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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 29 Μαΐου 2000 για

την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.   /  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση

των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C 307 Ε της 26.10.1999, σ. 29.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ………… (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της …………… (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

1) Η απόφαση 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για τη βελτίωση των

κοινοτικών γεωργικών στατιστικών 1, αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο οι

στατιστικές αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφόρησης που απορρέουν από τη

µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

2) Η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την πρόοδο

της εφαρµογής της απόφασης 96/411/ΕΚ παρουσιάζει ένα θετικό απολογισµό της εφαρµογής

της εν λόγω απόφασης.

3) Η διαδικασία προσαρµογής των εθνικών στατιστικών συστηµάτων στις ανάγκες που

απορρέουν από τη µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής,δεν έχει ολοκληρωθεί

ακόµη.

4) Τόσο η εσωτερική εξέλιξη της κοινής γεωργικής πολιτικής, όσο και το εξωτερικό πλαίσιο της

διεύρυνσης µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η έναρξη του νέου κύκλου πολυµερών

εµπορικών διαπραγµατεύσεων συνηγορούν υπέρ της βελτίωσης του προσδιορισµού των

στατιστικών αναγκών και, ενδεχοµένως, της συνακόλουθης ολοκλήρωσης του ισχύοντος

κανονιστικού πλαισίου, το οποίο οριοθετεί το πεδίο των στατιστικών πληροφοριών για την

κοινή γεωργική πολιτική τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή.

5) Η απόφαση 1999/126/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το

κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 1998-2002 2, συνιστά τη συνέχιση των δράσεων που

αποσκοπούν στη βελτίωση των υφιστάµενων γεωργικών στατιστικών και στον

προγραµµατισµό των µελλοντικών εξελίξεων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η

ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινής γεωργικής πολιτικής.

                                                
1 ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 14. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

98/514/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 230 της 18.8.1998, σ. 28).
2 ΕΕ L 42 της 16.2.1999, σ. 1.
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6) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί παράταση της απόφασης 96/411/ΕΚ.

7) Ορισµένες διατάξεις της απόφασης 96/411/ΕΚ θα πρέπει να προσαρµοστούν βάσει της

κτηθείσας πείρας,  ενόψει, ιδίως, της απλούστευσης της εφαρµογής της.

8) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη της διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό

πλαίσιο, το οποίο 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,1,για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στο πλαίσιο

της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

9) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της απόφασης 96/411/ΕΚ θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

10) Θα πρέπει να συνεχιστούν οι διεξαγόµενες µελέτες σκοπιµότητας για τον καθορισµό των

τεχνικών δυνατοτήτων και των απαιτούµενων  µέσων για τη σύσταση βάσης δεδοµένων των

ενισχύσεων που καταβάλλει το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Η απόφαση 96/411/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2, το σηµείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"α) ορίζει τους στατιστικούς τοµείς προτεραιότητας, µεταξύ εκείνων που περιλαµβάνονται

στο Παράρτηµα II, οι οποίοι δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο δράσεων σε επίπεδο

κρατών µελών για το επόµενο έτος·".

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 3

Περίοδος και διαδικασία εφαρµογής :

Η διαδικασία προσαρµογής των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών που προβλέπεται στο

άρθρο 1 θα συνεχιστεί κατά την περίοδο 2000-2002. Η διαδικασία αυτή συντονίζεται από την

Επιτροπή µέσω σχεδίων τεχνικής δράσης, που προβλέπονται στο άρθρο 4. Μετά την περίοδο

αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να αποφασίσουν να

παρατείνουν τη διαδικασία σύµφωνα µε τις προτάσεις της Επιτροπής που προβλέπονται στο

άρθρο 11.)).

3) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

4) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το  ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 5

Εκθέσεις των κρατών µελών

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή :

α) Στις 31 Μαΐου κάθε έτους, το αργότερο, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται η

ενδεχόµενη πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στις δράσεις προτεραιότητας κατά το

επόµενο έτος, και η οποία συνοδεύεται από σύντοµη περιγραφή των σχετικών σχεδίων

εκτέλεσης, καθώς και από εκτίµηση  του κόστους,
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β) µετά την έγκριση του σχεδίου τεχνικής δράσης από την Επιτροπή, σχέδιο εργασίας για

κάθε δράση που τα αφορά,

γ) µετά το πέρας κάθε δράσης, συνοπτική έκθεση για την εκτέλεση της δράσης στην οποία

συµµετείχαν.

