεθνή συνεργασία. Υπό το τµήµα 2.2 “Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα” θα διατεθούν συµπληρωµατικοί πόροι, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η κατάρτιση, στην Ευρώπη, ερευνητών από τρίτες χώρες σε θέµατα έρευνας.
(5) Συµπεριλαµβάνεται ποσό έως 218 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Géant και του GRID.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 787/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 276/1999/ΕΚ,
αριθ. 1719/1999/ΕΚ, αριθ. 2850/2000/ΕΚ, αριθ. 507/2001/ΕΚ, αριθ. 2235/2002/ΕΚ, αριθ.
2367/2002/ΕΚ, αριθ. 253/2003/ΕΚ, αριθ. 1230/2003/ΕΚ και αριθ. 2256/2003/ΕΚ, προκειµένου να
προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 156 παράγραφος 1, το άρθρο 157 παράγραφος 3, το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής,

— αριθ. 1719/1999/ΕΚ, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά µε ένα
σύνολο προσανατολισµών, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά
δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων
(IDA) (4),

— αριθ. 2850/2000/ΕΚ, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, για τη
θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα της
ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης (5),

— αριθ. 507/2001/ΕΚ, της 12ης Μαρτίου 2001, περί ενός συνόλου ενεργειών σχετικών µε το διευρωπαϊκό δίκτυο συλλογής,
παραγωγής και διάδοσης στατιστικών επί των ενδοκοινοτικών
και εξωκοινοτικών ανταλλαγών αγαθών (Edicom) (6),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),

— αριθ. 2235/2002/ΕΚ, της 3ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε
τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστηµάτων στην εσωτερική αγορά
(πρόγραµµα Fiscalis 2003-2007) (7),

— αριθ. 2367/2002/ΕΚ, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε
το κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2003-2007 (8),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς της απόφασης 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για
τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών (2), και των
ακόλουθων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου:

— αριθ. 253/2003/ΕΚ της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για τη
θέσπιση προγράµµατος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007) (9),

— αριθ. 1230/2003/ΕΚ, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση
πολυετούς προγράµµατος δράσης στον τοµέα της ενέργειας:
«Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» (2003-2006) (10),

— αριθ. 276/1999/ΕΚ, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα
πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της
ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ µέσω της καταπολέµησης
του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου στα παγκόσµια
δίκτυα (3),

— αριθ. 2256/2003/ΕΚ, της 17 Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε
την έγκριση πολυετούς δράσης προγράµµατος (2003-2005)
για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope
2005,τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (Modinis) (11),

(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν
δηµοσιεύτηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2004.
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 14· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 1919/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 293 της 29.10.2002, σ. 5).
(3) ΕΕ L 33 της 6.2.1999, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003,
σ. 1).

(4) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση αριθ. 2046/2002/ΕΚ (ΕΕ L 316 της 20.11.2002, σ. 4).
(5) ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.
(6) ΕΕ L 76 της 16.3.2001, σ. 1.
(7) ΕΕ L 341 της 17.12.2002, σ. 1.
(8) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 1.
(9) ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σ. 1.
(10) ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29.
(11) ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που διατίθενται στις δράσεις που
προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εγγράφονται στις
ετήσιες πιστώσεις του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή προσδιορίζει τις διαθέσιµες, για κάθε έτος, πιστώσεις εντός των
ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»

Στην απόφαση 96/411/ΕΚ, το άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο 2003-2007, ορίζεται σε 11,65
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,65 εκατ. ευρώ για την περίοδο
2003-2006.
Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό
θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για
την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.»

Άρθρο 2
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Άρθρο 5
Η απόφαση αριθ. 507/2001/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση της κοινοτικής
δράσης που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση για την
περίοδο 2001-2005, ορίζεται σε 53,6 εκατ. ευρώ. Στο παράρτηµα ΙΙ περιλαµβάνεται ενδεικτική κατανοµή, σύµφωνα µε τις
κατηγορίες δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2.»

2. Το παράρτηµα II αντικαθίσταται από το κείµενο που περιέχεται
στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.

Στην απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ, το άρθρο 1 παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
Άρθρο 6
«3.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
σχεδίου δράσης, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 1999 έως 31
∆εκεµβρίου 2004, ορίζεται σε 39,1 εκατ. ευρώ.»

Στην απόφαση αριθ. 2235/2002/ΕΚ, το άρθρο 10 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 10

Άρθρο 3
Στην απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ, το άρθρο 12 τροποποιείται
ως εξής:
1. Ο τίτλος «∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο» αντικαθίσταται από τον
τίτλο «Χρηµατοδότηση».
2. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση για την
περίοδο 2002-2004, είναι 40,6 εκατ. ευρώ.»

Άρθρο 4
Στην απόφαση αριθ. 2850/2000/ΕΚ, το άρθρο 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«γ) Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης, για την περίοδο 2000-2006, καθορίζεται σε 12,6
εκατ. ευρώ.

Χρηµατοδότηση
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2003 έως
31 ∆εκεµβρίου 2007, ορίζεται σε 67,25 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 51,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου
2006.
Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό
θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για
την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»

Άρθρο 7
Στην απόφαση αριθ. 2367/2002/ΕΚ, το άρθρο 3 πρώτο και το
δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για την περίοδο 2003-2007, ορίζεται σε 220,6 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων 170,83 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006.
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Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο ποσό
θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για
την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.»
Άρθρο 8
Στην απόφαση αριθ. 253/2003/ΕΚ, το άρθρο 14 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

30.4.2004

1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο 2003-2006, είναι
250 εκατ. ευρώ.»
2. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το κείµενο που περιέχεται
στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 10

«Άρθρο 14
Χρηµατοδότηση

Στην απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ, στο άρθρο 4, το πρώτο και
το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2003 έως
31 ∆εκεµβρίου 2007, ορίζεται σε 165,55 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 128,79 εκατ. ευρώ για την περίοδο έως 31 ∆εκεµβρίου
2006.

«Το πρόγραµµα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για
την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, είναι 22,44 εκατ.
ευρώ.».

2.
Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007, το προτεινόµενο
ποσό θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, εφόσον είναι σύµφωνο, για την
αντίστοιχη φάση, µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν
για την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

3.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Άρθρο 9
Η απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 11

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

30.4.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EDICOM, ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2,
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005
Κατανοµή 2001-2005

Σύνολο

∆ίκτυα πληροφόρησης καλύτερης ποιότητας, λιγότερο δαπανηρά και ταχύτερα διαθέσιµα,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών πολιτικών

22 %

∆ίκτυα ειδικής πληροφόρησης, προσαρµοσµένης στις εξελίξεις των αναγκών των χρηστών, στο
πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος

14 %

∆ίκτυα πληροφόρησης καλύτερα ενσωµατωµένης στο γενικό στατιστικό σύστηµα και προσαρµοσµένης στις εξελίξεις του διοικητικού τους περιβάλλοντος

25 %

∆ίκτυο προς βελτίωση της στατιστικής εξυπηρέτησης που προσφέρεται στις διοικητικές υπηρεσίες, τους χρήστες και τους προµηθευτές δεδοµένων

12 %

∆ίκτυο βασιζόµενο στα εργαλεία συλλογής πληροφοριών που λαµβάνει υπόψη τις τελευταίες
τεχνολογικές προόδους προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα που παρέχεται στους
προµηθευτές δεδοµένων

9%

Ολοκληρωµένο και διαλειτουργικό δίκτυο

11 %

Τεχνική και διοικητική βοήθεια· ενέργειες στήριξης

7%
Σύνολο (εκατ. ευρώ)

53,6»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ (1)
(σε εκατ. ευρώ)
Τοµέας δράσης

2003-2006

1.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική χρησιµοποίηση της ενέργειας

88,9

2.

Νέες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας

101,9

3.

Ενεργειακές πτυχές των µεταφορών

41,6

4.

Προώθηση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε διεθνές επίπεδο, ειδικότερα στις υπό ανάπτυξη χώρες

17,6

Σύνολο

250 (2)

(1) Η κατανοµή αυτή είναι ενδεικτική. Η εν λόγω δηµοσιονοµική κατανοµή µεταξύ τοµέων είναι ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα
στην εξέλιξη των αναγκών εντός του τοµέα.
(2) Ο προϋπολογισµός για τον εκτελεστικό οργανισµό ορίζεται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σε ποσοστό επί της συνολικής
χορήγησης δηµοσιονοµικών πιστώσεων για το πρόγραµµα.»

30.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 788/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
1655/2000, (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 και (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, προκειµένου να προσαρµοσθούν τα ποσά
αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1, το άρθρο 80 παράγραφος 2, το
άρθρο 156 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 175,

— (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων
στην Κοινότητα (έµφαση στα δάση) (5),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
την πρόταση της Επιτροπής,

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2236/95, το άρθρο 18 τροποποιείται
ως εξής:

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα πρέπει να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς των ακόλουθων κανονισµών:
— (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου
1995, περί καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών
δικτύων (2),
— (ΕΚ) αριθ. 1655/2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον (LIFE) (3),
— (ΕΚ) αριθ. 1382/2003, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής µε σκοπό τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήµατος εµπορευµατικών
µεταφορών («πρόγραµµα Marco Polo») (4) και
(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2004.
(2) ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 1).
(3) ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 1.

1. Ο τίτλος «Πόροι του προϋπολογισµού» αντικαθίσταται από τον
τίτλο «Χρηµατοδότηση».
2. Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού για την περίοδο 2000-2006 είναι 4 874,88 εκατοµµύρια ευρώ.»

Άρθρο 2
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000, το άρθρο 8 τροποποιείται
ως εξής:
1. Ο τίτλος «∆ιάρκεια της τρίτης φάσης και δηµοσιονοµικοί
πόροι» αντικαθίσταται από τον τίτλο «∆ιάρκεια της τρίτης
φάσης και χρηµατοδότηση».
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Το LIFE υλοποιείται κατά φάσεις. Η τρίτη φάση αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου 2000 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της τρίτης
φάσης για τη περίοδο 2000 έως 2004, καθορίζεται σε 649,9
εκατοµµύρια ευρώ.
2.
Η χρηµατοδότηση που διατίθεται για τις δράσεις που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, εγγράφεται στις ετήσιες πιστώσεις του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις
διαθέσιµες πιστώσεις για κάθε έτος, εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»
(5) ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1.
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«Άρθρο 13

Άρθρο 3
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1382/2003, το άρθρο 13 τροποποιείται
ως εξής:
1. Ο τίτλος «Προϋπολογισµός» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Χρηµατοδότηση».
2. Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
προγράµµατος Marco Polo, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, είναι 100 εκατοµµύρια
ευρώ.»

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο, για την εφαρµογή του συστήµατος για την περίοδο 2003-2006, είναι 65 εκατοµµύρια ευρώ,
εκ των οποίων 9 εκατοµµύρια ευρώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τη λήψη προληπτικών µέτρων για τις πυρκαγιές.
2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισµού και εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.»

Άρθρο 5
Άρθρο 4
Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

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

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

30.4.2004
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 789/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τη µετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του
1973, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο του 1978
(MARPOL 73/78) προβλέπουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας
των πλοίων και προστασίας του περιβάλλοντος. Η διεθνής
σύµβαση του 1969 για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων προβλέπει ενιαίο σύστηµα για την καταµέτρηση της χωρητικότητας εµπορικών πλοίων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

(4)

Το διεθνές καθεστώς που ισχύει για επιβατηγά πλοία ενισχύθηκε και βελτιώθηκε µε τη θέσπιση από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ), σηµαντικού αριθµού τροπολογιών
στη SOLAS 1974, καθώς και µε την αυξηµένη σύγκλιση
στην ερµηνεία των κανόνων και προτύπων της SOLAS
1974.

(5)

Η µετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων που
φέρουν σηµαία κράτους µέλους µεταξύ νηολογίων κρατών
µελών δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται από τεχνικά εµπόδια, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη έχουν εκδώσει
πιστοποιητικά σχετικά µε τη συµµόρφωση των πλοίων προς
τις διατάξεις συναφών διεθνών συµβάσεων ή ότι το έχουν
πράξει για λογαριασµό τους οργανισµοί που αναγνωρίζονται
βάσει της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας
Νοεµβρίου 1994, σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα
για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και
για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (3).

(6)

Το κράτος µέλος που υποδέχεται ένα πλοίο θα πρέπει
ωστόσο να διατηρεί τη δυνατότητά του να εφαρµόζει
κανόνες που διαφέρουν, ως προς το εύρος και τη φύση
τους, από τους αναφερόµενους στις συµβάσεις που απαριθµούνται στο άρθρο 2 στοιχείο α).

(7)

Για τη διασφαλισθεί η λήψη ταχείας και τεκµηριωµένης απόφασης του κράτους µέλους του νηολογίου υποδοχής, το
κράτος µέλος του αποδεσµεύοντος νηολογίου θα πρέπει να
του παρέχει κάθε σχετική διαθέσιµη πληροφορία για την
κατάσταση του πλοίου και τον εξοπλισµό του. Το κράτος
µέλος του νηολογίου υποδοχής θα πρέπει να µπορεί, εντούτοις, να υποβάλει το πλοίο σε επιθεώρηση ώστε να επιβεβαιώσει την κατάσταση και τον εξοπλισµό του.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Η δηµιουργία και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς περιλαµβάνει την άρση των τεχνικών εµποδίων για τη µετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων µεταξύ των νηολογίων των κρατών µελών. Μέτρα για τη διευκόλυνση της
µετανηολόγησης φορτηγών και επιβατηγών πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας απαιτούνται επίσης προκειµένου να
περιορισθούν το κόστος και οι διοικητικές διαδικασίες που
συνεπάγεται η αλλαγή νηολογίου εντός της Κοινότητας και
να βελτιωθούν έτσι οι όροι λειτουργίας και η ανταγωνιστική
θέση της κοινοτικής ναυτιλίας.

Είναι ταυτόχρονα απαραίτητο να διασφαλισθούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τρόπο συνάδοντα µε τις διεθνείς συµβάσεις.

Οι απαιτήσεις που τίθενται µε τη διεθνή σύµβαση για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974
(SOLAS 1974), τη διεθνή σύµβαση περί γραµµών φορτώσεως πλοίων του 1966 (LL 1966) και τη διεθνή σύµβαση

(1) ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ. 88.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2004.

(3) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).
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Πλοία στα οποία έχει απαγορευθεί η πρόσβαση σε λιµένες
κρατών µελών βάσει της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά µε
τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή
διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους µέλους,
των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την
πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του
λιµένα) (1) ή στα οποία, κατά τα τρία έτη που προηγούνται
της αίτησης νηολόγησης, έχει επιβληθεί κράτηση πλέον της
µίας φοράς κατόπιν επιθεωρήσεως στον λιµένα δεν θα πρέπει να µπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα µετανηολόγησης µε τον απλουστευµένο τρόπο σε άλλο νηολόγιο εντός της Κοινότητας.

Οι συναφείς διεθνείς συµβάσεις αφήνουν την ερµηνεία
σηµαντικών σηµείων των απαιτήσεων στη διακριτική ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών. Τα κράτη µέλη, βάσει δικής
τους ερµηνείας, εκδίδουν για όλα τα πλοία που φέρουν τη
σηµαία τους και που υπόκεινται στις διατάξεις των συναφών
διεθνών συµβάσεων πιστοποιητικά που βεβαιούν τη συµµόρφωσή τους µε τις εν λόγω διατάξεις. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν εθνικούς τεχνικούς κανονισµούς, ορισµένες διατάξεις των οποίων περιλαµβάνουν απαιτήσεις διάφορες από τις
αναφερόµενες στις συµβάσεις και στα αντίστοιχα τεχνικά
πρότυπα. Θα πρέπει κατά συνέπεια να καθιερωθεί κατάλληλη διαδικασία για την επίλυση περιπτώσεων αποκλίνουσας
ερµηνείας των υφιστάµενων απαιτήσεων που ενδέχεται να
ανακύψουν κατά την υποβολή αιτήµατος µετανηολόγησης.

Για να υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή συνοπτικές ετήσιες εκθέσεις. Στην
πρώτη τους ετήσια έκθεση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επισηµάνουν τα µέτρα που έλαβαν, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 του Συµβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1991, για τη µετανηολόγηση
πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας (2), ενισχύονται
σηµαντικά και επεκτείνονται µε τον παρόντα κανονισµό.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 613/91.

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, περί καθορισµού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),

(1) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/84/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 68 της 15.3.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1).
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η άρση των τεχνικών εµποδίων στη µετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων που
φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους µεταξύ νηολογίων των κρατών
µελών και, ταυτόχρονα, η διασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας
των πλοίων και προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις
διεθνείς συµβάσεις.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α) «συµβάσεις» η διεθνής σύµβαση του 1974 για την ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 1974), η διεθνής
σύµβαση του 1966 περί γραµµών φόρτωσης πλοίων (LL 66), η
διεθνής σύµβαση του 1969 για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, η διεθνής σύµβαση του 1973 για την
αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία, όπως τροποποιήθηκε µε το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78)
στις ενηµερωµένες εκδόσεις τους, και οι συναφείς κώδικες
δεσµευτικού χαρακτήρα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), µαζί µε τα πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις αυτών, στην ενηµερωµένη έκδοσή
τους·
β) «απαιτήσεις» οι σχετικές µε την κατασκευή και τον εξοπλισµό
των πλοίων απαιτήσεις ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης
που ορίζονται στις συµβάσεις και, για επιβατηγά πλοία που
πραγµατοποιούν εσωτερικά δροµολόγια, οι απαιτήσεις που
θεσπίζονται µε την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συµβουλίου, της
17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (4)·
γ) «πιστοποιητικά» πιστοποιητικά, έγγραφα και δηλώσεις συµµορφώσεως που εκδίδονται από κράτος µέλος ή από αναγνωρισµένο οργανισµό εξ ονόµατός του σύµφωνα µε τις συµβάσεις
και, για επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια,
οι δηλώσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 98/18/ΕΚ·
δ) «επιβατηγό πλοίο» πλοίο που µεταφέρει περισσότερους από
δώδεκα επιβάτες·

(4) ΕΕ L 144 της 15.5.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 30.7.2003,
σ. 6).
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ε) «επιβάτης» κάθε πρόσωπο εκτός από:
i)

τον πλοίαρχο και τα µέλη του πληρώµατος ή άλλα άτοµα
που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου
και

ii) παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους·
στ) «εσωτερικό δροµολόγιο» το δροµολόγιο σε θαλάσσιες περιοχές
από λιµένα κράτους µέλους προς τον ίδιο ή άλλο λιµένα του
ίδιου κράτους µέλους·
ζ) «διεθνές δροµολόγιο» το θαλάσσιο δροµολόγιο από λιµένα
κράτους µέλους προς λιµένα ευρισκόµενο εκτός του εν λόγω
κράτους µέλους ή αντιστρόφως·
η) «φορτηγό πλοίο» το πλοίο που δεν είναι επιβατηγό πλοίο·
θ) «αναγνωρισµένος οργανισµός» ο οργανισµός που αναγνωρίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 94/57/ΕΚ.

2.
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Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε:

α) πλοία που παραδίδονται µετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησής τους, τα οποία δεν φέρουν έγκυρα οριστικά πιστοποιητικά εκδιδόµενα από το κράτος µέλος του αποδεσµεύοντος
νηολογίου·
β) πλοία στα οποία έχει απαγορευθεί η πρόσβαση σε λιµένες κρατών µελών σύµφωνα µε την οδηγία 95/21/ΕΚ κατά τη διάρκεια
των τριών ετών που προηγούνται της αιτήσεως νηολογήσεως
και σε πλοία στα οποία έχει επιβληθεί κράτηση πλέον της µίας
φοράς κατά τη διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται της
αιτήσεως νηολογήσεως, κατόπιν επιθεωρήσεως σε λιµένα κράτους που έχει υπογράψει το µνηµόνιο συνεννόησης του Παρισιού του 1982 σχετικά µε τον έλεγχο από το κράτος του
λιµένος και για λόγους συνδεόµενους µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 2 στοιχείο β). Τα κράτη µέλη εξετάζουν ωστόσο
δεόντως και εν ευθέτω χρόνο τις αιτήσεις σχετικά µε τα εν
λόγω πλοία·
γ) πολεµικά ή οπλιταγωγά πλοία ή άλλα πλοία που ανήκουν σε
κράτος µέλος ή που τα διαχειρίζεται κράτος µέλος και που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κυβερνητικούς µη εµπορικούς σκοπούς·

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε:

α) φορτηγά πλοία που διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά και τα
οποία:
i)

ναυπηγήθηκαν στις 25 Μαΐου 1980 ή µεταγενέστερα, ή

ii) ναυπηγήθηκαν πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, αλλά για
τα οποία έχει πιστοποιηθεί, από κράτος µέλος ή από αναγνωρισµένο οργανισµό που ενεργεί εξ ονόµατός του, ότι
συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς για νέα πλοία της
σύµβασης SOLAS 1974 ή, για τα χηµικά δεξαµενόπλοια
και τα υγραεριοφόρα, µε τους σχετικούς πρότυπους
κώδικες για πλοία που έχουν ναυπηγηθεί την 25η Μαΐου
1980 ή µεταγενέστερα·
β) επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά ή/και διεθνή δροµολόγια, διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά και τα οποία:
i)

ναυπηγήθηκαν την 1η Ιουλίου 1998 ή µεταγενέστερα, ή

ii) ναυπηγήθηκαν πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, αλλά για
τα οποία έχει πιστοποιηθεί, από κράτος µέλος ή από αναγνωρισµένο οργανισµό που ενεργεί εξ ονόµατός του, ότι
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν
ναυπηγηθεί την 1η Ιουλίου 1998 ή µεταγενέστερα:
— της οδηγίας 98/18/ΕΚ, για πλοία που εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια,
— της σύµβασης SOLAS 1974, για πλοία που εκτελούν
διεθνή δροµολόγια.

δ) πλοία που δεν προωθούνται µε µηχανικά µέσα, ξύλινα πλοία
πρωτόγονης κατασκευής, σκάφη αναψυχής που δεν χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς ή αλιευτικά σκάφη·
ε) φορτηγά πλοία κάτω των 500 τόνων ολικής χωρητικότητας.

Άρθρο 4
Μετανηολόγηση
1.
Τα κράτη µέλη δεν αρνούνται, για τεχνικούς λόγους σχετικούς µε τις συµβάσεις, τη νηολόγηση πλοίου νηολογηµένου σε
άλλο κράτος µέλος το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και
διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά και εξοπλισµό εγκεκριµένο ή µε
έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τον εξοπλισµό πλοίων (1).
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν από περιφερειακά κείµενα που αφορούν το περιβάλλον, επικυρωµένα πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1992, τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν
πρόσθετους κανόνες σύµφωνα µε τα προαιρετικά παραρτήµατα των
συµβάσεων.
2.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, πιθανών συγκεκριµένων απαιτήσεων που θεσπίζονται για τη
λειτουργία ενός πλοίου σύµφωνα µε το άρθρο 7 της οδηγίας
98/18/ΕΚ και το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003,
σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro) (2).
(1) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/84/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 22.
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3.
Με την παραλαβή της αίτησης µετανηολόγησης, το κράτος
µέλος του αποδεσµεύοντος νηολογίου παρέχει στο κράτος µέλος
του νηολογίου υποδοχής ή θέτει στη διάθεση του αναγνωρισµένου
οργανισµού που ενεργεί εξ ονόµατός του κάθε σχετική πληροφορία
για το πλοίο, ιδίως σχετικά µε την κατάσταση και τον εξοπλισµό
του. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τον φάκελο του ιστορικού του σκάφους και, κατά περίπτωση, κατάλογο των βελτιώσεων
που απαιτήθηκαν από το αποδεσµεύον νηολόγιο για νηολόγηση
του πλοίου ή ανανέωση των πιστοποιητικών του, καθώς και των
ληξιπρόθεσµων επιθεωρήσεων. Περιλαµβάνουν επίσης όλα τα πιστοποιητικά και στοιχεία του πλοίου που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
συµβάσεις και τα σχετικά κοινοτικά κείµενα, καθώς και τα αρχεία
επιθεωρήσεών του από το κράτος της σηµαίας και ελέγχων του
από το κράτος του λιµένος. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να
διασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4.
Πριν από τη νηολόγηση ενός πλοίου, το κράτος µέλος του
νηολογίου υποδοχής, ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που ενεργεί
εξ ονόµατός του, µπορεί να υποβάλει το πλοίο σε επιθεώρηση για
να επιβεβαιωθεί ότι η πραγµατική κατάσταση του πλοίου και του
εξοπλισµού του αντιστοιχεί στα πιστοποιητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 3. Η επιθεώρηση εκτελείται εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος.
5.
Εάν, κατόπιν της επιθεωρήσεως και αφού δοθεί στον πλοιοκτήτη εύλογη δυνατότητα να επανορθώσει τυχόν ελλείψεις, το
κράτος µέλος του νηολογίου υποδοχής ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που ενεργεί εξ ονόµατός του αδυνατεί να επιβεβαιώσει την
αντιστοιχία προς τα πιστοποιητικά, ενηµερώνει την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 5
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δότησης έκδοσης νέων πιστοποιητικών για πλοίο για λόγους που
βασίζονται σε διαφορές ως προς την ερµηνεία των απαιτήσεων ή
των διατάξεων που οι συµβάσεις ή τα σχετικά κοινοτικά κείµενα
αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών.

Εφόσον η Επιτροπή δεν ενηµερωθεί σχετικά µε συµφωνία µεταξύ
των ενδιαφερόµενων κρατών µελών εντός ενός µηνός, κινεί τις διαδικασίες για λήψη απόφασης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

2.
Η νηολόγηση δύναται να αναβληθεί, εφόσον κράτος µέλος
θεωρήσει ότι ένα πλοίο δεν µπορεί να νηολογηθεί βάσει του
άρθρου 4, για λόγους σχετικούς µε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, εκτός των αναφεροµένων στην παράγραφο 1.

Το κράτος µέλος θέτει αµέσως το ζήτηµα υπόψη της Επιτροπής,
αναφέροντας τους λόγους για την αναβολή της νηολόγησης. Η
απόφαση περί µη νηολογήσεως του πλοίου επιβεβαιώνεται ή ανακαλείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2.

3.
Η Επιτροπή δύναται να συµβουλευθεί την επιτροπή του
άρθρου 7 για κάθε θέµα συναφές µε την ερµηνεία και εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού, ιδίως µε σκοπό να διασφαλισθεί ότι τα
πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος
δεν υποβαθµίζονται.

Πιστοποιητικά
1.
Με τη µετανηολόγηση και χωρίς να θίγεται η οδηγία
94/57/ΕΚ, το κράτος µέλος του νηολογίου υποδοχής ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που ενεργεί εξ ονόµατός του εκδίδει πιστοποιητικά για το πλοίο υπό τους ίδιους όρους µε τους ισχύοντες
υπό τη σηµαία του κράτους µέλους του αποδεσµεύοντος νηολογίου, εφόσον οι λόγοι ή οι συνθήκες, βάσει των οποίων το κράτος
µέλος του αποδεσµεύοντος νηολογίου επέβαλε οποιονδήποτε όρο
ή χορήγησε οποιαδήποτε εξαίρεση ή απαλλαγή, συνεχίζουν να υφίστανται.
2.
Εφόσον οι απαιτήσεις και οι όροι για υφιστάµενα πλοία
παραµένουν αναλλοίωτοι, κατά την ανανέωση, παράταση ή αναθεώρηση των πιστοποιητικών το κράτος µέλος του νηολογίου υποδοχής ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που ενεργεί εξ ονόµατός
του δεν επιβάλλει απαιτήσεις άλλες από τις αρχικά προβλεπόµενες
για την έκδοση οριστικών πιστοποιητικών.

Άρθρο 7

∆ιαδικασία επιτροπής

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη
ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που
συστάθηκε µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Νοεµβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και
πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισµών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την
πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (1) («επιτροπή»).

Άρθρο 6
Άρνηση µετανηολόγησης και ερµηνεία
1.
Το κράτος µέλος του νηολογίου υποδοχής ενηµερώνει
αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε κάθε άρνηση έκδοσης ή εξουσιο-

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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2, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του ΙΜΟ και προκειµένου να καταστεί ο
παρών κανονισµός αποτελεσµατικότερος, υπό το φως της κτηθείσας εµπειρίας και της τεχνικής προόδου, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής.

Άρθρο 8
Εκθέσεις
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσια συνοπτική
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Στην
έκθεση παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις µετανηολογήσεις
πλοίων που γίνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και απαριθµούνται οι τυχόν δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή
του.
2.
Το αργότερο στις 20 Μαΐου 2008 η Επιτροπή υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, βάσει εν µέρει των εκθέσεων που υπέβαλαν τα κράτη µέλη. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί, µεταξύ άλλων, τη σκοπιµότητα τροποποίησης του
κανονισµού.

2.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των συµβάσεων µπορεί να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

Άρθρο 10
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 613/91 καταργείται.

Άρθρο 11
Θέση σε ισχύ

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις
1.
Οι ορισµοί του άρθρου 2 µπορούν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος

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.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 790/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής µε τίτλο «Μια νέα πνοή για
την ευρωπαϊκή νεολαία», που δηµοσιεύθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2001, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η
συµµετοχή των νέων και συνιστά να ενισχυθούν οι οργανώσεις στους κόλπους των οποίων µπορεί να ακουστεί η φωνή
τους. Θεωρεί, εξάλλου, ότι η ενηµέρωση είναι απαραίτητη
για την ανάπτυξη της ενεργού συµµετοχής στα κοινά. Στο
ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο (3), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τονίζει επίσης τον σηµαντικό ρόλο των διεθνών
και ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων, προκειµένου να βοηθηθούν οι νέοι να συµµετέχουν µακροπρόθεσµα στο δηµοκρατικό βίο στην Ευρώπη.

(4)

Στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (4), η
Επιτροπή ζητεί να επιδειχθεί εν γένει ανοικτό πνεύµα και να
ζητείται η γνώµη των αντιπροσώπων της κοινωνίας των
πολιτών, µεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαµόρφωση της
πολιτικής της ΕΕ. Αναγνωρίζει τον ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων να εκφράζουν τις ανησυχίες των πολιτών.

(5)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το
πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (5) εγκρίνει τις θεµατικές προτεραιότητες όπως προτείνονται στη Λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή νεολαία, και
ιδίως τη συµµετοχή και την πληροφόρηση, ιδιαίτερα προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συµµετοχή των νέων στα
κοινά, και προτείνει µηχανισµούς για την υλοποίηση της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού µέσω διαβούλευσης µε τους
νέους σε εθνικό επίπεδο βάσει συγκεκριµένων ρυθµίσεων,
καθώς και διαβούλευσης µε το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(6)

Το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας εκπροσωπεί τους νέους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Η δράση του είναι απαραίτητη για το συντονισµό και τη
διαβίβαση στα ευρωπαϊκά όργανα των απόψεων των µη
κυβερνητικών οργανώσεων νέων και για την ενηµέρωση των
τελευταίων σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις που τις
ενδιαφέρουν. Οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων
προσφέρουν στους νέους δυνατότητες άτυπης και ανεπί-

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 149 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συνθήκη θεσπίζει την ιθαγένεια της Ένωσης και ορίζει ότι
η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης, της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της νεολαίας έχει ως
στόχο, µεταξύ άλλων, να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων, καθώς και ανταλλαγών µεταξύ οργανωτών
κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτων.

(2)

Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι µια από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθεί η προσέγγιση µεταξύ
των πολιτών, και ιδίως των νέων, και του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος καθώς και των ευρωπαϊκών θεσµών. ∆ιεθνείς µη
κυβερνητικές οργανώσεις νέων παρέχουν τη δυνατότητα
στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, να αναπτύξουν
αίσθηµα ευθύνης, να εκφράζουν τις γνώµες τους και τις
αξίες τους και να συµµετέχουν σε ανταλλαγές πέραν των
εθνικών συνόρων. Οι οργανώσεις συµβάλλουν συνεπώς στο
να προσεγγίσουν οι νέοι πολίτες την Ευρώπη.

(1) ΕΕ C 10 της 14.1.2004, σ. 18.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· κοινή θέση του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 72 Ε της 23.3.2004, σ. 10)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.

(3) ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 145.
(4) ΕΕ C 287 της 12.10.2001, σ. 1.
(5) ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 2.
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σηµης µόρφωσης, κατάρτισης και ενηµέρωσης. Συνιστούν
δίκτυα οργανισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
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Άρθρο 1
Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος

(7)

Οι γραµµές του προϋπολογισµού Α-3 0 2 3 και Α-3 0 2 9
του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το οικονοµικό έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη
έχουν σκοπό την υποστήριξη του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας και των διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων.

(8)

Ο κανονισµός (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), εφεξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός», απαιτεί να θεσπισθεί βασική πράξη για
την κάλυψη αυτών των υφιστάµενων ενεργειών στήριξης.

(9)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
δεσµεύθηκαν, κατά την έγκριση του δηµοσιονοµικού κανονισµού, να επιτύχουν ως στόχο την έναρξη ισχύος αυτής της
βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004.

(10)

Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε το γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του προγράµµατος να επεκταθεί στα προσχωρούντα κράτη, και ει δυνατόν, για ορισµένες ενέργειες, στο
σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, δεδοµένου ότι προέχει να
ενισχυθούν οι σχέσεις της διευρυµένης Ένωσης µε τους γείτονές της στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

1.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης
για την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας (στο εξής «το πρόγραµµα»).
2.
Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των οργανισµών αυτών. Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν είτε το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός
οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεολαίας είτε στόχο που αποτελεί µέρος
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συµβάλλουν ή να είναι σε
θέση να συµβάλλουν στην ενεργό συµµετοχή των νεαρών πολιτών
στο δηµόσιο βίο και την κοινωνία και στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον
τοµέα της νεολαίας, µε την ευρύτερη έννοια. Η συνεργασία µε το
ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας εντάσσεται στον εν λόγω γενικό
στόχο στο βαθµό που το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης και συντονισµού των µη κυβερνητικών
οργανώσεων νέων και διαβιβάζει πληροφορίες για τη νεολαία στα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
3.
Το παρόν πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Άρθρο 2
Πρόσβαση στο πρόγραµµα

(11)

(12)

(13)

Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις που θα
προέλθουν από πόρους κρατών θα πρέπει να συνάδουν µε
τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (2), για την αρχή του
προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισµού.

Οποιαδήποτε ενίσχυση βάσει της παρούσας απόφασης θα
πρέπει να συνάδει απολύτως µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

(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).

Για να είναι επιλέξιµος για επιχορήγηση, ένας οργανισµός πρέπει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος και να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της νεολαίας και να λαµβάνουν
υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα·
β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά για περισσότερο από ένα έτος·
γ) πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
µόνος ή µε τη µορφή διαφόρων συντονισµένων ενώσεων, και η
δοµή και οι δραστηριοτητές του πρέπει να έχουν εµβέλεια που
να µπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ένωση ή να καλύπτει
τουλάχιστον οκτώ από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο
3, µεταξύ των οποίων και τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3
Συµµετοχή τρίτων χωρών
1.
Οι ενέργειες του παρόντος προγράµµατος µπορούν να είναι
ανοιχτές στη συµµετοχή οργανισµών εγκατεστηµένων:
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α) σε προσχωρούντα κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003·
β) σε χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συµφωνία για τον ΕΟΧ·
γ) στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, µε όρους συµµετοχής που
θα καθοριστούν σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες, τα
πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις των σχετικών
συµβουλίων σύνδεσης·
δ) στην Τουρκία, µε όρους συµµετοχής που θα καθοριστούν σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, της 26ης Φεβρουαρίου
2002, σχετικά µε τις γενικές αρχές της συµµετοχής της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά προγράµµατα (1).
2.
Η συµµετοχή στο πρόγραµµα µπορεί επίσης να είναι ανοιχτή
σε οργανισµούς µε έδρα στις χώρες των Βαλκανίων οι οποίες συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2), και σε ορισµένες χώρες
της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών σύµφωνα µε τους όρους
και τις διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές (3).

Άρθρο 4
Επιλογή δικαιούχων
Το πρόγραµµα καλύπτει δύο οµάδες δικαιούχων:
α) οµάδα 1: Άµεση παροχή επιχορήγησης λειτουργίας στους
δικαιούχους που αναφέρονται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος·

30.4.2004

Άρθρο 6
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 3 καθορίζεται σε 13 εκατοµµύρια ευρώ.
2.
Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες
πιστώσεις εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.
Άρθρο 7
Εφαρµογή
Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος
και ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και τα κράτη µέλη σχετικά µε αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παραρτήµατος.
Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε
την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να
είναι διαθέσιµη το αργότερο έως τα τέλη του 2006 και η οποία θα
εκτιµά τουλάχιστον τη γενικότερη καταλληλότητα και συνοχή του
προγράµµατος, την αποτελεσµατικότητα της εκτέλεσής του (προετοιµασία, επιλογή, εφαρµογή ενεργειών), καθώς και τη συνολική
και επιµέρους αποτελεσµατικότητα των διαφόρων ενεργειών σε ό,
τι αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 και
στο παράρτηµα.
Άρθρο 9

β) οµάδα 2: Παροχή επιχορήγησης λειτουργίας σύµφωνα µε τα
γενικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτηµα, µέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για µόνιµες δραστηριότητες
οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεολαίας.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρθρο 5
Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Παροχή της επιχορήγησης
Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος πρέπει να συνάδουν µε τις διατάξεις που
καθορίζονται στο αντίστοιχο µέρος του παραρτήµατος.