Τα έγγραφα που πρέπει να διαβιβάζονται σύµφωνα µε τα σηµεία α), β) και γ), καλύπτουν τις

προβλεπόµενες µεταβολές των µεθόδων εκτέλεσης, τις προς εκτέλεση εργασίες, τις

προβλεπόµενες δυσκολίες και τις προτάσεις για την αντιµετώπισή τους, τους εθνικούς και

κοινοτικούς πόρους που πρέπει να συγκεντρωθούν καθώς και τις προτάσεις για βελτίωση σε

κοινοτικό επίπεδο. Εντοπίζονται οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κοινοτική

χρηµατοδοτική συνεισφορά.

Με τη διαδικασία του άρθρου 10, η Επιτροπή καταρτίζει απλουστευµένα υποδείγµατα,

προκειµένου να διευκολυνθεί η υποβολή των προαναφερόµενων πληροφοριών.».

5) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής :

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"3. Η συνεισφορά καταβάλλεται στα κράτη µέλη σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η

πρώτη, που αντιστοιχεί στο 30% της κοινοτικής συµµετοχής στο κόστος της δράσης,

χορηγείται ως προκαταβολή, αφού κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί από αυτήν

το σχέδιο εργασίας για τη συγκεκριµένη δράση. Το υπόλοιπο καταβάλλεται µετά την

υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης της δράσης από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη στην

Επιτροπή και την έγκρισή της από αυτήν. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες

αρχές των κρατών µελών, πραγµατοποιεί επιτόπου όλους τους ελέγχους που κρίνει

απαραίτητους."·
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β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

"4. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για την

περίοδο 2000-2002, καθορίζεται σε 3 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από τη αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, εντός

του ορίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών.".

6) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, στο εξής

αποκαλούµενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 έως 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.".

7) Στο άρθρο 11, το έτος "1999" αντικαθίσταται από το έτος "2002".
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8) Το ακόλουθο άρθρο παρεµβάλλεται στην απόφαση :

"Άρθρο 11 α

Βάση δεδοµένων για τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων

Η Επιτροπή συνεχίζει τις διεξαγόµενες µελέτες σκοπιµότητας για τον καθορισµό των

τεχνικών δυνατοτήτων της σύστασης µιας βάσης δεδοµένων σχετικά µε τις πληρωµές που

πραγµατοποιεί το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων, η οποία περιλαµβάνει ιδίως, για κάθε

δικαιούχο, δεδοµένα σχετικά µε το επίπεδο των λαµβανοµένων ενισχύσεων, τις σχετικές

εκτάσεις και το σχετικό αριθµό ζώων, καθώς και το καταλληλότερο ηλεκτρονικό σύστηµα

για την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών.

Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υποβάλλει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο, έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µελετών σκοπιµότητας, καθώς

και σχετικά µε τους (τεχνικούς, οικονοµικούς και ανθρώπινους) πόρους που απαιτούνται για

την εφαρµογή της βάσης δεδοµένων και τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων.".

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 29 Μαΐου 2000 ενόψει της

έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά µε τη βελτίωση των κοινοτικών
γεωργικών στατιστικών

- Σκεπτικό του Συµβουλίου
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 9 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ

σχετικά µε τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών.

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης του Άµστερνταµ, η πρόταση της Επιτροπής

βασίζεται στο άρθρο 285 το οποίο προβλέπει τη διαδικασία συναπόφασης του

άρθρου 251.

3. Στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, κατά την πρώτη

ανάγνωση, νοµοθετικό ψήφισµα µε το οποίο εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής και

εισάγονται τέσσερις τροπολογίες.

4. Κατά τη σύνοδο της 29ης Μαΐου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

5. Σκοπός της πρότασης αυτής της απόφασης είναι η παράταση, για την περίοδο

2000-2002 και µε ορισµένες τροποποιήσεις, της δράσης που δροµολογήθηκε µε την

απόφαση 96/411/ΕΚ του Συµβουλίου1 για να διευκολυνθεί η προσαρµογή του

συστήµατος κοινοτικών γεωργικών στρατηγικών στις ανάγκες πληροφοριών που

απορρέουν από την εξέλιξη της ΚΓΠ.

Οι τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή για να απλουστευθεί και να καταστεί

αποτελεσµατικότερη η εφαρµογή της δράσης είναι οι ακόλουθες :

                                                
1 ΕΕ αριθ. L 162 της 1.7.1996, σ. 14.
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- µια νέα διάταξη µε την οποία διευκρινίζεται ο ρόλος της Επιτροπής κατά τον

καθορισµό των στατιστικών τοµέων µε προτεραιότητα,

- µια αναπροσαρµογή των διατάξεων που αφορούν το περιεχόµενο των τεχνικών σχεδίων

δράσης,

- µια απλούστευση των διαδικασιών για την υποβολή των εκθέσεων των κρατών µελών

στην Επιτροπή,

- η προκαταβολή του 30% της κοινοτικής συµµετοχής µετά την αποδοχή, από µέρους της

Επιτροπής, του προγράµµατος εργασίας για τη συγκεκριµένη δράση.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Λαµβανοµένου υπόψη του προαναφερόµενου στόχου, το Συµβούλιο ενέκρινε

κατ’ουσίαν την πρόταση της Επιτροπής, εισάγοντας ορισµένες τροποποιήσεις. Όσον

αφορά τρία σηµεία, οι τροποποιήσεις αυτές αντιστοιχούν πλήρως προς τρεις από τις

τέσσερις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την

τέταρτη τροπολογία, το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του, σε µεγάλο βαθµό, την

ανησυχία που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιµότητα

σύστασης µιας βάσης δεδοµένων για τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων.

Οι εισαχθείσες τροποποιήσεις είναι οι εξής :

Νέες αιτιολογικές παράγραφοι

7. Προστέθηκαν τρεις νέες αιτιολογικές παράγραφοι :

- µια νέα αιτιολογική παράγραφος 4 στην οποία τονίζεται ότι η εξέλιξη της ΚΓΠ, η

διεύρυνση καθώς και οι νέες εµπορικές διαπραγµατεύσεις συνηγορούν υπέρ της

βελτίωσης του καθορισµού των στατιστικών αναγκών και, ενδεχοµένως, της

ολοκλήρωσης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.



7624/1/00 REV 1 ΑDD 1 AB/ανκ/EK 4
DG B II  EL

- µια νέα αιτιολογική παράγραφος 8 στην οποία αναφέρεται η νέα συνολική

χρηµατοδότηση για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

- µια νέα αιτιολογική παράγραφος 10 στην οποία τονίζεται ότι πρέπει να

συνεχιστούν οι διεξαγόµενες µελέτες σκοπιµότητας για τον καθορισµό των

τεχνικών δυνατοτήτων και των απαιτούµενων µέτρων για τη σύσταση βάσης

δεδοµένων των ενισχύσεων που καταβάλλει το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων.

Χρονικό πλαίσιο και διαδικασία εφαρµογής
(νέο άρθρο 3)

8. Η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί η δράση κατά την περίοδο 2000-2002· θα υποβάλει, πριν

από τα τέλη του 2000, έκθεση αξιολόγησης επί της ουσίας της δράσης αυτής, συνοδευόµενη,

ενδεχοµένως, από προτάσεις για την παράτασή της (πρβ. άρθρο 11). Το Συµβούλιο

προέβλεψε την προσθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κείµενο του άρθρου 3 της

απόφασης, ώστε το Κοινοβούλιο να µπορεί να αποφασίσει, µαζί µε το Συµβούλιο, για την

ενδεχόµενη συνέχιση της δράσης.

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
(Νέες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6)

9. Σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα, η κοινοτική συνεισφορά στις δαπάνες που βαρύνουν τα

κράτη µέλη καταβάλλεται εξ ολοκλήρου µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων

δράσεων, πράγµα που συνεπάγεται ενίοτε σηµαντικές καθυστερήσεις. Η Επιτροπή προτείνει

να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό µε την προκαταβολή του 30% των δαπανών της δράσης

µετά την αποδοχή, από µέρους της Επιτροπής, του προγράµµατος εργασίας για τη

συγκεκριµένη δράση. Σύµφωνα µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο

κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου διευκρινίζεται ότι η προκαταβολή του 30% αφορά

την κοινοτική συµµετοχή στις δαπάνες της δράσης.

Επιπλέον, προστέθηκε µια νέα παράγραφος 4 στην οποία η συνολική χρηµατοδότηση, για την

εκτέλεση του προγράµµατος κατά την περίοδο 2000–2002 καθορίζεται σε 3 εκ. ευρώ.

∆ιαδικαστικές λεπτοµέρειες για τη θέσπιση των εκτελεστικών µέτρων

(Νέο κείµενο του άρθρου 10)

10. Όσον αφορά την επιλογή των διαδικαστικών λεπτοµερειών για τη θέσπιση των εκτελεστικών

µέτρων, το κείµενο της κοινής θέσης βασίζεται στο κριτήριο του άρθρου 2 σηµείο α) της
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απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου 1, σύµφωνα µε το οποίο τα µέτρα διαχείρισης, όπως

εκείνα που αφορούν την κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική, ή την εκτέλεση

προγραµµάτων µε ουσιαστικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, θα πρέπει να εγκρίνονται µε τη

διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής.