(1) ΕΕ L 61 της 2. 3. 2002, σ. 29.
(2) Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Σερβία
και Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κροατία.
(3) Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσική Οµοσπονδία και Ουκρανία.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο γενικός στόχος του άρθρου 1 είναι η ενίσχυση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της νεολαίας και η αύξηση της
αποτελεσµατικότητας µε τη στήριξη των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα.

1.1.

Οι κύριες δραστηριότητες των ανωτέρω οργανώσεων νέων που µπορούν να συµβάλλουν στην ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής δράσης είναι οι ακόλουθες:
— εκπροσώπηση των απόψεων και συµφερόντων των νέων σε όλες τους τις εκφάνσεις σε κοινοτικό επίπεδο,
— ανταλλαγές νέων και υπηρεσίες εθελοντικής εργασίας,
— προγράµµατα ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης και προγράµµατα εργασίας,
— προώθηση διαπολιτισµικής µάθησης και κατανόησης,
— συζήτηση σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τις πολιτικές της ΕΕ ή τις πολιτικές για τη νεολαία,
— διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση,
— ενέργειες υπέρ της συµµετοχής και της πρωτοβουλίας των νεαρών πολιτών.

1.2.

Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται από το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας είναι οι ακόλουθες:
— εκπροσώπηση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
— συντονισµός των θέσεων των µελών του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τη νεολαία στα ευρωπαϊκά όργανα,
— διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εθνικά συµβούλια νεολαίας και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων,
— προώθηση και προετοιµασία της συµµετοχής των νέων στο δηµοκρατικό βίο,
— συµβολή στο νέο πλαίσιο συνεργασίας που αποφασίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τοµέα της νεολαίας,
— συµβολή στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, στην εργασία των νέων, στις δυνατότητες εκπαίδευσης, καθώς
και στη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τους νέους, και στην ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών δοµών για τους
νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη,
— προώθηση συζητήσεων και προβληµατισµού σχετικών µε τη νεολαία στην Ευρώπη και σε άλλα µέρη του κόσµου
και µε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των νέων.

2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από τους οργανισµούς που είναι επιλέξιµοι για κοινοτική χρηµατοδότηση
βάσει του προγράµµατος εµπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα µέρη:

2.1.

Μέρος 1: Στήριξη για το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας

2.1.1.

Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του παρόντος µέρους του προγράµµατος µπορούν να χορηγούνται για να υποστηριχθούν µόνιµες δραστηριότητες του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας, οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, του οποίου τα µέλη είναι εθνικά συµβούλια νεολαίας και διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις
νέων, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:
— ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας στην επιλογή των µελών του, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η
ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των διαφόρων τύπων οργανώσεων νεολαίας,
— αυτονοµία του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας στον λεπτοµερή ορισµό των δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε το
σηµείο 1.2,
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— όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας των οργανισµών
νέων που δεν είναι µέλη του και των νέων που δεν ανήκουν σε οργανώσεις,
— ενεργός συνεισφορά του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας στις πολιτικές διαδικασίες που αφορούν τους νέους σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως µε το να απαντά στα αιτήµατα των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όταν προβαίνουν σε
διαβουλεύσεις µε την κοινωνία των πολιτών, και µε το να επεξηγεί στα µέλη του τις θέσεις που υιοθετούν τα εν
λόγω θεσµικά όργανα,
— γεωγραφική προέλευση των µελών που να καλύπτει τις χώρες του άρθρου 3.

2.1.2.

Οι επιλέξιµες δαπάνες του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας στο πλαίσιο του µέρους 1 περιλαµβάνουν το λειτουργικό
κόστος και τις δαπάνες διεξαγωγής των δράσεών του.

2.1.3.

Η επιχορήγηση που παρέχεται στο ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας δεν χρηµατοδοτεί όλες τις επιλέξιµες δαπάνες του
οργανισµού κατά το ηµερολογιακό έτος για το οποίο χορηγείται. Τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισµού του πρέπει να συγχρηµατοδοτείται από µη κοινοτικές πηγές. Αυτή η συγχρηµατοδότηση µπορεί να παρέχεται εν µέρει ή εν
όλω σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος που
αιτιολογείται από παραστατικά ή το κόστος που είναι γενικά αποδεκτό στην εν λόγω αγορά.

2.1.4.

Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, η αρχή της βαθµιαίας µείωσης δεν εφαρµόζεται σε επιχορηγήσεις λειτουργίας προς το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας, καθώς πρόκειται για οργανισµό που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

2.1.5.

∆εδοµένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η συνέχεια του ευρωπαϊκού φόρουµ νεολαίας, λαµβάνεται υπόψη, κατά τη
χορήγηση των πόρων που προγράµµατος, η ακόλουθη κατευθυντήρια γραµµή: οι πόροι που διατίθενται βάσει του
µέρους 1 δεν υπολείπονται των 2 000 000 ευρώ.

2.1.6.

Επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται στο ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας κατόπιν παραλαβής ενδεδειγµένου προγράµµατος εργασίας και προϋπολογισµού. Οι επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια συµφωνίας-πλαισίου µε την Επιτροπή.

2.2.

Μέρος 2: Στήριξη για µόνιµες δραστηριότητες οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
στον τοµέα της νεολαίας ή στόχο που αποτελεί τµήµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.

2.2.1.

Επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται βάσει του παρόντος µέρους για τη στήριξη των λειτουργικών και διοικητικών
δαπανών των προαναφεροµένων οργανισµών. Μπορούν να αφορούν:
α)

οργανισµό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά υπέρ των νέων, ή
οργανισµό µεγαλύτερης εµβέλειας που αναπτύσσει µέρος των δραστηριοτήτων του αποκλειστικά υπέρ των νέων·
και στις δύο περιπτώσεις, ο οργανισµός πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή των νέων στη διαχείριση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται προς όφελός τους·

β)

ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται υπέρ των
νέων και προβλέπουν τη συµµετοχή των νέων στις δραστηριότητές τους.

Μπορεί να παρέχεται ετήσια επιχορήγηση λειτουργίας για την υποστήριξη της υλοποίησης του µόνιµου προγράµµατος
εργασίας τέτοιων οργανισµών.

2.2.2.

Στο πλαίσιο του µέρους 2, οι µόνες δαπάνες που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισµό της επιχορήγησης
λειτουργίας είναι οι αναγκαίες για την κατάλληλη διεξαγωγή των κανονικών δραστηριοτήτων του επιλεγµένου οργανισµού, ιδίως οι δαπάνες προσωπικού, οι γενικές δαπάνες (ενοίκια, κοινόχρηστα, εξοπλισµός, αναλώσιµα γραφείου, τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές δαπάνες κ.λπ.), οι δαπάνες εσωτερικών συνεδριάσεων, δηµοσιεύσεων, ενηµέρωσης και διάδοσης.

2.2.3.

Η επιχορήγηση λειτουργίας που παρέχεται στο πλαίσιο του µέρους 2 δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει το σύνολο των
επιλέξιµων δαπανών του οργανισµού για το έτος για το οποίο παρέχεται. Τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισµού
των οργανισµών που καλύπτονται από το µέρος αυτό πρέπει να συγχρηµατοδοτηθεί από µη κοινοτικές πηγές. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης καθορίζεται κάθε χρόνο στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η συγχρηµατοδότηση αυτή
µπορεί εν µέρει ή εν όλω να παρέχεται σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν
υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος που αιτιολογείται από παραστατικά ή το κόστος που είναι γενικά αποδεκτό στην εν
λόγω αγορά.
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2.2.4.

Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι επιχορηγήσεις λειτουργίας έχουν, σε
περίπτωση ανανέωσης, φθίνοντα χαρακτήρα. Η µείωση αυτή εφαρµόζεται από το τρίτο έτος και µετά και ορίζεται σε
2,5 % ετησίως. Για να τηρηθεί αυτός ο κανόνας, ο οποίος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του προαναφερόµενου
κανόνα συγχρηµατοδότησης, το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης το αντίστοιχο προς την επιχορήγηση που
παρασχέθηκε για δεδοµένο οικονοµικό έτος είναι τουλάχιστον 2,5 εκατοστιαίες µονάδες κατώτερο του ποσοστού κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που αντιστοιχεί προς την επιχορήγηση η οποία παρασχέθηκε για το προηγούµενο οικονοµικό έτος.

2.2.5.

Οι οργανισµοί που λαµβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας στο πλαίσιο του µέρους 2 επιλέγονται µε βάση προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων.
Για την περίοδο του προγράµµατος είναι δυνατόν να συνάπτονται συµφωνίες πλαίσια εταιρικής σχέσης µε τους οργανισµούς που επιλέγονται µε αυτό τον τρόπο. Οι ειδικές επιχορηγήσεις που βασίζονται στις εν λόγω συµφωνίες πλαίσια
χορηγούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές.
Ωστόσο, οι συµφωνίες πλαίσια δεν αποκλείουν ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επιλογή επιπλέον
δικαιούχων.

2.3.

Μεταβατικές διατάξεις

2.3.1.

Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών µπορεί να ξεκινήσει την 1η
Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
χορήγησης επιδότησης ούτε από την ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού έτους του δικαιούχου.

2.3.2.

Το 2004, στην περίπτωση των δικαιούχων των οποίων το οικονοµικό έτος αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου, παρέχεται
δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η συµφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων
µηνών από την έναρξη του οικονοµικού έτους του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 112, παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Σε αυτήν την περίπτωση, η συµφωνία επιδότησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

3.1.

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης αξιολογούνται µε βάση:
— τη συνάφειά τους µε τους στόχους του προγράµµατος,
— την ποιότητα των σχεδιαζοµένων δραστηριοτήτων,
— το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να έχουν στους νέους,
— τη γεωγραφική εµβέλεια των πραγµατοποιούµενων δραστηριοτήτων,
— τη συµµετοχή των νέων στις δοµές των οργανισµών για τους οποίους πρόκειται.

3.2.

Η Επιτροπή παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα διόρθωσης τυπικών λαθών εντός συγκεκριµένης προθεσµίας µετά
την υποβολή της αίτησής τους.

4.

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης παρασχεθείσας στο πλαίσιο οποιασδήποτε δράσης του παρόντος προγράµµατος υποδεικνύει, σε περίοπτο θέση, όπως σε ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο ή σε ετήσια έκθεση, ότι έχει λάβει χρηµατοδότηση από τον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το σύνολο ή τµήµα των καθηκόντων της διαχείρισης του προγράµµατος σε έναν εκτελεστικό οργανισµό, βάσει του άρθρου 55 του δηµοσιονοµικού
κανονισµού. Μπορεί επίσης να προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και να προβεί σε κάθε άλλη δαπάνη για τεχνική και διοικητική βοήθεια, µη συνεπαγόµενη την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης µε ειδικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να χρηµατοδοτήσει µελέτες και να οργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων
κατάλληλες για τη διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος και να αναλάβει ενέργειες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης που συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος.
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6.

ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1.

Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας φυλάσσει στη διάθεση της Επιτροπής, για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από
την τελευταία πληρωµή, όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών που αφορούν όσες δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν κατά το
έτος επιχορήγησης, καθώς επίσης και την ελεγχθείσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ο δικαιούχος επιχορήγησης
φροντίζει ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών να τεθούν
στη διάθεση της Επιτροπής.

6.2.

Η Επιτροπή δικαιούται να πραγµατοποιήσει, είτε απευθείας µέσω του προσωπικού της, είτε µέσω κάθε άλλου εγκεκριµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, λογιστικό έλεγχο του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η επιχορήγηση. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια
των πέντε ετών που υπολογίζονται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου. Τα πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων µπορούν, ενδεχοµένως, να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση των καταβληθέντων ποσών.

6.3.

Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και το εντεταλµένο από την Επιτροπή εξωτερικό προσωπικό πρέπει να έχει τη
δέουσα πρόσβαση, και ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των καταχωρηµένων σε ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω λογιστικών ελέγχων.

6.4.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα
µε την Επιτροπή, και ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση.

6.5.

Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες, η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου (1). Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), οι οποίες διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2).

6.6.

Οσάκις στην παρούσα πράξη δεν αναφέρεται συγκεκριµένος κανονισµός, εφαρµόζεται ο δηµοσιονοµικός κανονισµός
και οι εκτελεστικοί του κανόνες.

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 791/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση οργανισµών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η δήλωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης µε την ευκαιρία της 50ής
επετείου από την παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων
του ανθρώπου, στις 10 ∆εκεµβρίου 1998 στη Βιέννη, αναφέρει ότι η Ένωση θα πρέπει να προαγάγει περαιτέρω σε
συντονισµό µε άλλους συναφείς οργανισµούς, τις συνεργατικές δραστηριότητες στον τοµέα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, όπως είναι οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και
κατάρτισης, και να διασφαλίσει τη συνέχιση των ευρωπαϊκών
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στον τοµέα των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού που
διοργανώνουν 15 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.

(5)

Στα συµπεράσµατά του της 4ης Ιουνίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην Κολωνία τόνισε ότι για να εξασφαλιστεί
η διατήρηση και η συνέχεια του ευρωπαϊκού µεταπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών στον τοµέα των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού, «θα πρέπει να δοθεί
µεγαλύτερη σηµασία στο ζήτηµα της δηµοσιονοµικής ασφάλειας».

(6)

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού A-3 0 1 0, A-3 0 1 1,
A-3 0 1 2, A-3 0 1 3, A-3 0 1 4, A-3 0 1 7, A-3 0 2 2,
A-3 0 2 7, A-3 0 4 4, B3-1 0 0 0 και B3-3 0 4 του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2003 και τα προηγούµενα οικονοµικά έτη απέδειξαν την αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(7)

Το Κολέγιο της Ευρώπης, που παρέχει µεταπτυχιακά µαθήµατα νοµικών, οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών επιστηµών και ανθρωπιστικών σπουδών µε ευρωπαϊκή διάσταση,
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο, που συµβάλλει
στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και επιστηµονικής κληρονοµιάς µέσω της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
της έρευνας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
που εκπαιδεύει υπαλλήλους των κρατών µελών και υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στο
Trier, που παρέχει κατάρτιση πανεπιστηµιακού επιπέδου
στους νοµικούς και τους χρήστες του ευρωπαϊκού δικαίου,
το Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο για τα δικαιώµατα
του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό, το οποίο προτείνει
ευρωπαϊκό µάστερ και ειδική εξάσκηση καθώς και άλλες
δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας για
την προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
εκδηµοκρατισµού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη
της Εκπαίδευσης στον τοµέα των ειδικών αναγκών, της
οποίας το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες και στην ενθάρρυνση της βιώσιµης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 149 παράγραφος 4, και 150 παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη προβλέπει ότι η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση των κρατών µελών, εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής κατάρτισης που στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, και ενθαρρύνει τη
συνεργασία µε τρίτες χώρες.

(2)

Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι µία από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πώς να επιτευχθεί η προσέγγιση µεταξύ των πολιτών και
του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, καθώς και των ευρωπαϊκών
θεσµών.

(3)

Το λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε την παρακολούθηση των στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ευρώπη (3), το οποίο εγκρίθηκε από το
Συµβούλιο στις 14 Ιουνίου 2002, παρουσιάζει ένα πρόγραµµα δραστηριότητας που απαιτεί υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο.

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 52.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 72 Ε της 23.3.2004, σ. 19)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.
(3) ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1.
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (3), για την αρχή του
προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισµού.

αυτό, καθώς και το ∆ιεθνές Κέντρο για την ευρωπαϊκή
κατάρτιση, το οποίο εξασφαλίζει εκπαίδευση, κατάρτιση και
ερευνητική εργασία σχετικά µε θέµατα εξευρωπαϊσµού, παγκοσµιοποίησης, οµοσπονδιοποίησης, περιφερειοποίησης και
τη µεταβολή των σύγχρονων κοινωνικών δοµών, είναι οργανισµοί που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
(15)
(8)

Υπάρχει αυξηµένη ανάγκη κατάρτισης εθνικών δικαστών ως
προς την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και υποστήριξης
της κατάρτισης αυτής από την Κοινότητα, κυρίως µετά τη
θέσπιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των
κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81
και 82 της συνθήκης (1), που αυξάνει την εξουσία των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρµογή των εν λόγω
διατάξεων της συνθήκης.

30.4.2004

Η ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης
θα πρέπει να χορηγείται µε απόλυτο σεβασµό των αρχών
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
(9)

(10)

(11)

(12)

Ο κανονισµός (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 (2), στο εξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός» απαιτεί να θεσπιστεί βασική πράξη
για την κάλυψη των ανωτέρω υφιστάµενων ενεργειών υποστήριξης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή,
κατά την έγκριση του δηµοσιονοµικού κανονισµού, δεσµεύθηκαν να επιτύχουν ως στόχο της έναρξης ισχύος της εν
λόγω βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004· η Επιτροπή δεσµεύθηκε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του
προϋπολογισµού στο πλαίσιο της εκτέλεσης.

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δέουσα χρηµατοδοτική
σταθερότητα και στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού κανονισµού και των κανόνων για την εφαρµογή του, για τα ιδρύµατα που χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη
διάρκεια των προηγούµενων ετών.

Χρειάζεται να προβλεφθεί η γεωγραφική επέκταση του προγράµµατος στα προσχωρούντα κράτη µέλη, και ενδεχοµένως, για ορισµένες ενέργειες, στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ
καθώς και στις υποψήφιες χώρες.

(13)

Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που θα προέλθουν από πόρους κρατών θα πρέπει να συνάδουν µε τα
άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

(14)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος

1.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για την υποστήριξη των οργανισµών και των δραστηριοτήτων τους που αποσκοπούν στην επέκταση και την εµβάθυνση των γνώσεων σχετικά µε
την οικοδόµηση της Ευρώπη, ή στη συµβολή για την επίτευξη κοινών στόχων στην πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας (στο εξής
καλούµενο «το πρόγραµµα»).

2.
Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων οργανισµών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το πρόγραµµα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο επίπεδο και επιδιώκει
στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή στόχο που αποτελεί µέρος
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα·

β) ειδική ενέργεια για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον εν λόγω τοµέα, για την ενηµέρωση σχετικά µε
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τους στόχους της Ένωσης στα
πλαίσια των διεθνών της σχέσεων ή για την υποστήριξη της
κοινοτικής δράσης και την προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συµβάλλουν ή να
είναι σε θέση να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της
πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον τοµέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
(3) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συµφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

30.4.2004
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3.
Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
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Άρθρο 4
Επιλογή δικαιούχων

Άρθρο 2
Πρόσβαση στο πρόγραµµα
Για να είναι επιλέξιµος για επιχορήγηση, ένας οργανισµός πρέπει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος και να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) πρέπει να είναι ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ασκεί ιδίως δραστηριότητες στον
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να επιδιώκει
στόχους δηµόσιου συµφέροντος·
β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά για περισσότερα από δύο έτη
και οι ετήσιοι ισολογισµοί του για τα προηγούµενα δύο έτη να
έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές·

Το πρόγραµµα καλύπτει δύο οµάδες δικαιούχων:
α) οµάδα 1: άµεση παροχή επιχορήγησης λειτουργίας στους
δικαιούχους που αναφέρονται ονοµαστικά στο σηµείο 2 του
παραρτήµατος·
β) οµάδα 2: υποστήριξη ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συµπεριλαµβανοµένων των εδρώνJean Monnet, υποστήριξη δραστηριοτήτων
που συµβάλλουν στην επίτευξη των µελλοντικών στόχων των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και
υποστήριξη για την κατάρτιση εθνικών δικαστών στον τοµέα
του ευρωπαϊκού δικαίου και οργανισµών δικαστικής συνεργασίας. Οι δικαιούχοι επιλέγονται µέσω πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια που ορίζονται
στο παράρτηµα.

γ) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα.

Χορήγηση της επιδότησης

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), εφόσον αυτό δεν θίγει
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος πρέπει να συνάδουν µε τις διατάξεις που
καθορίζονται στο αντίστοιχο µέρος του παραρτήµατος.

Άρθρο 3
Συµµετοχή τρίτων χωρών

Άρθρο 5

Άρθρο 6
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

Ενέργειες του παρόντος προγράµµατος µπορούν να είναι ανοικτές
στη συµµετοχή οργανισµών εγκατεστηµένων:

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 3 καθορίζεται σε 77 εκατοµµύρια ευρώ.

α) στα προσχωρούντα κράτη τα οποία υπέγραψαν τη συνθήκη
προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003·

2.
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες
πιστώσεις εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

β) στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στη συµφωνία για τον ΕΟΧ·

Άρθρο 7
Υλοποίηση

γ) στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, µε όρους συµµετοχής που θα
καθορισθούν σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες, τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις των αντίστοιχων
συµβουλίων σύνδεσης·
δ) στην Τουρκία, µε όρους συµµετοχής που θα καθορισθούν σύµφωνα µε τη συµφωνία πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της 26ης Φεβρουαρίου
2002 σχετικά µε τις γενικές αρχές της συµµετοχής της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά προγράµµατα (1).
(1) ΕΕ L 61 της 2.3.2002, σ. 29.

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1.
Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
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Η έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως στην εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να είναι διαθέσιµη το αργότερο έως τα τέλη του
2006, και η οποία θα εκτιµά τουλάχιστον τη γενικότερη καταλληλότητα και συνοχή του προγράµµατος, την αποτελεσµατικότητα
της εκτέλεσής του (προετοιµασία, επιλογή, εφαρµογή ενεργειών)
καθώς και τη συνολική και επιµέρους αποτελεσµατικότητα των διάφορων ενεργειών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο παράρτηµα.
Η Επιτροπή υποβάλλει, εξάλλου, ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετική µε την υλοποίηση του
προγράµµατος.
2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σύµφωνα µε
τη συνθήκη, αποφασίζουν σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος από την 1η Ιανουαρίου 2007.

30.4.2004

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στο
παρόν παράρτηµα.
Το παρόν παράρτηµα προβλέπει δύο κύριους τύπους ενεργειών:
— ο πρώτος τύπος, που περιλαµβάνει τις ενέργειες 1 και 2, αποσκοπεί στην υποστήριξη ειδικών ιδρυµάτων ή επιλεγµένων
ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
— ο δεύτερος τύπος, στον οποίο αντιστοιχεί η ενέργεια 3, έχει ως στόχο την υποστήριξη των ειδικών δραστηριοτήτων ή
σχεδίων που δίνουν έµφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (ενέργεια 3Α), ή συµβάλλουν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκτός των κοινοτικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται
στους εν λόγω τοµείς (ενέργεια 3Β), ή προωθούν την κατάρτιση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, κυρίως για τους εθνικούς δικαστές (ενέργεια 3Γ).

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΣΤΗΤΩΝ
Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από τους φορείς που είναι επιλέξιµοι για κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος εµπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα µέρη:
Ενέργεια 1: Υποστήριξη σε καθορισµένα ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας του προγράµµατος είναι δυνατό να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την κάλυψη ορισµένων
δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών των παρακάτω ιδρυµάτων, τα οποία επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τοµείς:
— το Κολέγιο της Ευρώπης (στα πανεπιστήµια των Bruges και Natolin), στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε νοµικές, οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές επιστήµες και ανθρωπιστικές σπουδές, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση,
— το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στη συµβολή του στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και επιστηµονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα,
— το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μάαστριχτ, στην κατάρτιση υπαλλήλων των κρατών µελών και
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να µπορούν να αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητές τους στον τοµέα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
— η Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Trier, στη συνεχή κατάρτιση, σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, των νοµικών και των
χρηστών του ευρωπαϊκού δικαίου,
— το Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό, στη συνέχιση του
ευρωπαϊκού µάστερ στα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό, το προχωρηµένο πρόγραµµα πρακτικής
εξάσκησης και άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας µε σκοπό την προώθηση των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού,
— η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τοµέα των ειδικών αναγκών, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες και στην καθιέρωση, στον τοµέα αυτό, εκτεταµένης και
µακροπρόθεσµης ευρωπαϊκής συνεργασίας,
— το ∆ιεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση στη µελέτη, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την έρευνα σχετικά µε
τα προβλήµατα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσµιοποίησης, της οµοσπονδιοποίησης, της περιφερειοποίησης και της µεταβολής των δοµών της σύγχρονης κοινωνίας, βάσει συνολικής οµοσπονδιακής προοπτικής.
Η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει επιδοτήσεις στα ιδρύµατα που αναφέρονται ανωτέρω, αφού της υποβληθούν κατάλληλο
πρόγραµµα εργασίας και προϋπολογισµός. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγούνται ετησίως ή να ανανεώνονται βάσει συµφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης µε την Επιτροπή.
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Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή της βαθµιαίας µείωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων που θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας µπορούν να πραγµατοποιηθούν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 1 δεν θα υπερβαίνουν το 65 % και θα είναι τουλάχιστον το 58 %
του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.

Ενέργεια 2: Υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής του προγράµµατος µπορούν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την κάλυψη ορισµένων
δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
— πρόκειται για ιδρύµατα που επιδιώκουν στόχους ειδικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 162
των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού, όπως θεσπίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2342/2002 της Επιτροπής (1),
— δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιδιώκουν σαφείς και
καλά καθορισµένους στόχους, οι οποίοι ορίζονται στο επίσηµο καταστατικό τους,
— έχουν µέλη σε τουλάχιστον δώδεκα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— αποτελούνται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ενώσεις,
— έχουν την έδρα τους και διαθέτουν νοµική µορφή σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— πραγµατοποιούν τις περισσότερες δραστηριότητές τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή/και στις υποψήφιες χώρες.

Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν µετά
τη δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75 %
των επιλέξιµων δαπανών που υποβάλλονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας για την ένωση. Οι επιδοτήσεις µπορούν
να χορηγηθούν ετησίως ή να ανανεώνονται βάσει συµφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης µε την Επιτροπή.

Οι επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή της βαθµιαίας µείωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

Οι πόροι που δεσµεύονται στο πλαίσιο της ενέργειας 2 δεν θα υπερβαίνουν το 4 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.

Ενέργεια 3Α: Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
περιλαµβανοµένων των εδρών Jean Monnet

Η εν λόγω ενέργεια αφορά δραστηριότητες για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων οµάδων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
τους στόχους της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών της σχέσεων, ή για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης και την προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε χώρες εντός
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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Οι δραστηριότητες αυτές είναι κυρίως, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης:
— δηµιουργία σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα πανεπιστήµια,
— δηµιουργία και υποστήριξη εθνικών ενώσεων καθηγητών ειδικών σε θέµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
— προαγωγή του προβληµατισµού και της συζήτησης σχετικά µε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
— προαγωγή της πανεπιστηµιακής έρευνας σε θέµατα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το µέλλον της
Ευρώπης ή ο διάλογος των λαών και των πολιτισµών, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας των νέων ερευνητών.

Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων που υποβλήθηκαν µετά
τη δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75 %
των επιλέξιµων δαπανών των δραστηριοτήτων που επελέγησαν για να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Α δεν θα υπερβαίνουν το 24 % και θα είναι τουλάχιστον το
20 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.

Ενέργεια 3Β: Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην υλοποίηση των µελλοντικών στόχων των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

Η ενέργεια 3Β αφορά µέτρα υποστήριξης, εφαρµογής, ευαισθητοποίησης και προώθησης για την επίτευξη των τριών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για το
2010 (1), δηλαδή:
— τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
— τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
— το άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον εξωτερικό κόσµο,

καθώς και των 13 συναφών επιµέρους στόχων. Οι εν λόγω ενέργειες µπορούν να περιλαµβάνουν µελλοντική προσέγγιση
για την περίοδο έως το 2010 και να καλύπτουν τόσο τις ενδοευρωπαϊκές πτυχές όσο και τις σχετικές µε τη θέση της
Ευρώπης στον κόσµο.

Κατά την προώθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής εφαρµόζεται η ανοικτή µέθοδος συντονισµού
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κυρίως µέσω αξιολογήσεων από οµότεχνους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανταλλαγής πληροφοριών και καθορισµού δεικτών και δεδοµένων αναφοράς.

Οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν κυρίως:
— την προώθηση σπουδών, µελετών και ερευνών που συνδέονται µε την υλοποίηση συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων,
— συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, σεµινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις για την προώθηση της υλοποίησης
του λεπτοµερούς προγράµµατος εργασίας βάσει των στόχων,
— την προετοιµασία και την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιεύσεων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των
ενδιαφερόµενων οµάδων για τους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών µε
σκοπό να εξασφαλιστεί η προώθηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τοµείς και να βελτιωθεί η
ποιότητα, η πρόσβαση όλων και το άνοιγµα στον κόσµο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
— διάφορες δραστηριότητες για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης µε τη συµµετοχή συντελεστών της κοινωνίας των
πολιτών που παρεµβαίνουν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
(1) Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ
C 142 της 14.6.2002, σ. 1).
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Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί µέσω επιχορηγήσεων που θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο µιας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Οι επιδοτήσεις µπορεί να χορηγηθούν σε ιδρύµατα εγκατεστηµένα σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή σε υποψήφιες χώρες. Για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν
τον τρίτο στόχο (άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο), µπορούν να χορηγηθούν κατ' εξαίρεση επιδοτήσεις σε ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε άλλες τρίτες χώρες.
Καταρχήν, η κοινοτική επιδότηση δεν θα καλύπτει περισσότερο από το 75 % των διοικητικών δαπανών των προτάσεων που
θα επιλεγούν.
Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Β δεν θα υπερβαίνουν το 14 % και θα είναι τουλάχιστον το 9 %
του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το παρόν πρόγραµµα.
Ενέργεια 3Γ: Υποστήριξη της κατάρτισης εθνικών δικαστών στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι δυνατόν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την υποστήριξη δράσεων που αναλαµβάνονται
από οργανώσεις δικαστικής συνεργασίας και άλλων ενεργειών για την προώθηση της κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο,
ιδίως για εθνικούς δικαστές.
Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα κράτη
µέλη, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στις υποψήφιες χώρες.
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης οι επιδοτήσεις θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή µεταξύ προτάσεων που θα υποβληθούν ύστερα από δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Καταρχήν, η κοινοτική επιδότηση
δεν θα καλύψει περισσότερο από το 75 % των επιλέξιµων δαπανών της δραστηριότητας όπως υποβλήθηκαν αυτές στο
εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας.
Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Γ δεν θα υπερβαίνουν το 4 % του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.

3. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης που παρέχεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε µέρους του προγράµµατος υποδεικνύει σε περίοπτο θέση, όπως σε ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο ή σε ετήσια έκθεση, ότι έλαβε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις επιχορήγησης υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα αξιολογηθούν βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων:
— συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος και της σχετικής ειδικής ενέργειας,
— συνάφεια µε τις προτεραιότητες ή άλλα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
— ποιότητα της πρότασης,
— πιθανός αντίκτυπος της πρότασης στην εκπαίδευση ή/και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΝΕΨ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Κατά τον καθορισµό του ποσού επιχορήγησης που χορηγείται βάσει οποιασδήποτε ενέργειας από τις ενέργειες του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε κατ' αποκοπή χρηµατοδότηση βάσει των δηµοσιευµένων πινάκων κόστους
ανά µονάδα.
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Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών µπορεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης
επιδότησης ούτε από την ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού έτους του δικαιούχου.
Το 2004, στην περίπτωση των δικαιούχων των οποίων το οικονοµικό έτος αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου, παρέχεται
δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η συµφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων
µηνών από την έναρξη του οικονοµικού έτους του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 112, παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Σε αυτήν την περίπτωση η συµφωνία επιδότησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο µέχρι τις 30
Ιουνίου 2004.

6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το σύνολο ή τµήµα των καθηκόντων διαχείρισης του προγράµµατος σε εκτελεστικό οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και να προβεί σε κάθε άλλη τεχνική και διοικητική
βοήθεια που δεν συνεπάγεται καθήκοντα δηµόσιας αρχής, στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης µε ειδικές συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών. Εξάλλου, µπορεί να χρηµατοδοτήσει µελέτες και να διοργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή του προγράµµατος, και να αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσίευσης και διάδοσης, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του στόχου του προγράµµατος.

7.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

7.1. Ο δικαιούχος επιδότησης λειτουργίας πρέπει να µπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις αποδείξεις για τις
δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγήθηκε η επιδότηση, ιδίως την επαληθευµένη κατάσταση των λογαριασµών, για περίοδο πέντε ετών υπολογιζοµένη από την τελευταία πληρωµή. Ο δικαιούχος επιδότησης φροντίζει ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών να
τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.
7.2. Η Επιτροπή, είτε άµεσα µέσω του προσωπικού της είτε µέσω κάθε άλλου ειδικευµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, δικαιούται να πραγµατοποιήσει λογιστικό έλεγχο σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε η επιδότηση. Οι
έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της
περιόδου των πέντε ετών που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης. Τα αποτελέσµατα των λογιστικών αυτών ελέγχων µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση
των καταβληθέντων.
7.3. Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και τα εντεταλµένα από την Επιτροπή εξωτερικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πρόσβαση, ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων
και των πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των λογιστικών αυτών ελέγχων.
7.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την
Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση.
7.5. Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες, η Επιτροπή, στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, είναι εξουσιοδοτηµένη να πραγµατοποιεί ελέγχους και
επαληθεύσεις επιτόπου, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου (1). Εφόσον χρειαστεί,
διεξάγονται έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) οι οποίες διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2).

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 792/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου
2002 (3) εκφράζει µε ποιο τρόπο µπορεί να προσδιορισθεί
και να αξιολογηθεί η προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία των
πολιτιστικών δράσεων.

(5)

Η γραµµή Α-3 0 4 2 του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη σε οργανώσεις
ευρωπαϊκού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

(6)

Σε συνέχεια των ψηφισµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τις περιφερειακές γλώσσες και πολιτισµούς, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε µια δράση για την προώθηση
και τη διαφύλαξη της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ένωση,
προκειµένου να διατηρηθούν οι γλώσσες ως στοιχείο της
ζωντανής πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης.

(7)

Κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποστήριξε από το 1982 και µετά έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό, το ευρωπαϊκό γραφείο των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών (EBLUL) το οποίο είναι οργανωµένο ως
δίκτυο εθνικών επιτροπών που δραστηριοποιούνται στα
κράτη µέλη, και από το 1987 και µετά το δίκτυο πληροφόρησης και τεκµηρίωσης Mercator. Οι οργανισµοί αυτοί επιδιώκουν έναν ευρωπαϊκό στόχο γενικού ενδιαφέροντος: το
ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες
(EBLUL) αντιπροσωπεύει όλες τις περιφερειακές ή µειονοτικές γλωσσικές κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εξασφαλίζει τη διάδοση ευρωπαϊκών πληροφοριών στις κοινότητες αυτές. Το δίκτυο πληροφόρησης και τεκµηρίωσηςMercator συγκεντρώνει και διαδίδει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο πληροφορίες σχετικά µε τρεις βασικές πτυχές για
την προαγωγή των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών:
την εκπαίδευση, τη νοµοθεσία και τα µέσα ενηµέρωσης.

(8)

Η γραµµή Α-3 0 1 5 του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη στους δύο
αυτούς οργανισµούς.

(9)

Στις 11 Φεβρουαρίου 1993, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε την ευρωπαϊκή και διεθνή διατήρηση των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης ως ιστορικών µνηµείων (4).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 151 παράγραφος 5,
την πρόταση της Επιτροπής,
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συνθήκη απονέµει στην Κοινότητα την αρµοδιότητα για
τη δηµιουργία µιας διαρκώς στενότερης ενώσεως των λαών
της Ευρώπης και για τη συµβολή στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών σεβόµενη την εθνική και περιφερειακή τους πολυµορφία και προβάλλοντας ταυτόχρονα την
κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.

(2)

Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι µια από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πώς να επιτευχθεί η προσέγγιση µεταξύ των πολιτών και
του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, καθώς και των ευρωπαϊκών
θεσµών.

(3)

Το Συµβούλιο και οι υπουργοί Πολιτισµού συνερχόµενοι
στο πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών Πολιτισµού, στο
ψήφισµα της 14ης Νοεµβρίου 1991 σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα (2), τόνισαν το σηµαντικό ρόλο των
δικτύων πολιτιστικών οργανώσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας και συµφώνησαν να ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτιστικών οργανώσεων
των χωρών τους στη µη κυβερνητική συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

(1) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· κοινή θέση του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 72 Ε της 23.3.2004, σ. 10)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.
(2) ΕΕ C 314 της 5.12.1991, σ. 1.