Νέο άρθρο 11α

11. Στην τελευταία του τροπολογία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει την εισαγωγή ενός

νέου άρθρου το οποίο προβλέπει ότι το ΕΓΤΠΕ προβαίνει στη στατιστική επεξεργασία των

πληροφοριών για τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων οι οποίες διαβιβάζονται στην

Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2390/1999 της Επιτροπής 2, συγκεντρώνοντας

τα δεδοµένα σχετικά µε τις συγκεκριµένες ενισχύσεις, εκτάσεις και αριθµούς ζώων, καθώς

και σχετικά µε τον αριθµό δικαιούχων στο επίπεδο NUTS 2, ανάλογα µε τον τύπο των

µέτρων και του ποσού των καταβαλλόµενων ενισχύσεων. Το ΕΓΤΠΕ θα πρέπει να κοινοποιεί

τα συγκεντρωτικά αυτά αποτελέσµατα στην EUROSTAT η οποία και τα δηµοσιεύει κάθε

χρόνο.

Το Συµβούλιο κρίνει ότι είναι σκόπιµο να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης µιας βάσης

δεδοµένων σχετικά µε τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων και προβλέπει να

συνεχίσει η Επιτροπή τις διεξαγόµενες µελέτες σκοπιµότητας και να υποβάλει, στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των

µελετών αυτών.

IV. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

12. Το Συµβούλιο καθόρισε ως κοινή θέση την πρόταση της Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την επιφύλαξη των προαναφερόµενων

τροποποιήσεων, τις οποίες αποδέχθηκε η Επιτροπή και οι οποίες περιλαµβάνουν, σε

πολύ µεγάλο βαθµό, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

_________________

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ L 295 της 16.11.1999, σ. 1.
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1999/0137 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης

96/411/ΕΚ σχετικά µε τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

1.1. Η Επιτροπή υπέβαλε το Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 9 Ιουλίου
1999, πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ του

Συµβουλίου1
σχετικά µε τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών

(έγγραφο COM(1999) 332τελικό – 1999/0137 COD).

1.2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης, η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο
άρθρο 285, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία συναπόφασης που αναφέρεται στο

άρθρο 251.

1.3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, εξέδωσε ψήφισµα

νοµοθετικού περιεχοµένου µε το οποίο εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής, µε την
εγγραφή τεσσάρων τροπολογιών.

1.4. Κατά τη σύνοδό του της 29ής Μαΐου 2000,το Συµβούλιο διατύπωσε την κοινή θέση
του σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1. Η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει στην παράταση, για την περίοδο 2000-2002,µε
ορισµένες τροποποιήσεις, της δράσης που θεσπίζεται µε την απόφαση 96/411/ΕΚ
του Συµβουλίου µε στόχο τη διευκόλυνση της προσαρµογής του συστήµατος των

κοινοτικών γεωργικών στατιστικών στις ανάγκες πληροφόρησης που απορρέουν από
την εξέλιξη της ΚΓΠ.

2.2. Οι προτεινόµενες από την Επιτροπή τροποποιήσεις αποβλέπουν, κυρίως, σε δύο
στόχους:

– τη δυνατότητα να πληρώνεται προκαταβολή ύψους 30%µετά την έγκριση του
προγράµµατος εργασίας από την Επιτροπή, ώστε να συντοµεύονται οι

προθεσµίες πληρωµής της κοινοτικής συνεισφοράς,

1
ΕΕ L 162 της 1.7.1996,σ. 14.
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– την απλούστευση των διαδικασιών, µε την κατάργηση ορισµένων διατάξεων,
οι οποίες, µε βάση την κτηθείσα εµπειρία, δύνανται να θεωρούνται ως

παρωχηµένες.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Στην κοινή θέση του, το Συµβούλιο επιδοκιµάζει βασικά την πρόταση της
Επιτροπής, επιφέροντας δύο τύπους τροποποιήσεων.

1) τροποποιήσεις συντακτικής φύσεως:

α) προστίθεται µία νέα αιτιολογική σκέψη, στην οποία υπογραµµίζεται ότι

η εξέλιξη της ΚΓΠ, η διεύρυνση και οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις
συνηγορούν υπέρ της βελτίωσης της εξακρίβωσης των στατιστικών

αναγκών και, κατά περίπτωση, της ολοκλήρωσης του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου,

β) στο άρθρο 3 της απόφασης προστίθεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για
να µπορέσει να αποφασίζει µαζί µε το Συµβούλιο για την ενδεχόµενη

συνέχιση της δράσης,

γ) διευκρινίζεται ότι η προκαταβολή του 30% αφορά την κοινοτική

συνεισφορά και όχι τη συνολική δαπάνη της δράσης.