(3) ΕΕ C 13 της 18.1.2003, σ. 5.
(4) ΕΕ C 72 της 15.3.1993, σ. 118.
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(10)

Η γραµµή του προϋπολογισµού Α-3 0 3 5 του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό
έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη παρέχει στήριξη για τη διατήρηση των χώρων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης ως ιστορικών µνηµείων.

(17)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(11)

Ο κανονισµός (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), εφεξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός», απαιτεί να θεσπισθεί βασική πράξη για
την κάλυψη των ανωτέρω υφιστάµενων ενεργειών στήριξης.
Η Επιτροπή δεσµεύθηκε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις
του προϋπολογισµού στο πλαίσιο της εκτέλεσης.

(18)

Είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί το περιεχόµενο των δράσεων
και ειδικότερα η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν οι επιλέξιµοι για επιχορήγηση
δικαιούχοι· η αξιολόγηση αυτή µπορεί να διεξάγεται καλύτερα µέσω επιτροπής διαχείρισης.

(19)

Οποιαδήποτε ενίσχυση παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συνάδει απολύτως µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή,
κατά την έγκριση του δηµοσιονοµικού κανονισµού, δεσµεύθηκαν να επιτύχουν ως στόχο την έναρξη ισχύος της εν
λόγω βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004.

(13)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δέουσα χρηµατοδοτική
σταθερότητα και συνέχεια στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού
κανονισµού για τους οργανισµούς στους οποίους η Κοινότητα χορήγησε χρηµατοοικονοµική στήριξη στη διάρκεια
των προηγούµενων ετών.

(14)

(15)

Θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να αναληφθούν µεταβατικές
ρυθµίσεις για τα έτη 2004 και 2005 προκειµένου να µπορέσουν να παρασχεθούν επιχορηγήσεις στα πλαίσια του
µέρους 2 του παρόντος κοινοτικού προγράµµατος. Κρίνεται
πρόσφορο να γίνει χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 168
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής (2), που επιτρέπει την
παροχή επιχορηγήσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε οργανώσεις που προσδιορίζονται από µια βασική
πράξη ως δικαιούχοι επιχορήγησης.

Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις που θα
προέλθουν από πόρους κρατών θα πρέπει να συνάδουν µε
τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1
Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος

1.
Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης
για τη στήριξη των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού (στο εξής «το πρόγραµµα»).

2.
Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη των
δραστηριοτήτων των οργανισµών αυτών.

Το πρόγραµµα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(16)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (3), για την αρχή του
προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας
του προϋπολογισµού.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης
∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1).
(3) 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).

α) το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που επιδιώκει
στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του
πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί µέρος της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα·

β) µια ειδική δράση στον εν λόγω τοµέα.

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει κυρίως να συµβάλλουν ή να είναι
σε θέση να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της
πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον τοµέα
του πολιτισµού.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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3.
Το πρόγραµµα θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2004 και θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

30.4.2004

Άρθρο 5
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

Άρθρο 2

1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος για την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 3 καθορίζεται σε 19 εκατοµµύρια ευρώ.

Πρόσβαση στο πρόγραµµα

Για να είναι επιλέξιµος για επιχορήγηση, ένας οργανισµός πρέπει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος I και να διαθέτει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

2.
Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες
πιστώσεις εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 6
α) πρέπει να είναι ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ασκεί ιδίως δραστηριότητες στον
τοµέα του πολιτισµού και να επιδιώκει στόχους δηµόσιου συµφέροντος·

β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά για περισσότερα από δύο έτη
και οι ετήσιοι ισολογισµοί του για τα προηγούµενα δύο έτη να
έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές·

γ) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της
κοινοτικής δράσης στον τοµέα του πολιτισµού και να λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο
παράρτηµα I.

Μέτρα υλοποίησης
1.
Τα απαιτούµενα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης
µέτρα τα οποία αφορούν τα παρακάτω θέµατα λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 7 παράγραφος 2:
α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων στόχων,
προτεραιοτήτων, των κριτηρίων και των διαδικασιών επιλογής·
β) την οικονοµική υποστήριξη που πρέπει να παρασχεθεί από την
Κοινότητα (ποσά, διάρκεια και αποδέκτες) στους τοµείς που
καλύπτονται από τις ενέργειες των µερών 2 και 3 του παραρτήµατος Ι, και τους γενικούς προσανατολισµούς για την υλοποίηση του προγράµµατος·

Άρθρο 3
Επιλογή δικαιούχων

1.
Η επιχορήγηση λειτουργίας για το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού ή στόχο ο οποίος αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω
τοµέα γίνεται σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται
στο παράρτηµα I.

2.
Η επιχορήγηση για ενέργειες που προβλέπονται στο πρόγραµµα παρέχεται σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα I. Η επιλογή των ενεργειών γίνεται µέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Άρθρο 4
Παροχή της επιχορήγησης

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος πρέπει να συνάδουν µε τις διατάξεις που
καθορίζονται στο αντίστοιχο τµήµα του παραρτήµατος I.

γ) τον ετήσιο προϋπολογισµό και την κατανοµή των κονδυλίων
µεταξύ των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος·
δ) τις ρυθµίσεις εποπτείας και αξιολόγησης του προγράµµατος
και τις ρυθµίσεις διάδοσης και µεταφοράς των αποτελεσµάτων.
2.
Τα απαιτούµενα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης
µέτρα τα οποία αφορούν τα λοιπά θέµατα λαµβάνονται µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 7
∆ιαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται
µε την απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ (1).
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
(1) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.
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Η περίοδος που ορίζεται µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δύο µήνες.
3.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

L 138/43

β) το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, έκθεση σχετική µε την
επίτευξη των στόχων του παρόντος προγράµµατος. Η εν λόγω
έκθεση θα βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα της εξωτερικής
αξιολόγησης και θα αποτιµά τα αποτελέσµατα τα οποία επέτυχαν οι δικαιούχοι, ιδίως ως προς την αποτελεσµατικότητα, την
απόδοση και το περιεχόµενο των ενεργειών τους, εκτιµώµενων
συνολικά ή ατοµικά, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων
που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο παράρτηµα I.
Άρθρο 9

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

α) το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005, έκθεση σχετική µε
την υλοποίηση του προγράµµατος, επίτευξη των στόχων του
και µε ενδεχόµενο µελλοντικό πρόγραµµα προς αντικατάσταση
του παρόντος προγράµµατος.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Η Επιτροπή υποβάλλει, εξάλλου, ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετική µε την υλοποίηση
του προγράµµατος.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο γενικός στόχος του άρθρου 1 είναι η ενίσχυση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα του πολιτισµού και η αύξηση
της αποτελεσµατικότητας µε την στήριξη των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα.
Η εν λόγω στήριξη λαµβάνει τη µορφή των δύο ακόλουθων ειδών επιχορήγησης:
— είτε είναι επιχορήγηση λειτουργίας που προορίζεται να συγχρηµατοδοτήσει τις δαπάνες που συνδέονται µε το
µόνιµο πρόγραµµα εργασίας οργανισµού που επιδιώκει σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του
πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί µέρος του πλαισίου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα
(µέρος 1 και 2),
— είτε είναι επιχορήγηση για τη συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένης δράσης στον τοµέα αυτό (µέρος 3).
Οι κύριες δραστηριότητες των οργανισµών αυτών που ενδέχεται να συµβάλλουν στην ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής δράσης στον τοµέα του πολιτισµού είναι οι ακόλουθες:
— εκπροσώπηση των ενδιαφερόµενων µερών στο κοινοτικό επίπεδο,
— διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση,
— δικτύωση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τοµέα,
— εκπροσώπηση και ενηµέρωση των περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— ανεύρεση και διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της νοµοθεσίας, της εκπαίδευσης και των µέσων ενηµέρωσης,
— εκπλήρωση του ρόλου του πολιτιστικού «πρεσβευτή», προάγοντας τη συνείδηση της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς,
— διατήρηση και αναµνηστήρια επισήµανση των βασικών εγκαταστάσεων και αρχείων που έχουν συνδεθεί µε την
αναγκαστική µεταφορά και εγκλεισµό στα στρατόπεδα τη συµβολιζόµενη από τα µνηµεία που έχουν τοποθετηθεί
στις εγκαταστάσεις των πρώην στρατοπέδων και άλλων τόπων µαζικών µαρτυρίων και εκτελέσεων αµάχων και
διαιώνιση της µνήµης των θυµάτων των εν λόγω στρατοπέδων.

2.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται από τους
οργανισµούς που είναι επιλέξιµοι για κοινοτική χρηµατοδότηση βάσει του προγράµµατος και οι οποίες εµπίπτουν σε
έναν από τους ακόλουθους τοµείς:

2.1.

Μέρος 1: Μόνιµες δραστηριότητες των ακόλουθων οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα του πολιτισµού:
— ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες,
— κέντρα του δικτύου Mercator.

2.2.

Μέρος 2: Μόνιµες δραστηριότητες άλλων οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον
τοµέα του πολιτισµού ή στόχο που αποτελεί τµήµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.
Ετήσιες επιχορηγήσεις λειτουργίας µπορούν να χορηγηθούν για την υποστήριξη της διεξαγωγής των µόνιµων προγραµµάτων εργασίας οργανισµών ή δικτύων που προάγουν τον ευρωπαϊκό πολιτισµό και τη συνεργασία στον πολιτιστικό τοµέα και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής και της διαχείρισης του πολιτισµού.
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Μέρος 3: Ενέργειες για τη διατήρηση και την αναµνηστήρια επισήµανση των βασικών εγκαταστάσεων και αρχείων που
σχετίζονται µε τη µεταφορά και τον εγκλεισµό στα στρατόπεδα τη συµβολιζόµενη από τα µνηµεία που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους των πρώην στρατοπέδων και άλλων τόπων µαζικών µαρτυρίων και εκτελέσεων αµάχων και για τη
διαιώνιση της µνήµης εκείνων που χάθηκαν στα στρατόπεδα αυτά.

3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μέρος 1: Οι επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος µέρους του προγράµµατος µπορούν να χορηγούνται στο ευρωπαϊκό
γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες (EBLUL) και στα κέντρα του δικτύου Mercator.
Η Επιτροπή µπορεί να παρέχει τις επιχορηγήσεις αυτές κατόπιν παραλαβής ενδεδειγµένου προγράµµατος εργασίας και
προϋπολογισµού.
Μέρος 2:
1.

Για την παροχή των επιχορηγήσεων βάσει του παρόντος µέρους του προγράµµατος, η Επιτροπή δηµοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

2. Κατά το έτος 2004, εντούτοις, κατά παρέκκλιση προς το σηµείο 1, µπορεί να παρασχεθούν επιχορηγήσεις στις
οργανώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύουν όλες οι απαιτήσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι κανόνες εφαρµογής του
και η βασική πράξη.
Μέρος 3: Οι ενέργειες που πρόκειται να υποστηριχθούν δυνάµει του παρόντος µέρους επιλέγονται µε βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις για λειτουργικές επιχορηγήσεις αξιολογούνται µε βάση:
— την ανταλλαγή εµπειριών που προωθούν τη µεγαλύτερη πολιτιστική πολυµορφία,
— την κινητικότητα της τέχνης και των καλλιτεχνών,
— την ποιότητα των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων,
— την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων,
— τον βιώσιµο χαρακτήρα των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων,
— την προβολή των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων,
— την αντιπροσωπευτικότητα των οργανισµών.
Οι επιχορηγήσεις παρέχονται µε βάση το πρόγραµµα εργασίας που εγκρίνεται από την Επιτροπή.
Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης που παρέχεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε µέρους του παρόντος προγράµµατος υποδεικνύει σε περίοπτη θέση, όπως στην ιστοσελίδα του ή στην ετήσια έκθεσή του, ότι έλαβε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

5.1.

Στο µέρος 1, οι επιλέξιµες δαπάνες του ευρωπαϊκού γραφείου για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες και των κέντρων
του δικτύου Mercator περιλαµβάνουν τις δαπάνες λειτουργίας και τις δαπάνες πραγµατοποίησης των ενεργειών τους.
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5.2.

Η επιχορήγηση που παρέχεται στο ευρωπαϊκό γραφείο για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες και στα κέντρα του
δικτύουMercator δεν χρηµατοδοτεί όλες τις επιλέξιµες δαπάνες τους κατά το ηµερολογιακό έτος για το οποίο χορηγείται: τουλάχιστον το 20 % των προϋπολογισµών των οργανισµών πρέπει να συγχρηµατοδοτηθεί από µη κοινοτικές
πηγές.

5.3.

Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, η αρχή της βαθµιαίας µείωσης δεν εφαρµόζεται σε επιχορηγήσεις λειτουργίας στο ευρωπαϊκό γραφείο των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών και στα κέντρα
του δικτύου Mercator, καθώς πρόκειται για οργανισµούς που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

5.4.

Βάσει του µέρους 2, οι δαπάνες που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισµό της επιχορήγησης λειτουργίας
είναι οι αναγκαίες για την κατάλληλη διεξαγωγή των κανονικών δραστηριοτήτων του επιλεγµένου οργανισµού. Οι
δαπάνες αυτές είναι ιδίως οι δαπάνες προσωπικού, οι γενικές δαπάνες (ενοίκια, κοινόχρηστα, εξοπλισµός, αναλώσιµα
γραφείου, τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές δαπάνες κ.λπ.) οι δαπάνες εσωτερικών συνεδριάσεων, δηµοσιεύσεων, ενηµέρωσης και διάδοσης, καθώς και οι δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του οργανισµού.

5.5.

Η επιχορήγηση λειτουργίας που παρέχεται βάσει του µέρους 2 του παρόντος παραρτήµατος δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του οργανισµού για το έτος για το οποίο παρέχεται. Τουλάχιστον το
20 % του προϋπολογισµού των οργανισµών που καλύπτονται από το µέρος αυτό πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από µη
κοινοτικές πηγές. Αυτή η συγχρηµατοδότηση µπορεί εν µέρει να παρέχεται σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος που αιτιολογείται από παραστατικά ή το κόστος
που είναι γενικά αποδεκτό στην εν λόγω αγορά.

5.6.

Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι επιχορηγήσεις λειτουργίας έχουν, σε
περίπτωση ανανέωσης, φθίνοντα χαρακτήρα. Αυτή η µείωση εφαρµόζεται από το τρίτο έτος και µετά και ορίζεται στο
ποσοστό των 2,5 % ετησίως. Για να τηρηθεί ο εν λόγω κανόνας, ο οποίος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του προαναφερόµενου κανόνα συγχρηµατοδότησης, το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης το αντίστοιχο προς την επιχορήγηση που παρασχέθηκε για δεδοµένο οικονοµικό έτος είναι τουλάχιστον 2,5 εκατοστιαίες µονάδες κατώτερο του
ποσοστού κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που αντιστοιχεί προς την επιχορήγηση που παρασχέθηκε για το προηγούµενο οικονοµικό έτος.

5.7.

Η επιχορήγηση που παρέχεται δυνάµει του µέρους 3 του παρόντος παραρτήµατος δεν µπορεί να καλύπτει πάνω από
το 75 % των επιλέξιµων δαπανών της σχετικής ενέργειας.

5.8.

Για τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών µπορεί να ξεκινήσει την 1η
Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
επιχορήγησης ούτε από την ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού έτους του δικαιούχου.

5.9.

Το 2004, στην περίπτωση των δικαιούχων των οποίων το οικονοµικό έτος αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου, παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η συµφωνία επιχορήγησης εντός των πρώτων τεσσάρων µηνών από την έναρξη του οικονοµικού έτους του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού. Σε αυτήν την περίπτωση, η συµφωνία επιχορήγησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί το
αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.

6.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με βάση την ανάλυση κόστους/απόδοσης, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το σύνολο ή τµήµα των
καθηκόντων της διαχείρισης του προγράµµατος σε έναν εκτελεστικό οργανισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Μπορεί επίσης να προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και σε κάθε άλλη δαπάνη για τεχνική και
διοικητική βοήθεια, µη συνεπαγόµενη την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης µε ειδικές
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να χρηµατοδοτήσει µελέτες και να οργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων κατάλληλες για τη διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος και να αναλάβει ενέργειες ενηµέρωσης,
δηµοσίευσης και διάδοσης που συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος.

7.

ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

7.1.

Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας φυλάσσει στη διάθεση της Επιτροπής, για χρονικό διάστηµα πέντε ετών από
την τελευταία πληρωµή, όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών που αφορούν όσες δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν κατά το
έτος επιχορήγησης, καθώς επίσης και την ελεγχθείσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ο δικαιούχος επιχορήγησης
φροντίζει ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών να τεθούν
στη διάθεση της Επιτροπής.
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7.2.

Η Επιτροπή δικαιούται να πραγµατοποιήσει, είτε απευθείας µέσω του προσωπικού της, είτε µέσω κάθε άλλου εγκεκριµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, λογιστικό έλεγχο του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η επιχορήγηση. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και για διάστηµα
πέντε ετών που υπολογίζονται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου. Τα πορίσµατα των λογιστικών ελέγχων
µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση των καταβληθέντων ποσών.

7.3.

Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και το εντεταλµένο από την Επιτροπή εξωτερικό προσωπικό πρέπει να έχει τη
δέουσα πρόσβαση, και ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των καταχωρηµένων σε ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω λογιστικών ελέγχων.

7.4.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε
την Επιτροπή, και ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση.

7.5.

Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου (1). Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται
έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), οι οποίες διέπονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2).

(1) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οργανώσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι τµήµα 3 µέρος 2 σηµείο 2
— η ορχήστρα νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
— η ορχήστρα µπαρόκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBO)
— η φιλαρµονική των εθνών
— η ευρωπαϊκή χορωδιακή ακαδηµία
— η ευρωπαϊκή οµοσπονδία χορωδιών της Ένωσης
— οι χορωδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
— η ευρωπαϊκή οµοσπονδία χορωδιών νέων (Europa Cantat)
— το ευρωπαϊκό κέντρο όπερας (Μάντσεστερ)
— η ορχήστρα τζαζ των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Swinging Europe)
— το διεθνές ίδρυµα Yehudi Menuhin
— η ευρωπαϊκή ορχήστρα δωµατίου
— η ευρωπαϊκή ένωση ωδείων, µουσικών ακαδηµιών και Musikhochschulen (AEC)
— το ακαδηµαϊκό ίδρυµα Yuste
— το ευρωπαϊκό συµβούλιο καλλιτεχνών (ECA)
— το ευρωπαϊκό φόρουµ τεχνών και κληρονοµιάς (EFAH)
— η ανεπίσηµη σύνοδος του ευρωπαϊκού θεάτρου (ΙΕΤΜ)
— η ευρωπαϊκή θεατρική σύµβαση
— η ένωση των θεάτρων της Ευρώπης
— το ευρωπαϊκό βραβείο θεάτρου
— το βραβείο Europa (βραβείο που απονέµεται στα καλύτερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα)
— το Europa Nostra
— το συνέδριο ευρωπαίων συγγραφέων (EWC)
— το ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων τέχνης για τα παιδιά και τους νέους (EU-NET ART)
— η ευρωπαϊκή οµοσπονδία χωριών για καλλιτέχνες (Euro Art)
— το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων επιµόρφωσης στον τοµέα της πολιτιστικής διοίκησης (ENCATC)
— ο ευρωπαϊκός σύνδεσµος ιδρυµάτων τέχνης (ELIA)
— το δίκτυο οργανώσεων ευρωπαϊκών µουσείων (ΝΕΜΟ)
— το Momentum Europa
— το πανευρωπαϊκό δηµόσιο παιδικό δίκτυο
— οι συναντήσεις: Ένωση ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών για τον πολιτισµό
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— τα Europalia
— το Ευρωµπαλέτο
— η ευρωπαϊκή ένωση διεθνών φεστιβάλ και εκδηλώσεων
— το ίδρυµα Πήγασος
— το «Hors-les- Murs»
— το Huis Doorn ( Κάτω Χώρες)
— το ευρωπαϊκό φεστιβάλ µουσικής
— συντονισµός των εκπαιδευτικών δοµών στην Ευρώπη (Tuning)
— St Boniface Memorial Foundation 2004
— η ευρωπαϊκή κοινότητα ιστορικών συντεχνιών σκοποβολής (Historic Armed Guilds)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 793/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Οι αερολιµένες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χωρητικότητας πρέπει να χαρακτηρισθούν συντονισµένοι µε βάση
αντικειµενικά κριτήρια, αφού διενεργηθεί ανάλυση της
χωρητικότητας. Στους συντονισµένους αερολιµένες απαιτούνται λεπτοµερείς κανόνες για να διασφαλισθεί ότι
τηρούνται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της µη διακριτικής µεταχείρισης· οι ειδικής φύσης
δραστηριότητες όπως η εκµετάλλευση ελικοπτέρων δεν θα
πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες κατανοµήςslots όταν δεν
είναι ανάγκη.

(6)

Στους αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού των πτήσεων, ο υπεύθυνος προγραµµατισµού θα πρέπει να ενεργεί
ανεξάρτητα· στους συντονισµένους αερολιµένες ο συντονιστής θα πρέπει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία συντονισµού· συνεπώς η θέση των συντονιστών πρέπει
να είναι τελείως ανεξάρτητη και οι αρµοδιότητές τους να
προδιαγραφούν διεξοδικά.

(7)

Είναι αναγκαίο να προδιαγραφεί διεξοδικά ο ρόλος της επιτροπής συντονισµού η οποία ιδρύεται για να εκτελεί καθήκοντα συµβούλου και διαµεσολαβητή όσον αφορά την
κατανοµή των διαθεσίµων χρόνων χρήσης. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής συντονισµού θα πρέπει να προσκαλούνται
αντιπρόσωποι των κρατών µελών ως παρατηρητές χωρίς
δικαίωµα ψήφου· αυτή η ιδιότητα των ως παρατηρητών δεν
αποκλείει το ενδεχόµενο να προεδρεύουν συνεδριάσεων της
επιτροπής συντονισµού. Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί
ότι η επιτροπή συντονισµού δεν έχει την εξουσία να λαµβάνει αποφάσεις που θα ήταν δεσµευτικές για τον συντονιστή.

(8)

Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η κατανοµή των
διαθεσίµων χρόνων χρήσης θα πρέπει να θεωρείται δικαίωµα
χρήσης, το οποίο µε την προσγείωση και την απογείωση επιτρέπει στους αεροµεταφορείς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερολιµένα σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες
κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την
οποία χορηγήθηκαν οι χρόνοι χρήσης. Θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη να διαµορφωθούν κανόνες και διαδικασίες
για τον συντονισµένο αερολιµένα και τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης στους αερολιµένες.

(9)

Ωστόσο, για τη σταθερότητα των δροµολογίων, το υπάρχον
σύστηµα προβλέπει ανακατανοµή των διαθέσιµων χρόνων
χρήσης µε κατεστηµένο ιστορικό προηγούµενο («ιστορικά
δικαιώµατα») στους εγκατεστηµένους αεροµεταφορείς· για
να ενθαρρυνθεί η τακτική εκτέλεση των δροµολογίων στους
συντονισµένους αερολιµένες, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί
ότι τα ιστορικά δικαιώµατα είναι συνδεδεµένα µε σειρές διαθέσιµων χρόνων χρήσης· ταυτόχρονα τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη, κατά τον καθορισµό των παραµέτρων χωρητικότητας, τους λειτουργικούς
και περιβαλλοντικούς περιορισµούς.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80, παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής, (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (2),
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251
της συνθήκης, (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24
Μαρτίου 2001, ο παρών κανονισµός αποτελεί το πρώτο
βήµα της διαδικασίας διεξοδικής αναθεώρησης· προκειµένου
να ληφθούν υπόψιν οι εξελίξεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τους
νεοεισερχόµενους και θέµατα πρόσβασης στις αγορές, ο
παρών κανονισµός πρέπει να επανεξετασθεί µετά από ορισµένη περίοδο λειτουργίας του.

(2)

Η πείρα έδειξε ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του
Συµβουλίου (4) πρέπει να ενισχυθεί για να εξασφαλισθεί
πληρέστερη και πιο ευέλικτη χρήση της περιορισµένης
χωρητικότητας στους αερολιµένες που παρουσιάζουν συµφόρηση.

(3)

Είναι, εποµένως, αναγκαίο να τροποποιηθεί ο ανωτέρω κανονισµός σύµφωνα µε το άρθρο 14 και να διευκρινισθούν ορισµένες διατάξεις του.

(4)

Κρίνεται σκόπιµο να ακολουθηθεί η διεθνής ορολογία και
να χρησιµοποιηθούν εποµένως οι όροι «αερολιµένας µε
ευκολίες προγραµµατισµού των πτήσεων» και «συντονισµένος αερολιµένας» αντί των όρων «συντονισµένος αερολιµένας» και «πλήρως συντονισµένος αερολιµένας» αντίστοιχα.

(1) ΕΕ C 220 Ε, 25.9.2001, σ. 131.
(2) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 8.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C
261 Ε, 30.10.2003, σ. 116), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης
Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2004
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1554/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 221 της 4.9.2003, σ. 1).
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Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης µε ιστορικό προηγούµενο θα
πρέπει να είναι συµβατοί µε τον υπολογισµό χρήσης και µε
όλες τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
95/93 για να επιτρέπουν στους αεροµεταφορείς να ζητήσουν τους διαθέσιµους αυτούς χρόνους χρήσης για την
επόµενη ισοδύναµη περίοδο προγραµµατισµού· η κατάσταση
των ιστορικών δικαιωµάτων σε περίπτωση εκτέλεσης από
κοινού δροµολογίων, πτήσεων µε κοινό κωδικό ή συµφωνιών ενοποιηµένης παρουσίας θα πρέπει να διευκρινισθεί.
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Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:
(11)

(12)

Τα τακτικά δροµολόγια θα πρέπει να έχουν στους αερολιµένες την προτεραιότητα, η οποία θα πρέπει να δίδεται
χωρίς καµία απολύτως διάκριση µεταξύ προγραµµατισµένων
και µη προγραµµατισµένων δροµολογίων.

Ο ορισµός του νεοεισερχόµενου θα πρέπει να ενισχύσει την
προσφορά κατάλληλων αεροπορικών δροµολογίων προς τις
περιφέρειες και να αυξήσει τις δυνατότητες ανταγωνισµού
στα ενδοκοινοτικά δροµολόγια.

(13)

Για να εξασφαλισθεί καλύτερα ότι οι τρίτες χώρες µεταξύ
άλλων θα µεταχειρίζονται µε ανάλογο τρόπο τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, θα πρέπει να θεσπισθεί µια διαδικασία
που θα επιτρέπει στην Κοινότητα να ενεργεί αποτελεσµατικότερα κατά των τρίτων χωρών που δεν παρέχουν µεταχείριση ανάλογη µε εκείνην που παρέχεται εντός Κοινότητας.

(14)

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

(15)

Η πρόσβαση αεροµεταφορέα σε συντονισµένο αερολιµένα
επιτρέπεται µόνον εφόσον του έχει χορηγηθεί διαθέσιµος
χρόνος χρήσης· θα πρέπει να εισαχθούν µέτρα τα οποία θα
εγγυώνται την πρακτική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όταν οι αεροµεταφορείς επανειληµµένα και
εσκεµµένα δεν τηρούν τους κανόνες κατανοµής των διαθεσίµων χρόνων χρήσης.

(16)

Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία για την επανεξέταση των
αποφάσεων που λαµβάνει ο συντονιστής.

(17)

Για την αποφυγή αµφιβολιών, θα πρέπει να διευκρινίζεται
ότι η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού
δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης, και
ιδίως τα άρθρα 81 και 82 αυτής, και του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2),

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180 της
9.7.1997, σ. 1).

«1.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στους κοινοτικούς
αερολιµένες.»

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα εξής:
«α) “διαθέσιµος χρόνος χρήσης (slot) ”: η άδεια που δίνεται από συντονιστή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό προς χρησιµοποίηση του πλήρους φάσµατος της
αερολιµενικής υποδοµής ενός συντονισµένου αερολιµένα που χρειάζεται για την εκµετάλλευση µιας αεροπορικής υπηρεσίας σε συγκεκριµένο συντονισµένο
αερολιµένα µια συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για προσγείωση ή απογείωση, όπως χορηγείται από τον συντονιστή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό·
β) “νεοεισερχόµενος αεροµεταφορέας”:
i)

ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί διαθέσιµο
χρόνο χρήσης από µια σειρά χρόνων χρήσης σε
έναν αερολιµένα για κάποια ηµέρα, εφόσον, εάν
γίνει δεκτό το αίτηµά του, θα διαθέτει συνολικά
λιγότερους από πέντε διαθέσιµους χρόνους χρήσης
σε αυτόν τον αερολιµένα για την συγκεκριµένη
ηµέρα· ή

ii) ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης για προγραµµατισµένο απευθείας επιβατικό δροµολόγιο µεταξύ δύο κοινοτικών αερολιµένων όταν δύο κατ' ανώτατο όριο
άλλοι αεροµεταφορείς εκτελούν το ίδιο προγραµµατισµένο απευθείας δροµολόγιο µεταξύ των
αερολιµένων την ίδια ηµέρα, και εφόσον παρά
ταύτα θα διέθετε, εάν το αίτηµά του γινόταν
δεκτό, λιγότερους από πέντε χρόνους χρήσης στον
αερολιµένα αυτό τη δεδοµένη ηµέρα για το συγκεκριµένο απευθείας δροµολόγιο· ή
iii) ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί µια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης σε έναν αερολιµένα για προγραµµατισµένο απευθείας επιβατικό δροµολόγιο
µεταξύ του αερολιµένα αυτού και ενός περιφερειακού αερολιµένα, όταν κανείς άλλος αεροµεταφορέας δεν εκτελεί προγραµµατισµένο απευθείας επιβατικό δροµολόγιο µεταξύ των ίδιων αερολιµένων
ή των συστηµάτων αερολιµένων τη συγκεκριµένη
ηµέρα, και εφόσον παρά ταύτα θα διέθετε, εάν το
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αίτηµά του γινόταν δεκτό, λιγότερους από πέντε
διαθέσιµους χρόνους χρήσης στον αερολιµένα
αυτό τη δεδοµένη ηµέρα για το συγκεκριµένο
απευθείας δροµολόγιο.
Αεροµεταφορέας που κατέχει άνω του 5 % του συνολικού αριθµού χρόνων χρήσης διαθέσιµων τη συγκεκριµένη ηµέρα σε συγκεκριµένο αερολιµένα ή άνω του
4 % του συνολικού αριθµού διαθέσιµων χρόνων
χρήσης τη συγκεκριµένη ηµέρα σε σύστηµα αερολιµένων στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος αερολιµένας
δεν θεωρείται νεοεισερχόµενος στον εν λόγω αερολιµένα.»
β) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το εξής:
«στ) i)

“αεροµεταφορέας”, αεροπορική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο
έγγραφο τουλάχιστον στις 31 Ιανουαρίου για την
επόµενη θερινή περίοδο ή στις 31 Αυγούστου για
την επόµενη χειµερινή περίοδο. Για τους σκοπούς
των άρθρων 4, 8, 8α και 10, ο ορισµός του αεροµεταφορέα περιλαµβάνει επίσης την ιδιωτική αεροπλοΐα, όταν λειτουργεί σύµφωνα µε ωράριο· για
τους σκοπούς των άρθρων 7 και 14, ο ορισµός
του αεροµεταφορέα περιλαµβάνει επίσης όλη την
πολιτική αεροπλοΐα,

ii) “όµιλος αεροµεταφορέων”, δύο ή περισσότεροι
αεροµεταφορείς που εκτελούν κοινές πτήσεις,
έχουν ενοποιηµένη παρουσία ή εκτελούν πτήσεις
µε κοινό κωδικό για την εκτέλεση συγκεκριµένων
αεροπορικών δροµολογίων.
ζ) “συντονισµένος αερολιµένας”, οιοσδήποτε αερολιµένας
στον οποίο ένας αεροµεταφορέας ή κάθε άλλος
φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών χρειάζεται, για
την απογείωση ή την προσγείωση, κατανοµή διαθεσίµου χρόνου χρήσης από το συντονιστή, µε την εξαίρεση των επίσηµων πτήσεων, των προσγειώσεων έκτακτης ανάγκης και των ανθρωπιστικών πτήσεων,».

στηριότητες των διαφόρων αεροµεταφορέων που είναι
παρόντες στον αερολιµένα ή το σύστηµα αερολιµένων·
ια) “σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης”, τουλάχιστον πέντε
διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έχουν ζητηθεί τακτικά
για την ίδια ώρα της ίδιας ηµέρας της εβδοµάδας στην
ίδια περίοδο προγραµµατισµού και έχουν χορηγηθεί
κατ' αυτόν τον τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, έχουν χορηγηθεί για περίπου την ίδια ώρα·
ιβ) “ιδιωτική αεροπλοΐα”, ο κλάδος της γενικής αεροπλοΐας που αφορά την εκµετάλλευση ή τη χρήση
αεροσκαφών από εταιρείες µε σκοπό τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων στο πλαίσιο διεξαγωγής των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς πρόσβαση για το κοινό εν γένει και µε κυβερνήτες πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον έγκυρη άδεια εµπορικού
κυβερνήτη και διαθέτουν ειδικότητα πτήσης µε
όργανα·
ιγ) “παράµετροι συντονισµού”, η µε επιχειρησιακούς
όρους έκφραση της συνολικής διαθέσιµης χωρητικότητας ενός αερολιµένα για την κατανοµή διαθέσιµων
χρόνων χρήσης κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου προγραµµατισµού, η οποία αντικατοπτρίζει όλους τους
τεχνικούς, επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερολιµενικής υποδοµής και των διαφόρων υποσυστηµάτων
της.»

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:
«1.

ι)

“οργανισµός διαχείρισης αερολιµένα”, ο οργανισµός ο
οποίος, σε συνδυασµό ή όχι µε άλλες δραστηριότητες,
έχει το καθήκον βάσει εθνικών νόµων ή κανονισµών να
διοικεί και να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του
αερολιµένα και να συντονίζει και να ελέγχει τις δρα-

α) Ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει αερολιµένα ως αερολιµένα µε ευκολίες
προγραµµατισµού ή ως συντονισµένο παρά
µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
β) Ένα κράτος µέλος δεν χαρακτηρίζει αερολιµένα
ως συντονισµένο, παρά µόνο σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 3.»

γ) Προστίθενται τα εξής στοιχεία:
«θ) “αερολιµένας µε ευκολίες προγραµµατισµού”, ο αερολιµένας µε πιθανά προβλήµατα συµφόρησης σε ορισµένες περιόδους της ηµέρας, της εβδοµάδας ή του
έτους που µπορούν να λύνονται µε εθελούσια συνεργασία µεταξύ αεροµεταφορέων, στον οποίο έχει διορισθεί ένας υπεύθυνος προγραµµατισµού για να διευκολύνονται τα δροµολόγια των αεροµεταφορέων που
εκτελούν δροµολόγια ή προτίθενται να εκτελέσουν
δροµολόγια από τον εν λόγω αερολιµένα·

30.4.2004

β) Ο όρος «συντονισµένος» στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται
από τον όρο «µε ευκολίες προγραµµατισµού».
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής:
«3.
Το αρµόδιο κράτος µέλος, όταν το κρίνει αναγκαίο
ή εντός έξι µηνών, εξασφαλίζει ότι ο οργανισµός διαχείρισης του οικείου αερολιµένα ή κάποιος άλλος αρµόδιος
φορέας πραγµατοποιεί διεξοδική ανάλυση χωρητικότητας
στους µη χαρακτηρισµένους αερολιµένες ή στους αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού:
i)

κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης των αεροµεταφορέων που εκτελούν περισσότερα από τα µισά δροµολόγια σε έναν αερολιµένα ή του οργανισµού διαχείρισης