2) τροποποιήσεις ουσίας:

α) προστίθεται νέο άρθρο (άρθρο 12 συνδυαζόµενο µε µία νέα αιτιολογική
σκέψη), στο οποίο προβλέπεται ότι η Επιτροπή συνεχίζει τις τρέχουσες

µελέτες σκοπιµότητας µε σκοπό να προσδιοριστούν οι τεχνικές
δυνατότητες σύστασης βάσης δεδοµένων για τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ-
τµήµα Εγγυήσεων, καθώς και οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την
εφαρµογή της εν λόγω βάσης και για τη στατιστική επεξεργασία των

δεδοµένων αυτών. Η Επιτροπή, πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, θα
υποβάλει έκθεση επί των ζητηµάτων αυτών,

β) προτείνεται να προσαρµοστούν οι διατάξεις σχετικά µε την
επιτροπολογία - µε τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης αντί τής

ισχύουσας τώρα επιτροπής κανονιστικής ρύθµισης - για να ληφθούν
υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου2 για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή,

γ) προτείνεται να εγγραφεί στο νοµοθετικό κείµενο η ένδειξη του συνόλου

των κονδυλίων για την εφαρµογή της απόφασης κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2000-2002.

Οι τροποποιήσεις στα σηµεία 1α), 1β) και 1 γ) είναι σύµφωνες µε τη

γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροποποιήσεις 1, 2 και 3

2
ΕΕ L 184 της 17.7.1999,σ. 23.
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αντίστοιχα, τις οποίες η Επιτροπή είχε δεχτεί). Η τροποποίηση στο 2α)
ικανοποιεί το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς

εντούτοις, να λαµβάνεται υπόψη, ως έχει, το κείµενο της τροποποίησης
αριθ. 5 το οποίο είχε απορρίψει η Επιτροπή.

3.2. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις συντακτικής φύσεως, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν
τροποποιούν ουσιαστικά την αρχική πρότασή της. Εποµένως, µπορεί να τις

αποδεχθεί.

3.3. Όσον αφορά το νέο άρθρο 11α, η Επιτροπή είχε ήδη δηλώσει, στην ολοµέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, ότι συµφωνούσε µε την
άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη χρησιµότητα διάθεσης πρόσθετων

πληροφοριών σχετικά µε την κατανοµή των χορηγούµενων από το ΕΓΤΠΕ-τµήµα
Εγγυήσεων ενισχύσεων, αν και δεν µπορούσε να δεχθεί την προτεινόµενη

τροπολογία όπως είχε διατυπωθεί. Η Επιτροπή αποδέχεται να περιληφθεί το νέο
άρθρο 11α, µε το οποίο ικανοποιούνται οι επιθυµίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
χωρίς να προδικάζεται η έκβαση των εκπονούµενων µελετών σκοπιµότητας.

Η Επιτροπή είναι εξάλλου έτοιµη να προβεί στη στατιστική επεξεργασία των

πληροφοριών σχετικά µε τις ενισχύσεις που καταβάλλει το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα
Εγγυήσεων για τα διάφορα µέτρα όπως και για τον αριθµό των δικαιούχων, το

πλήθος ζώων και τις σχετικές εκτάσεις, ανά µερίδα λαµβανόµενης ενίσχυσης και
ανά περιοχή, υπό την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων των µελετών σκοπιµότητας και

συναρτήσει των συµπερασµάτων της έκθεσης που πρέπει να υποβληθεί στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πριν από τις 31∆εκεµβρίου 2001.

3.4. Όσον αφορά τις προσαρµογές στις διατάξεις περί επιτροπών, η Επιτροπή συµφωνεί
µε την άποψη του Συµβουλίου, η οποία βασίζεται στο κριτήριο που αναφέρεται στο

άρθρο 2 α) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου. Η Επιτροπή θεωρεί,
πράγµατι, ότι δεδοµένου ότι η γεωργική στατιστική συνδέεται άµεσα µε την

εφαρµογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και ότι για την άσκηση της εν λόγω
πολιτικής προβλέπεται η διαδικασία διαχείρισης, είναι εντελώς λογικό να

εφαρµόζεται η ίδια προσέγγιση και στις γεωργικές στατιστικές.

3.5. Όσον αφορά την ένδειξη του συνόλου των κονδυλίων στο κείµενο της απόφασης, η
Επιτροπή κρίνει ότι αυτή είναι σύµφωνη µε τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου
1999µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για

τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού3.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τις προαναφερόµενες εκτιµήσεις η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση
που ενέκρινε το Συµβούλιο.

3
ΕΕ C 172της 18.6.1999,σ. 1.