30.4.2004
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του αερολιµένα όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν
επαρκεί για τις εκτελούµενες ή τις προγραµµατιζόµενες
πτήσεις σε ορισµένες περιόδους· ή
ii) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ιδίως όταν ένας αερολιµένας είναι προσβάσιµος ουσιαστικά µόνον από τους
αεροµεταφορείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης ή όταν αεροµεταφορείς, και
ιδίως νεοεισερχόµενοι, συναντούν σοβαρά προβλήµατα
στην εξασφάλιση δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στο συγκεκριµένο αερολιµένα.
Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε κοινώς αναγνωρισµένες
µεθόδους, προσδιορίζει τις ελλείψεις χωρητικότητας, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών σε
ένα συγκεκριµένο αερολιµένα. Στην ανάλυση εξετάζονται
οι δυνατότητες αντιµετώπισης των ελλείψεων αυτών µε νέα
ή τροποποιηµένη υποδοµή, επιχειρησιακές µεταβολές, ή µε
οιαδήποτε άλλη αλλαγή, και προτείνεται χρονοδιάγραµµα
για την επίλυση των προβληµάτων. Η ανάλυση προσαρµόζεται στα πρόσφατα δεδοµένα εφόσον γίνει επίκληση της
παραγράφου 5, ή εφόσον ο αερολιµένας υποστεί µεταβολές που επηρεάζουν σηµαντικά τη χωρητικότητα και τη
χρήση του. Τόσο η ανάλυση όσο και η χρησιµοποιούµενη
µέθοδος διατίθενται στα µέρη που έχουν ζητήσει την ανάλυση και, εφόσον ζητηθεί, στα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα
µέρη. Η ανάλυση κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.»
δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τις εξής παραγράφους:
«4.
Με βάση την ανάλυση, το κράτος µέλος συµβουλεύεται για τη χωρητικότητα του αερολιµένα τον οργανισµό διαχείρισης του αερολιµένα, τους αεροµεταφορείς που
χρησιµοποιούν τακτικά τον αερολιµένα, τις οργανώσεις
εκπροσώπησής τους, τους αντιπροσώπους της γενικής
αεροπλοΐας που χρησιµοποιεί τακτικά τον αερολιµένα, και
τις αρχές ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας.
5. Όταν παρουσιάζονται προβλήµατα χωρητικότητας
επί µία τουλάχιστον περίοδο προγραµµατισµού, το κράτος
µέλος διασφαλίζει ότι ο αερολιµένας χαρακτηρίζεται συντονισµένος για τις υπόψη περιόδους µόνον εάν
α) οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές ώστε να µην είναι
δυνατόν να αποφευχθούν µεγάλες καθυστερήσεις στον
αερολιµένα και
β) δεν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβληµάτων
αυτών βραχυπρόθεσµα.
6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, τα κράτη
µέλη δύνανται, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να χαρακτηρίζουν ως συντονισµένους για το κατάλληλο χρονικό διάστηµα τους αερολιµένες µε το πρόβληµα.»
ε) Η υπάρχουσα παράγραφος 5 µετατρέπεται σε παράγραφο
7, ο δε όρος «πλήρως συντονισµένος αερολιµένας» αντικαθίσταται από τον όρο «συντονισµένος αερολιµένας».
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4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής: «Υπεύθυνος προγραµµατισµού και συντονιστής».
β) Οι παράγραφοι 1 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.
Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για έναν αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού ή για έναν συντονισµένο αερολιµένα εξασφαλίζει ότι διορίζεται φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο καταλλήλων προσόντων ως υπεύθυνος
προγραµµατισµού και ως συντονιστής του αερολιµένα
αντίστοιχα, αφού προηγουµένως συµβουλευθεί τους αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν τακτικά τον αερολιµένα,
τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τον οργανισµό διαχείρισης του αερολιµένα, καθώς και τη επιτροπή συντονισµού όταν υπάρχει. Ο ίδιος υπεύθυνος προγραµµατισµού
ή ο ίδιος συντονιστής µπορεί να διορισθεί για περισσότερους του ενός αερολιµένες.
2.
Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για έναν αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού ή για έναν συντονισµένο αερολιµένα εξασφαλίζει:
α) ότι σε έναν αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού,
ο υπεύθυνος προγραµµατισµού ενεργεί µε βάση τον
παρόντα κανονισµό µε ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο
χωρίς να εισάγει διακρίσεις·
β) την ανεξαρτησία του συντονιστή στο συντονισµένο
αερολιµένα µε το λειτουργικό διαχωρισµό του από
οιοδήποτε µεµονωµένο ενδιαφερόµενο µέρος. Το
σύστηµα χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του
συντονιστή πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη ιδιότητα του συντονιστή·
γ) ότι ο συντονιστής ενεργεί µε βάση τον παρόντα κανονισµό µε ουδετερότητα, διαφάνεια και χωρίς να εισάγει
διακρίσεις.
3.
Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού και ο συντονιστής
συµµετέχουν στις διεθνείς διασκέψεις προγραµµατισµού
των αεροµεταφορέων εφόσον τις επιτρέπει η κοινοτική
νοµοθεσία.
4.
Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού συµβουλεύει τους
αεροµεταφορείς και συνιστά εναλλακτικούς χρόνους
άφιξης ή/και αναχώρησης όταν είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί συµφόρηση.
5.
Ο συντονιστής είναι ο µόνος υπεύθυνος για την
κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης. Κατανέµει τους
διαθέσιµους χρόνους χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος κανονισµού και προνοεί έτσι ώστε να µπορούν κατανεµηθούν χρόνοι χρήσης και εκτός ωρών γραφείου σε επείγουσες περιπτώσεις.
6.
Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού παρακολουθεί τη
συµφωνία των πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τα ωράρια
που τους συνιστώνται. Ο συντονιστής παρακολουθεί τη
συµφωνία των πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται. Αυτοί οι έλεγχοι συµφωνίας διενεργούνται σε στενή συνεργασία µε τον οργανι-
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σµό διαχείρισης του αερολιµένα και µε τις αρχές ελέγχου
της εναέριας κυκλοφορίας, λαµβάνεται δε κατ' αυτούς
υπόψη ο χρόνος και άλλες συναφείς παράµετροι σχετικές
µε τον υπόψη αερολιµένα. Ο συντονιστής υποβάλλει στα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, αν του
ζητηθεί, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, που αφορά, ιδίως,
την εφαρµογή του άρθρου 8α και του άρθρου 14, καθώς
και τις τυχόν καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 8 και 10 που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή συντονισµού και τα µέτρα επίλυσής τους.
7.
Όλοι οι υπεύθυνοι προγραµµατισµού και οι συντονιστές συνεργάζονται ώστε να επισηµαίνονται τυχόν ανακολουθίες στον προγραµµατισµό.»
γ) Η υφισταµένη παράγραφος 7 γίνεται παράγραφος 8 και το
εισαγωγικό της µέρος αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντονιστής παρέχει προς εξέταση κατόπιν αιτήσεως
δωρεάν και εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος στα
ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως δε στα µέλη ή τους παρατηρητές της Επιτροπής συντονισµού, τις κάτωθι πληροφορίες,
είτε γραπτώς είτε σε οιαδήποτε άλλη ευπρόσιτη µορφή:».
δ) Η υφισταµένη παράγραφος 8 γίνεται παράγραφος 9 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«9.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο
8 καθίστανται προσιτές το αργότερο τη στιγµή των σχετικών διασκέψεων προγραµµατισµού των δροµολογίων και,
ανάλογα µε την περίπτωση, κατά τη διάρκεια των διασκέψεων και ύστερα από αυτές. Ο συντονιστής παρέχει τις εν
λόγω πληροφορίες σε συνοπτική µορφή, εφόσον του ζητηθεί. Για την παροχή συνοπτικών πληροφοριών επιτρέπεται
η χρέωση τέλους ανάλογου προς το σχετικό κόστος.»
ε) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
«10.
Εφόσον υπάρχουν κατάλληλα και γενικώς αποδεκτά πρότυπα πληροφοριών προγραµµατισµού, ο υπεύθυνος
προγραµµατισµού, ο συντονιστής και οι αεροµεταφορείς
τα εφαρµόζουν, µε την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.»
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που χρησιµοποιούν τακτικά τον(τους) αερολιµένα(ες) και τις
οργανώσεις εκπροσώπησής τους στον οργανισµό διαχείρισης
του σχετικού αερολιµένα, στις αρµόδιες αρχές ελέγχου της
εναέριας κυκλοφορίας και στους εκπροσώπους της γενικής
αεροπλοΐας που χρησιµοποιεί τακτικά τον αερολιµένα.
Καθήκοντα της επιτροπής συντονισµού είναι
α) να υποβάλλει προτάσεις ή να συµβουλεύει το συντονιστή
ή/και το κράτος µέλος σχετικά µε:
— τις δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας του συγκεκριµένου αερολιµένα σύµφωνα µε το άρθρο 3 ή τις
δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του,
— τον καθορισµό των παραµέτρων συντονισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 6,
— τις µεθόδους παρακολούθησης της χρήσης των χορηγούµενων χρόνων χρήσης,
— τις τοπικές κατευθύνσεις για την κατανοµήslots ή την
παρακολούθηση της χρήσης των χορηγούµενων χρόνων χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων τυχόν
περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως προβλέπει το
άρθρο 8, παράγραφος 5,
— τις βελτιώσεις των συνθηκών κυκλοφορίας που επικρατούν στο συγκεκριµένο αερολιµένα,
— τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νεοεισερχόµενοι, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 9,
— όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη χωρητικότητα
του αερολιµένα·
β) να διαµεσολαβεί µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών
σε περίπτωση καταγγελίας σχετικά µε την κατανοµή των
διαθέσιµων χρόνων χρήσης, όπως προβλέπει το άρθρο 11.
2.
Οι αντιπρόσωποι του κράτους µέλους και ο συντονιστής
καλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισµού ως
παρατηρητές.

5. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από τα εξής:

«Άρθρο 5
Επιτροπή συντονισµού

1.
Σε ένα συντονισµένο αερολιµένα, το αρµόδιο κράτος
µέλος εξασφαλίζει ότι συγκροτείται επιτροπή συντονισµού. Η
ίδια επιτροπή συντονισµού µπορεί να υποδειχθεί για περισσότερους του ενός αερολιµένες. Η συµµετοχή στην επιτροπή συντονισµού είναι ανοικτή τουλάχιστον στους αεροµεταφορείς

3.
Η επιτροπή συντονισµού συντάσσει τον εσωτερικό της
κανονισµό ο οποίος καλύπτει µεταξύ άλλων τη συµµετοχή, τις
εκλογές, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα ή γλώσσες. Οιοδήποτε µέλος της επιτροπής
συντονισµού µπορεί να προτείνει τοπικές κατευθύνσεις, όπως
προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5. Κατ' αίτηση του συντονιστή, η επιτροπή συντονισµού συζητεί τις προτεινόµενες
τοπικές κατευθύνσεις για την κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων
χρήσης καθώς και για την παρακολούθηση της χρησιµοποίησης
των χορηγούµενων χρόνων χρήσης. Στο αρµόδιο κράτος µέλος
υποβάλλεται έκθεση σχετικά µε τις συζητήσεις της επιτροπής
συντονισµού, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις εντός της
επιτροπής συντονισµού.
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Άρθρο 6

L 138/55

όταν του το ζητήσει συντονιστής, ό,τι πληροφορίες διαθέτει
σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες υπηρεσίες των αεροµεταφορέων.

Παράµετροι συντονισµού
1.
Σε ένα συντονισµένο αερολιµένα, το αρµόδιο κράτος
µέλος εξασφαλίζει ότι καθορίζονται δύο φορές ανά έτος οι
παράµετροι κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης και ότι
ταυτόχρονα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί τεχνικοί, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί, καθώς και
οιαδήποτε µεταβολή τους.
Ο προσδιορισµός των παραµέτρων αυτών βασίζεται σε αντικειµενική ανάλυση των δυνατοτήτων ρύθµισης της εναέριας
κυκλοφορίας, λαµβανοµένων υπόψη των διαφόρων τύπων
κυκλοφορίας στον αερολιµένα, της συµφόρησης του εναερίου
χώρου που ενδεχοµένως προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου συντονισµού και της κατάστασης της χωρητικότητας.
Οι παράµετροι γνωστοποιούνται στο συντονιστή έγκαιρα πριν
την αρχική κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης ενόψει
των διασκέψεων προγραµµατισµού.
2.
Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, ο συντονιστής ορίζει σχετικά χρονικά διαστήµατα συντονισµού, όταν δεν τα καθορίζει το κράτος µέλος,
αφού συµβουλευθεί την επιτροπή συντονισµού και σύµφωνα µε
τη διαπιστωµένη χωρητικότητα.
3.
Ο προσδιορισµός των παραµέτρων και η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, καθώς και οι τυχόν µεταβολές τους,
συζητούνται λεπτοµερώς στην επιτροπή συντονισµού προκειµένου να αυξηθεί η χωρητικότητα και ο αριθµός χρόνων χρήσης
διαθέσιµων προς κατανοµή, πριν ληφθεί τελική απόφαση για
τις παραµέτρους κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης.
Όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθενται στα ενδιαφερόµενα µέρη
εφόσον τα ζητήσουν.

Άρθρο 7
Πληροφορίες προς τον υπεύθυνο προγραµµατισµού και
το συντονιστή
1.
Οι αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν ή προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν έναν αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού ή ένα συντονισµένο αερολιµένα υποβάλλουν στον υπεύθυνο προγραµµατισµού ή το συντονιστή αντίστοιχα όλες τις
σχετικές πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Όλες οι σχετικές
πληροφορίες παρέχονται στο µέγεθος και εντός των χρονικών
ορίων που προδιαγράφει ο υπεύθυνος προγραµµατισµού ή ο
συντονιστής. Συγκεκριµένα, ο αεροµεταφορέας πληροφορεί το
συντονιστή, όταν ζητεί διαθέσιµο χρόνο χρήσης, εάν υπάγεται
στο καθεστώς νεοεισερχόµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 2, στοιχείο β), για τους αιτούµενους χρόνους χρήσης.
Σε όλους τους υπόλοιπους αερολιµένες, χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισµό ο οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα παρέχει,

2.
Εφόσον αεροµεταφορέας παραλείπει να παράσχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χωρίς να
µπορεί να αποδείξει ικανοποιητικά τα τυχόν ελαφρυντικά του,
ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ο συντονιστής δεν λαµβάνει υπόψη την ή τις αιτήσεις του συγκεκριµένου αεροµεταφορέα για διάθεση χρόνων χρήσης, µε τις οποίες
έχουν σχέση οι παραλειπόµενες, ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες. Ο συντονιστής δίδει στον αεροµεταφορέα την
ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3.
Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού ή ο συντονιστής, ο
οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα και οι αρχές ελέγχου
της εναέριας κυκλοφορίας ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, στις
πληροφορίες δε αυτές συµπεριλαµβάνονται τα δεδοµένα
πτήσης και οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης.

Άρθρο 8
∆ιαδικασία κατανοµής των διαθεσίµων χρόνων χρήσης

1.
Οι σειρές διαθεσίµων χρόνων χρήσης κατανέµονται από
το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης στους αιτούντες αεροµεταφορείς ως άδειες χρήσης της αερολιµενικής υποδοµής για
προσγείωση και απογείωση για την περίοδο προγραµµατισµού
για την οποία ζητήθηκαν, µετά τη λήξη της οποίας οι σειρές
διαθεσίµων χρόνων χρήσης επιστρέφονται στο κοινό σύστηµα
εκµετάλλευσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10.

2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8α, 9, 10, παράγραφος
1, και 14, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
— ένας αεροµεταφορέας χρησιµοποίησε σειρά διαθεσίµων
χρόνων χρήσης για την εκτέλεση τακτικών και προγραµµατισµένων µη τακτικών δροµολογίων, και
— ο αεροµεταφορέας αυτός µπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι χρησιµοποίησε τη συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων
χρόνων χρήσης, σύµφωνα µε την άδειά του, σε ποσοστό
τουλάχιστον 80 % κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την οποία του χορηγήθηκε.

Στις περιπτώσεις αυτές, η συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης επιτρέπει στον αεροµεταφορέα να λάβει την ίδια
σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης την επόµενη αντίστοιχη
περίοδο προγραµµατισµού, εφόσον αυτός το ζητήσει µέσα
στην προβλεπόµενη στο άρθρο 7, παράγραφος 1, προθεσµία.

3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι
αιτήσεις των ενδιαφερόµενων αεροµεταφορέων για διάθεση

L 138/56

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ii) µε την απόκτηση του ελέγχου του κεφαλαίου ενός
αεροµεταφορέα, ή

χρόνου χρήσης, δίδεται προτεραιότητα στα εµπορικά δροµολόγια και ιδίως στα τακτικά δροµολόγια και τα προγραµµατισµένα έκτακτα δροµολόγια. Σε περίπτωση ανταγωνιζόµενων
αιτήσεων εντός της ίδιας κατηγορίας δροµολογίων, δίδεται
προτεραιότητα στα δροµολόγια που εκτελούνται καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους.
4.
Ο χρονικός επαναπροσδιορισµός των σειρών διαθεσίµων
χρόνων χρήσης, πριν οι εναποµένοντες χρόνοι στο κοινό
σύστηµα εκµετάλλευσης διαθεσίµων χρόνων χρήσης του
άρθρου 10 κατανεµηθούν στους υπόλοιπους αεροµεταφορείς,
γίνεται δεκτός µόνον για λειτουργικούς λόγους ή αν πρόκειται
να επέλθει βελτίωση του χρονισµού των διαθεσίµων χρόνων
χρήσης των αιτούντων αεροµεταφορέων σε σύγκριση µε το
χρονισµό που είχε ζητηθεί αρχικά. Ο επαναπροσδιορισµός
εφαρµόζεται µόνον µετά από ρητή επιβεβαίωσή του από το
συντονιστή.
5.
Ο συντονιστής λαµβάνει επίσης υπόψη του και άλλους
κανόνες και κατευθύνσεις που έχει θεσπίσει σε παγκόσµια ή
παγκοινοτική κλίµακα ο κλάδος των αεροµεταφορών, καθώς
και τις τοπικές κατευθύνσεις που έχει προτείνει η επιτροπή
συντονισµού και έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο κράτος µέλος
ή από άλλο αρµόδιο φορέα υπεύθυνο για το συγκεκριµένο
αερολιµένα, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες και
κατευθύνσεις δεν θίγουν την ανεξαρτησία του συντονιστή, ότι
συµβαδίζουν µε την κοινοτική νοµοθεσία και αποσκοπούν στην
περαιτέρω αποτελεσµατική χρήση της χωρητικότητας του
αερολιµένα. Οι κανόνες κοινοποιούνται από αυτό το κράτος
µέλος στην Επιτροπή.
6.
Εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ο αιτούµενος χρόνος
χρήσης, ο συντονιστής ενηµερώνει τον αιτούντα αεροµεταφορέα για ποιο λόγο και του υποδεικνύει τον πλησιέστερο διαθέσιµο εναλλακτικό χρόνο χρήσης.
7.
Ο συντονιστής, εκτός από την προγραµµατισµένη κατανοµή διαθεσίµων χρόνων χρήσης για την περίοδο προγραµµατισµού, προσπαθεί να διευθετήσει σύντοµα τα µεµονωµένα αιτήµατα για διαθέσιµους χρόνους χρήσης για κάθε τύπο αεροµεταφορών, ακόµη και της γενικής αεροπλοΐας. Προς το σκοπό
αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι διαθέσιµοι χρόνοι
χρήσης που αποµένουν στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης του
άρθρου 10 µετά την κατανοµή τους στους αιτούντες αεροµεταφορείς, καθώς και οι χρόνοι χρήσης που ελευθερώνονται την
τελευταία στιγµή.

Άρθρο 8α
Κινητικότητα των διαθεσίµων χρόνων χρήσης
1.

Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης µπορούν:

α) να µεταβιβάζονται από έναν αεροµεταφορέα από µια πτήση
ή τύπο δροµολογίου σε άλλη πτήση ή άλλο τύπο δροµολογίου που εκτελείται από τον ίδιο αεροµεταφορέα·
β) να µεταβιβάζονται
i)

µεταξύ µητρικής και θυγατρικών εταιριών, καθώς και
µεταξύ θυγατρικών της αυτής µητρικής εταιρείας,
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iii) σε περίπτωση ολικής ή µερικής εξαγοράς όταν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης συνδέονται απευθείας µε τον
εξαγοραζόµενο αεροµεταφορέα·

γ) να ανταλλάσσονται, ένας έναντι ενός, µεταξύ αεροµεταφορέων.

2.
Οι µεταβιβάσεις ή οι ανταλλαγές που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 κοινοποιούνται στο συντονιστή και τίθενται σε
ισχύ µετά από ρητή επικύρωσή του. Ο συντονιστής δεν επικυρώνει µεταβιβάσεις ή ανταλλαγές µη σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και εφόσον δεν εξασφαλίζεται
ότι:

α) δεν διακυβεύονται οι δραστηριότητες του αερολιµένα λαµβανοµένων υπόψη όλων των τεχνικών, επιχειρησιακών και
περιβαλλοντικών περιορισµών·

β) τηρούνται οι περιορισµοί που επιβάλλονται σύµφωνα µε το
άρθρο 9·

γ) η µεταβίβαση διαθεσίµων χρόνων χρήσης δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3.

3.

α)

Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε
νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο β),
δεν µπορούν να µεταβιβασθούν σύµφωνα µε όσα
προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο β), του
παρόντος άρθρου, για διάστηµα δύο ισοδυνάµων
περιόδων προγραµµατισµού, εκτός αν πρόκειται για
νοµίµως εγκεκριµένη ανάληψη των δραστηριοτήτων
επιχείρησης που πτώχευσε.

β) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε
νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο β),
σηµείαii καιiii, δεν µπορούν να µεταβιβασθούν σε
άλλη πτήση όπως προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο α), του παρόντος άρθρου, για διάστηµα δύο
ισοδυνάµων περιόδων προγραµµατισµού εκτός εάν
ο νεοεισερχόµενος θα είχε αντιµετωπιστεί µε την
ίδια προτεραιότητα στο νέο δροµολόγιο όπως στο
αρχικό.

γ) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε
νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο β),
δεν µπορούν να ανταλλαγούν σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, στοιχείο γ), του παρόντος άρθρου,
για διάστηµα δύο ισοδύναµων περιόδων προγραµ-
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µατισµού, εκτός εάν πρόκειται να βελτιωθούν οι
χρόνοι των διαθεσίµων χρόνων χρήσης για τα συγκεκριµένα δροµολόγια σε σύγκριση µε τους χρόνους που είχαν ζητηθεί αρχικά.
Άρθρο 8β
Αποκλεισµός αξιώσεων αποζηµίωσης
Το δικαίωµα σε σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, δεν εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης για τυχόν περιορισµό, ελάττωση ή κατάργησή του που
επιβάλλεται βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, και ιδίως κατ'
εφαρµογή των κανόνων της Συνθήκης για τις αεροµεταφορές.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εξουσία των δηµοσίων
αρχών να απαιτούν µεταβίβαση των χρόνων χρήσης µεταξύ
αεροµεταφορέων και να ορίζουν τον τρόπο κατανοµής τους
βάσει του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισµού ή των άρθρων
81 ή 82 της Συνθήκης ή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (*). Οι
µεταβιβάσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνον
χωρίς χρηµατική αποζηµίωση.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας
1.
Εφόσον σε ένα δροµολόγιο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις
δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, ένα κράτος µέλος µπορεί να κρατήσει
στο συντονισµένο αερολιµένα τους χρόνους χρήσης που απαιτούνται για τις σχεδιαζόµενες πτήσεις στο δροµολόγιο αυτό.
Εάν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έχουν κρατηθεί για το
δροµολόγιο δεν χρησιµοποιηθούν, τότε διατίθενται σε
οιοδήποτε άλλο αεροµεταφορέα επιθυµεί να εκτελεί το δροµολόγιο σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Εάν κανείς άλλος αεροµεταφορέας δεν ενδιαφέρεται να εκτελεί το δροµολόγιο και το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν προβεί σε προκήρυξη υποβολής προσφορών βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, οι χρόνοι
χρήσης είτε διατίθενται σε κάποιο άλλο δροµολόγιο µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας είτε επιστρέφονται στο κοινό
σύστηµα.
2.
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που
θεσπίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία δ) έως ζ), και
παράγραφος 1, στοιχείο θ), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2408/92 εφαρµόζεται για τη χρήση των διαθεσίµων χρόνων
χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον περισσότεροι του ενός αεροµεταφορείς επιθυµούν να εκτελούν το δροµολόγιο και δεν έχουν µπορέσει να λάβουν διαθέσιµους χρόνους χρήσης εντός µιας ώρας πριν ή µετά τους χρόνους που
ζήτησαν από το συντονιστή.
(*) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97
(ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1).»
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6. Το άρθρο 10 αντικαθίστανται από το εξής:
«Άρθρο 10
Κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης διαθεσίµων χρόνων
χρήσης
1.
Ο συντονιστής δηµιουργεί κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης, το οποίο περιέχει όλους τους διαθέσιµους χρόνους
χρήσης που δεν κατανεµήθηκαν βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 2, και 4. Όλη η νέα χωρητικότητα χρόνου χρήσης που
καθορίζεται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, τοποθετείται
στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης.
2.
Μια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης που έχει χορηγηθεί
σε αεροµεταφορέα για την εκτέλεση τακτικού ή προγραµµατισµένου έκτακτου δροµολογίου δεν παρέχει το δικαίωµα στον
αεροµεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά διαθεσίµων χρόνων
χρήσης για την επόµενη ισοδύναµη περίοδο προγραµµατισµού,
εφόσον αυτός δεν µπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι τα
χρησιµοποίησε, όπως του επέτρεψε ο συντονιστής, σε ποσοστό
τουλάχιστον 80 % κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την οποία του χορηγήθηκαν.
3.
Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που χορηγήθηκαν σε αεροµεταφορέα πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή
περίοδο, ή πριν τις 31 Αυγούστου για την επόµενη χειµερινή
περίοδο, αλλά επιστράφηκαν στο συντονιστή προς ανακατανοµή τους πριν τις ηµεροµηνίες αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη
στον υπολογισµό χρήσης.
4.
Εάν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης χρησιµοποιήθηκε κατά 80 %, όλοι οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που συνθέτουν τη σειρά τοποθετούνται
στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης, εκτός εάν η µη χρησιµοποίησή τους µπορεί να αιτιολογηθεί βάσει ενός από τους εξής
λόγους:
α) απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις οι οποίες δεν
ήταν υπό τον έλεγχο του αεροµεταφορέα και οδήγησαν
σε:
— απαγόρευση πτήσεων του τύπου αεροσκαφών που
συνήθως χρησιµοποιείται για το συγκεκριµένο δροµολόγιο,
— κλείσιµο αερολιµένα ή εναερίου χώρου,
— σοβαρή διατάραξη των λειτουργιών στους οικείους
αερολιµένες συµπεριλαµβανοµένων των σειρών διαθεσίµων χρόνων χρήσης σε άλλους κοινοτικούς αερολιµένες, που συνδέονται µε διαταραχθέντα δροµολόγια,
κατά τη διάρκεια ουσιαστικού µέρους της περιόδου
προγραµµατισµού·
β) διακοπή των δροµολογίων οφειλόµενη σε ενέργεια µε
σκοπό να θιγούν τα δροµολόγια αυτά, η οποία κατέστησε
πρακτικά ή/και τεχνικά αδύνατον στον αεροµεταφορέα να
εκτελέσει τα δροµολόγια όπως είχε προγραµµατίσει·
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γ) σοβαρές οικονοµικές ζηµίες στον ενδιαφερόµενο κοινοτικό
αεροµεταφορέα, µε αποτέλεσµα να χορηγηθεί προσωρινή
άδεια από τις αρχές έκδοσης αδείας εξαρτώµενη από την
δηµοσιονοµική αναδιοργάνωση του αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 5, του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·
δ) δικαστικές διαδικασίες σχετικά µε την εφαρµογή του
άρθρου 9 σε δροµολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας δυνάµει του άρθρου 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, µε αποτέλεσµα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας αυτών των δροµολογίων.

5.
Μετά από αίτηµα κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της παραγράφου 4
από τον συντονιστή αερολιµένα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση µέσα σε διάστηµα δύο µηνών
από την παραλαβή του αιτήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 13, παράγραφος 2.
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θεί να έχει το διακριτικό κωδικό του αεροµεταφορέα στον
οποίο χορηγήθηκαν οι χρόνοι χρήσης για λόγους συντονισµού
και παρακολούθησης. Εάν διακοπεί το συγκεκριµένο δροµολόγιο, οι αντίστοιχοι χρόνοι χρήσης παραµένουν στη διάθεση του
αεροµεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν αρχικά. Οι αεροµεταφορείς που συµµετέχουν σε κοινές πτήσεις ενηµερώνουν
αναλυτικά τους συντονιστές σχετικά µε τις πτήσεις αυτές προτού τις αρχίσουν.

9.
Εάν οι νεοεισερχόµενοι µεταφορείς εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, το κράτος µέλος µεριµνά
ώστε να συγκληθεί συνεδρίαση της επιτροπής συντονισµού του
αερολιµένα προκειµένου να εξετάσει τις δυνατότητες αντιµετώπισης της κατάστασης. Η Επιτροπή καλείται στη συνεδρίαση
αυτή.»

7. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το εξής:

«Άρθρο 11
Καταγγελίες και δικαίωµα προσφυγής

6.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, του
παρόντος κανονισµού και του άρθρου 8, παράγραφος 1, του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης
που τοποθετούνται στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης κατανέµονται στους αεροµεταφορείς που θα υποβάλουν σχετική
αίτηση. Το 50 % αυτών των διαθεσίµων χρόνων χρήσης κατανέµονται πρώτα σε νεοεισερχόµενους, εκτός εάν οι αιτήσεις
των νεοεισερχοµένων είναι κάτω του 50 %. Ο συντονιστής
αντιµετωπίζει µε δικαιοσύνη τις αιτήσεις νεοεισερχοµένων και
άλλων µεταφορέων, ανάλογα µε τις περιόδους συντονισµού
κάθε ηµέρας προγραµµατισµού.

Μεταξύ νεοεισερχοµένων δίδεται προτεραιότητα στους αεροµεταφορείς που πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν
νεοεισερχόµενοι βάσει του άρθρου 2, στοιχείο β), σηµείαi καιii,
ή του άρθρου 2, στοιχείο β), σηµεία i και iii.

7.
Ο νεοεισερχόµενος, στον οποίο προσφέρθηκε σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης εντός χρονικού διαστήµατος µιας ώρας
πριν ή µετά το χρόνο που ζήτησε αλλά δεν τη δέχθηκε, δεν
διατηρεί την ιδιότητα του νεοεισερχόµενου για τη συγκεκριµένη περίοδο προγραµµατισµού.

8.
Για τα δροµολόγια που εκτελούνται από όµιλο αεροµεταφορέων, ένας µόνον συµµετέχων αεροµεταφορέας µπορεί να
υποβάλει αίτηση για διάθεση χρόνων χρήσης. Ο αεροµεταφορέας που εκτελεί το δροµολόγιο αναλαµβάνει την ευθύνη
εκπλήρωσης των κριτηρίων που απαιτούνται προκειµένου να
διατηρηθεί το ιστορικό προηγούµενο που αναφέρεται στο
άρθρο 8, παράγραφος 2.

Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έχουν χορηγηθεί σε έναν από
τους αεροµεταφορείς του οµίλου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλον συµµετέχοντα αεροµεταφορέα για την κοινή
τους πτήση, µε την προϋπόθεση ότι η κοινή πτήση εξακολου-

1.
Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων προσφυγής δυνάµει
του εθνικού δικαίου, οι καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή
του άρθρου 7, παράγραφος 2, των άρθρων 8, 8α και 10 και
του άρθρου 14, παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6, υποβάλλονται
στην επιτροπή συντονισµού. Η επιτροπή εξετάζει το θέµα εντός
ενός µηνός από την κατάθεση της καταγγελίας και εφόσον
είναι δυνατόν προτείνει λύσεις στο συντονιστή σε µια απόπειρα
επίλυσης των προβληµάτων. Εάν δεν είναι δυνατόν να διακανονισθούν οι καταγγελίες, το αρµόδιο κράτος µέλος µπορεί εντός
των επόµενων δύο µηνών να µεριµνήσει για τη διαµεσολάβηση
µιας οργάνωσης εκπροσώπησης του αεροµεταφορέα ή των
αερολιµενικών αρχών ή άλλου τρίτου µέρους.

2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο για να προστατεύουν τους συντονιστές έναντι αξιώσεων αποζηµίωσης σε σχέση µε την άσκηση
των δυνάµει του παρόντος κανονισµού λειτουργιών τους, πλην
των περιπτώσεων βαριάς αµέλειας ή εσκεµµένου παραπτώµατος.»

8. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται
από τα εξής:

«Σχέσεις µε τρίτες χώρες

1.
Εφόσον προκύπτει ότι τρίτη χώρα, όσον αφορά την
κατανοµή και τη χρήση των διαθεσίµων χρόνων χρήσης στους
αερολιµένες της:
α) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς µεταχείριση ανάλογη µε εκείνη που παρέχεται από τον παρόντα
κανονισµό στους αεροµεταφορείς της, ή
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β) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς εκ των
πραγµάτων εθνική µεταχείριση, ή
γ) παρέχει σε αεροµεταφορείς άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη µεταχείριση από τη µεταχείριση που επιφυλάσσει
προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς,
η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13,
παράγραφος 2, να αποφασίσει ότι ένα ή περισσότερα κράτη
µέλη θα λάβουν µέτρα, µεταξύ των οποίων είναι και η αναστολή εφαρµογής µέρους ή όλου του παρόντος κανονισµού
για έναν ή περισσότερους αεροµεταφορείς της συγκεκριµένης
τρίτης χώρας, προκειµένου να επανορθωθεί η διακριτική µεταχείριση της τρίτης χώρας.»
9. Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από τα εξής:
«Άρθρο 13
∆ιαδικασία επιτροπής
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (*) σε συνδυασµό µε το
άρθρο 8 αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.
3.
Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συµβουλεύεται την επιτροπή για οιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.
4.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14
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και την τοποθετεί στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης στις 31
Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή περίοδο ή στις 31 Αυγούστου για την επόµενη χειµερινή περίοδο, εφόσον την ηµεροµηνία εκείνη η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια εκµετάλλευσης ή
ισοδύναµο έγγραφο ή δεν υπάρχει δήλωση της αδειοδοτούσας
αρχής ότι είναι πιθανό να εκδοθεί άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο έγγραφο πριν από την έναρξη της οικείας περιόδου
προγραµµατισµού.

3.
Ο συντονιστής αποσύρει και τοποθετεί στο κοινό
σύστηµα εκµετάλλευσης τη σειρά χρόνων χρήσης που έλαβε
ένας αεροµεταφορέας κατόπιν ανταλλαγής βάσει του άρθρου
8α, παράγραφος 1, στοιχείο γ), εφόσον δεν την χρησιµοποίησε
κατά τα προβλεπόµενα.

4.
Οι αεροµεταφορείς που επανειληµµένα και εσκεµµένα
είτε εκτελούν πτήσεις σε χρόνο πολύ διαφορετικό από τον
χρόνο χρήσης που τους έχει χορηγηθεί ως µέρος της σειράς
διαθεσίµων χρόνων χρήσης είτε χρησιµοποιούν χρόνους χρήσης
πολύ διαφορετικούς από τον τρόπο που έχει συµφωνηθεί κατά
την κατανοµή, προξενώντας έτσι ζηµία στη λειτουργία του
αερολιµένα ή της αεροπλοΐας, στερούνται της ιδιότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Ο συντονιστής µπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης από τον αεροµεταφορέα για το υπόλοιπο της
περιόδου προγραµµατισµού και να την διαθέσει στο κοινό
σύστηµα εκµετάλλευσης αφού ακούσει τον ενδιαφερόµενο
αεροµεταφορέα και του απευθύνει µία και µόνη προειδοποίηση.

5.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη πραγµατικών,
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για την αντιµετώπιση
της επανειληµµένης και εσκεµµένης εκτέλεσης αεροπορικών
υπηρεσιών σε χρόνους πολύ διαφορετικούς από τους χρόνους
χρήσης που τους έχουν χορηγηθεί ή της χρήσης διαθεσίµων
χρόνων χρήσης µε πολύ διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που
έχει συµφωνηθεί κατά την κατανοµή, όταν αυτό προκαλεί
ζηµίες σε αερολιµένες ή στην αεροπλοΐα.

6.

α)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4,
εάν ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να επιτύχει το
ποσοστό χρήσης 80 % που ορίζεται στο άρθρο 8,
παράγραφος 2, ο συντονιστής µπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά διαθεσίµων χρόνων
χρήσης από τον αεροµεταφορέα για το υπόλοιπο
της περιόδου προγραµµατισµού και να την διαθέσει
στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου αεροµεταφορέα.

Επιβολή κυρώσεων
1.
Το σχέδιο πτήσης ενός αεροµεταφορέα µπορεί να απορρίπτεται από τις αρµόδιες αρχές διαχείρισης εναερίου κυκλοφορίας, εφόσον αυτός σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ένα συντονισµένο αερολιµένα για προσγείωση ή απογείωση, κατά τη
διάρκεια των περιόδων που ο αερολιµένας είναι συντονισµένος,
χωρίς να του έχει χορηγηθεί χρόνος χρήσης από το συντονιστή.
2.
Ο συντονιστής αποσύρει τη σειρά χρόνων χρήσης που
έχει προσωρινά διαθέσει σ' έναν αεροµεταφορέα εν συστάσει

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4,
εάν µετά από παραχώρηση χρονικού περιθωρίου
αντίστοιχου προς το 20 % της περιόδου ισχύος της
σειράς δεν χρησιµοποιηθεί διαθέσιµος χρόνος
χρήσης από τη σειρά αυτή, ο συντονιστής υποχρεούται να διαθέτει τη συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης για το υπόλοιπο της περιόδου
προγραµµατισµού στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου
αεροµεταφορέα.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»

L 138/60

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

10. Προστίθεται το εξής άρθρο:

30.4.2004

τρωση πληροφοριών για την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.»

«Άρθρο 14α
Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία

Άρθρο 2

1.
Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του παρόντος
κανονισµού το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη
ισχύος του. Η έκθεση αφορά ιδίως τη λειτουργία των άρθρων
8, 8α και 10.
2.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τη συγκέν-

1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει τρεις µήνες από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2.
Το άρθρο 11, παράγραφος 2, και το άρθρο 14, παράγραφος
5, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 τίθενται σε εφαρµογή την
30ή Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE

