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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 12/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιανουαρίου 2004
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1947/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.

L 3/2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

7.1.2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

052
204
999

94,9
52,0
73,5

0707 00 05

052
999

141,5
141,5

0709 90 70

052
204
999

97,8
50,9
74,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
999

72,3
51,6
30,9
51,6

0805 20 10

052
204
999

83,4
91,4
87,4

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

052
999

91,0
91,0

0805 50 10

052
400
600
999

80,1
38,7
71,9
63,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

39,4
78,6
94,6
61,8
68,6

0808 20 50

052
060
064
400
999

59,0
56,8
63,6
79,5
64,7

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 13/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης ∆εκεµβρίου 2003
για τον καθορισµό του πίνακα των πλωτών ποταµίων οδών θαλάσσιου χαρακτήρα που αναφέρεται στο
άρθρο 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συµβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1970, περί καθιερώσεως λογιστικού συστήµατος για τις δαπάνες που συνδέονται µε τα έργα υποδοµής για σιδηροδροµικές,
οδικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως το άρθρο 3 στοιχείο δ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 1971, περί καθορισµού του πίνακος των
πλωτών ποταµίων οδών θαλασσίου χαρακτήρος που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1108/70 του Συµβουλίου (2), έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί (3) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισµού.
Kατά τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70, η λογιστική
οργάνωση των δαπανών για έργα υποδοµής δεν απαιτείται
για ορισµένες κατηγορίες έργων υποδοµής. Aυτό ισχύει,
µεταξύ άλλων, για ορισµένες πλωτές ποτάµιες οδούς θαλάσσιου χαρακτήρα, ο πίνακας των οποίων καταρτίζεται από
την Επιτροπή.

(3)

Kατά την κατάρτιση του πίνακα αυτού πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη το µέρος της συγκοινωνίας που εξυπηρετείται από
την εσωτερική ναυσιπλοα στις πλωτές ποτάµιες οδούς
θαλασσίου χαρακτήρος ή η σηµασία που παρουσιάζει για τις
πλωτές αυτές οδούς η καθιέρωση λογιστικού συστήµατος
των δαπανών για έργα υποδοµής, όσον αφορά την καθιέρωση τιµολογήσεως της χρήσεως των έργων υποδοµής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο πίνακας των πλωτών ποτάµιων οδών θαλάσσιου χαρακτήρα που
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1108/70 παρατίθεται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 4.
(2) ΕΕ L 33 της 10.2.1971, σ. 11.
(3) Βλέπε παράρτηµα ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Bασίλειο του Bελγίου
— Escaut maritime inférieur/Beneden-Zeeschelde
— Θαλάσσια διώρυγα Γάνδης-Τερνέζεν, κατάντη του βορείου τµήµατος της κυκλικής διώρυγας της Γάνδης/Zeekanaal GentTerneuzen stroomafwaarts van de ringvaart van Gent
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
— Nord-Ostsee-Kanal
— Untere Ems
— Unterweser
— Unterelbe
Γαλλική ∆ηµοκρατία
— Seine, κατάντη της γέφυρας Jeanne d'Arc στη Rouen (Ρουέν)
— Loire, κατάντη της πόλεως Nantes (Νάντης) συµβάλλουσα µε τον ποταµό Erdre
— Garonne, κατάντη της γέφυρας Pierre στο Bordeaux (Μπορντώ) και Gironde
Bασίλειο των Κάτω Χωρών
— Noordzeekanaal
— Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas
— Westerschelde
— Kanaal Gent-Terneuzen
Πορτογαλική ∆ηµοκρατία
— Douro, a jusante da ponte D. Luís, da cidade do Porto
— Tejo, a jusante do Carregado
— Sado, a jusante do esteiro da Marateca
— Guadiana, a jusante do Pomarão
Φινλανδία
— Saimaan kanava/Saima kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
Σουηδία
— Trollhätte kanal und Göta älv
— Vänersee
— Södertälje kanal
— Λίµνη Mälaren
Ηνωµένο Bασίλειο της Μεγάλης Bρετανίας και της Bόρειας Ιρλανδίας
— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)
— Gloucester and Sharpness Canal
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 (ΕΕ L 33 της 10.2.1971, σ. 11)
— Πράξις περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και Βόρειας Ιρλανδίας (ΕΕ L 73 της 27.3.1972, σ. 92)
— Πράξη για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της ∆ηµοκρατίας της Πορτογαλίας (ΕΕ L 302 της 15.11.1985,
σ. 162)
— Πράξη για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 165)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

—

Άρθρο 2

—

Άρθρο 3

Παράρτηµα

Παράρτηµα I

—

Παράρτηµα II

—

Παράρτηµα III
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 14/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2003
σχετικά µε την κατάρτιση των ισοζυγίων προβλέψεων και τον καθορισµό των κοινοτικών ενισχύσεων για
τον εφοδιασµό µε ορισµένα βασικά προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για µεταποίηση και ως
γεωργικές εισροές καθώς και για την προµήθεια ζώντων ζώων και αυγών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/
2001 του Συµβουλίου
το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη
το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις αγορές των άκρως
απόκεντρων περιφερειών και τις τιµές που ισχύουν κατά την
εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και, εφόσον πρόκειται για
προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση ή για γεωργικές
εισροές, το πρόσθετο κόστος λόγω του νησιωτικού
χαρακτήρα και της ιδιαίτερης αποµάκρυνσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών ∆ιαµερισµάτων, και για
την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ.
3763/91 (Poseidom) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 το
άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) (2),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 και το άρθρο 4 παράγραφος
5,

(4)

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών για τον καθορισµό και τον
ποσοτικό προσδιορισµό του επιπλέον κόστους, πράγµα το
οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε προσαρµογές των ποσών
των παραρτηµάτων.

(5)

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κατ'
αποκοπή ποσά ενισχύσεων για κάθε προϊόν, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό. Επιπλέον, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ροές συναλλαγών µε την υπόλοιπη Κοινότητα και η οικονοµική πτυχή των προβλεπόµενων ενισχύσεων, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ποσό ενίσχυσης
βάσει των επιστροφών που χορηγούνται κατά την εισαγωγή
ανάλογων προϊόντων προς τις τρίτες χώρες, το οποίο θα
εφαρµόζεται όταν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα κατ' αποκοπή ποσά.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων
προϊόντων εκάστου κλάδου, είναι σκόπιµο να διευκρινιστούν, στο µέτρο που χρειάζεται, οι λεπτοµέρειες χορήγησης
των ενισχύσεων και συνεκτίµησης των ποσοτήτων για την
παράδοση κοινοτικών προϊόντων στις άκρως απόκεντρες
περιφέρειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1454/2001, αντιστοίχως.

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 98/2003 της Επιτροπής, της 20ής
Ιανουαρίου 2003, για την κατάρτιση των ισοζυγίων προβλέψεων και τον καθορισµό των κοινοτικών ενισχύσεων για τον
εφοδιασµό µε ορισµένα βασικά προϊόντα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, για µεταποίηση και ως γεωργικές εισροές,
καθώς και για την προµήθεια ζώντων ζώων και αυγών στις
άκρως απόκεντρες περιφέρειες σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.
1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 (5) θεσπίστηκε µε τη
διευκρίνιση ότι θα εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Για λόγους νοµικής ασφάλειας,
κρίνεται σκόπιµο να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισµός και
να αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισµό.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (Poseican) (3), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 6 και το άρθρο 4 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ.
1454/2001 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα εφοδιασµού
(«ΕΚΕ») των Γαλλικών Υπερπόντιων ∆ιαµερισµάτων (ΥΓ∆),
της Μαδέρας, των Αζορών και των Καναρίων Νήσων (στο
εξής «άκρως απόκεντρες περιφέρειες») µε ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, καθορίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 20/
2002 της Επιτροπής (4).
Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του άρθρου 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και του άρθρου 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001 πρέπει να καταρτιστεί το ισοζύγιο
προβλέψεων εφοδιασµού για τα προϊόντα που υπάγονται σε
ειδικά καθεστώτα εφοδιασµού και να καθοριστούν οι
ποσότητες προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
εφοδιασµού, όπως επίσης να καθοριστούν οι ενισχύσεις που
χορηγούνται για τον εφοδιασµό από την Κοινότητα.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ)
αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 και κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 20/2002,

(1) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ.
1).
2
( ) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
(3) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
(4) ΕΕ L 8 της 11.1.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1174/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 της
2.7.2002, σ. 3).

(5) ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 32· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1987/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
295 της 13.11.2003, σ. 47).
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(8)

Για να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεση των πράξεων κατά τη
διάρκεια του 2004, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού από την 1η Ιανουαρίου
2004.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

L 3/7

γ) τα ποσά που υπολογίζονται βάσει των στοιχείων αναφοράς που
αναγράφονται στη στήλη III, εφόσον υπάρχουν, εφαρµόζονται
σε κάθε αντικείµενο της προµήθειας κοινοτικών προϊόντων, όταν
τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα ποσά που αναγράφονται στις
στήλες Ι και ΙΙ.
Άρθρο 2

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι ποσότητες του προβλεπόµενου ισοζυγίου εφοδιασµού, οι
οποίες τυγχάνουν είτε απαλλαγής από τους δασµούς κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες είτε ενίσχυσης για τα κοινοτικά προϊόντα,
καθώς και τα ποσά των ενισχύσεων για την προµήθεια κοινοτικών
προϊόντων, καθορίζονται, ανά προϊόν:
α) στο παράρτηµα I για τα Υπερπόντια Γαλλικά ∆ιαµερίσµατα
(ΥΓ∆)·
β) στο παράρτηµα III για τη Μαδέρα και τις Αζόρες·
γ) στο παράρτηµα V για τις Καναρίους Νήσους.
2.

Για κάθε προϊόν:

α) τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη Ι εφαρµόζονται στην
προµήθεια κοινοτικών προϊόντων εκτός των γεωργικών εισροών
και των προϊόντων που προορίζονται για µεταποίηση·
β) τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη II εφαρµόζονται στην
προµήθεια κοινοτικών γεωργικών εισροών και κοινοτικών
προϊόντων που προορίζονται για µεταποίηση στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες·

Ο αριθµός ζώων και αυγών που προορίζονται για στήριξη της
κτηνοτροφίας των άκρως απόκεντρων περιφερειών και, ανάλογα µε
την περίπτωση, οι ενισχύσεις για τις προµήθειες αυτές καθορίζονται:
α) στο παράρτηµα IΙ για τα Υπερπόντια Γαλλικά ∆ιαµερίσµατα
(ΥΓ∆)·
β) στο παράρτηµα IV για τη Μαδέρα και τις Αζόρες·
γ) στο παράρτηµα VI για τις Καναρίους Νήσους.
Άρθρο 3
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 98/2003 καταργείται.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

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

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μέρος 1
Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονοµές
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ισο ζ ύ γι ο εφο δι ασ µ ο ύ κα ι κο ι ν ο τ ι κή εν ί σ χ υση γ ι α τ η ν π ρ ο µ ήθ ει α κο ι ν ο τ ι κώ ν π ρ ο ϊό ν τ ων,
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

∆ιαµέρισµα

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικοί ΣΟ

I

II

III

Γουαδελούπη

µαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90
και 1107 10

55 000

—

42

(1)

Γουιάνα

µαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων
και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90,
2309 90 31,
2309 90 41,
2309 90 51,
2309 90 33,
2309 90 43, 2309 90 53 και
1107 10

6 445

—

52

(1)

Μαρτινίκα

µαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, πλιγούρια και σιµιγδάλια σκληρού σιταριού, βρώµη
και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90,
1103 11,
1004 00
και
1107 10

52 000

—

42

(1)

Ρεϋνιόν

µαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90
και 1107 10

166 000

—

48

(1)

(1) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

Μέρος 2
Φυτικά έλαια
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Φυτικά έλαια (1)

Κωδικός ΣΟ

1507
1516 (2)

έως

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

∆ιαµέρισµα

Μαρτινίκα
Ρεϋνιόν
Σύνολο

I

II

II

300

—

71

(3)

11 000

—

91

(3)

11 300

(1) Προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης.
(2) Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.
(3) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή
του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.
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Μέρος 3
Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικοί ΣΟ

∆ιαµέρισµα

Πολτοί φρούτων, λαµβανόµενοι από
βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, προς
µεταποίηση

ex 2007

Όλα

Πολτοί φρούτων, αλλιώς παρασκευασµένοι ή διατηρηµένοι, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού,
προς µεταποίηση

ex 2008

Γουιάνα

Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών)
ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί
ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης,
µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, προς µεταποίηση

ex 2009

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

0

—

395

—

450

—

586

—

Γουαδελούπη

—

408

—

Μαρτινίκα

—

408

—

Ρεϋνιόν

—

456

—

Γουιάνα

300

727

Γουαδελούπη

—

311

Μαρτινίκα

—

311

Ρεϋνιόν

—

311

(1)

(1) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή
του άρθρου 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

Μέρος 4
Σπόροι προς σπορά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

∆ιαµέρισµα

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

Πατάτες προς σπορά

0701 10 00

Ρεϋνιόν

200

II

94

III
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μέρος 1
Εκτροφή βοοειδών
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Άλογα αναπαραγωγής

∆ιαµέρισµα

0101 11 00

Ποσότητα

Όλα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

3

1 100

Ζώντα βοοειδή:
— βοοειδή αναπαραγωγής (1)

0102 10

— βούβαλοι αναπαραγωγής (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

0102 90

100

—

— βοοειδή προοριζόµενα για πάχυνση (3) (4)

(1) Η υπαγωγή στην διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Η ενίσχυση προορίζεται µόνο για τους καθαρόαιµους βούβαλους αναπαραγωγής που είναι εγγεγραµµένοι στα αναγνωρισµένα γενεαλογικά
βιβλία.
(3) Μόνο καταγωγής τρίτων χωρών.
4
( ) Για το ευεργέτηµα της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς απαιτούνται:
— δήλωση του εισαγωγέα, κατά τη στιγµή της άφιξης των ζώων στα ΥΓ∆, ότι τα βοοειδή προορίζονται να παχυνθούν επί χρονικό διάστηµα
εξήντα ηµερών από την πραγµατική ηµεροµηνία άφιξής τους και να καταναλωθούν εκεί στη συνέχεια·
— γραπτή δέσµευση του εισαγωγέα, κατά τη στιγµή της άφιξης των ζώων, να αναφέρει στις αρµόδιες αρχές, εντός προθεσµίας ενός µηνός
από την ηµεροµηνία άφιξης των βοοειδών, την εκµετάλλευση ή τις εκµεταλλεύσεις όπου πρόκειται να παχυνθούν τα βοοειδή·
— απόδειξη εκ µέρους του εισαγωγέα ότι, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, το βοοειδές έχει παχυνθεί στην εκµετάλλευση ή τις εκµεταλλεύσεις που αναφέρονται σύµφωνα µε τη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν εσφάγη πριν την πάροδο της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο ή ότι εσφάγη για υγειονοµικούς λόγους ή θανατώθηκε κατόπιν ασθένειας ή ατυχήµατος.

Μέρος 2
Πτηνοτροφία, κονικλοτροφία
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Νεοσσοί πολλαπλασιασµού και αναπαραγωγής (1)

ex 0105 11

Αυγά για επώαση µε σκοπό την παραγωγή νεοσσών πολλαπλασιασµού ή
αναπαραγωγής (2)

∆ιαµέρισµα

Όλα

Ποσότητα
(αριθµός ζώων,
τεµάχια)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο, τεµάχιο)

85 240

0,48

ex 0407 00 19

800 000

0,17

ex 0106 19 10

670

Κουνέλια αναπαραγωγής
— Κατοικίδια
γωγής

κουνέλια

αναπαρα-

33

(1) Σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 100).
(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
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Μέρος 3
Χοιροτροφία
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Χοιροειδή αναπαραγωγής:
— θήλεα ζώα

∆ιαµέρισµα

Ποσότητα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

300

405

63

505

Όλα
0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19

— άρρενα ζώα

0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19
Μέρος 4
Εκτροφή αιγοπροβάτων

Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:

∆ιαµέρισµα

Ποσότητα
(σε αριθµό
ζώων)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Όλα

— άρρενα ζώα

ex 0104 10 και
ex 0104 20

10

312

— θήλεα ζώα

ex 0104 10 και
ex 0104 20

125

192
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μέρος 1
Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονοµές
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σο ζ ύγ ιο εφο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή εν ίσ χ υση γ ια τ ην π ρ ο µ ήθ ει α κο ινο τ ικώ ν π ρ ο ϊό ν τ ων γ ι α
τ ην περ ι ό δο α πό τ η ν 1η Ιανο υα ρ ίο υ έω ς τ ι ς 31 ∆ε κεµβρί ου
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικοί ΣΟ

I

Μαλακό σιτάρι αρτοποιήσιµο,
σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, σιµιγδάλι καλαµποκιού,
σίκαλη και βύνη, πίτες σόγιας
και αφυδατωµένη µηδική

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1103 13, 1002, 1107 10,
2304, 1214

72 900

II

III

34

(1)

(1) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικοί ΣΟ

I

Μαλακό σιτάρι αρτοποιήσιµο,
σκληρό
σιτάρι,
κριθάρι,
καλαµπόκι, σίκαλη και βύνη,
σπέρµατα
σόγιας
και
σπέρµατα ηλιοτροπίου

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1002, 1107 10,
1201 00 90, 1206 00 99

195 300

II

III

37

(1)

(1) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

Μέρος 2
Ρύζι
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Λευκασµένο ρύζι

Κωδικός ΣΟ

1006 30

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

4 000

I

II

III

55

76

(1)

(1) Το ποσό της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού που παραδόθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή εµπορευµάτων

Λευκασµένο ρύζι

Κωδικός ΣΟ

1006 30

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

2 000

I

II

III

63

81

(1)

(1) Το ποσό της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού που παραδόθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.
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Μέρος 3
Φυτικά έλαια
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικός ΣΟ

I

II

III

2 500

52

70

(2)

300

52

—

(2)

Φυτικά έλαια (µε εξαίρεση το
ελαιόλαδο):
— φυτικά έλαια:

1507 έως 1516 (1)

Ελαιόλαδο:
— Ελαιόλαδο παρθένο

1509 10 90

ή
— Ελαιόλαδο

1509 90 00

—

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικός ΣΟ

I

II

III

68

87

(2)

Ελαιόλαδο:
— Ελαιόλαδο παρθένο

1509 10 90

400

ή
— Ελαιόλαδο

1509 90 00

( ) Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.
(2) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο µε την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή
του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.
1

Μέρος 4
Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα
(σε
τόνους)

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)
I

II

III

100

73

91

—

580

168

186

—

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και
πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από
βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών:
— παρασκευάσµατα διαφορετικά από τα οµογενοποιηµένα µε βάση φρούτα διαφορετικά από
τα εσπεριδοειδή

2007 99

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών,
αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:
— ανανάδες

2008 20
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Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

— αχλάδια

2008 40

— κεράσια

2008 60

— ροδάκινα

2008 70

Ποσότητα
(σε
τόνους)

7.1.2004
Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)
I

II

III

— άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα, µε εξαίρεση εκείνα της διάκρισης
2008 19
— µείγµατα

2008 92

— άλλα, διαφορετικά από τις καρδιές φοινίκων
και τα µείγµατα

2008 99

Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται
και ο µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν
έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης,
µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών για µεταποίηση

ex 2009

100

186

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Χυµοί
φρούτων
(στους
οποίους περιλαµβάνεται και ο
µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί
ζύµωση, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών για µεταποίηση

Ποσότητα
(σε τόνους
λευκής
ζάχαρης)

Κωδικός ΣΟ

ex 2009

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)
I

100

II

III

186

Μέρος 5
Ζάχαρη
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ζάχαρη

Κωδικός ΣΟ

1701 και 1702 (µε εξαίρεση
τις γλυκόζες και τις ισογλυκόζες)

Ενίσχυση
(ευρώ/100 kg)

Ποσότητα
(σε τόνους
λευκής
ζάχαρης)

I

II

III

7 000

7,4

9,2

(1)

(1) Για τη λευκή ζάχαρη, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το τελευταίο ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται
για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της µόνιµης δηµοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο
µόνιµες δηµοπρασίες, το ανώτατο ποσό που λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της µόνιµης δηµοπρασίας
που ανοίγεται για την εξαγωγή της επόµενης περιόδου εµπορίας. Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 92 % του
ποσού που εφαρµόζεται για τη λευκή ζάχαρη. Εάν η απόδοση της αποστελλόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του
92%, προσαρµόζεται ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης εφαρµόζοντας το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
(ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).
Για τα σιρόπια σακχαρόζης, το ύψος είναι ίσο, ανά εκατοστιαίο ποσοστό της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη και ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους του υπόψη σιροπιού, προς 1% του ποσού που εφαρµόζεται για τη λευκή ζάχαρη. ∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
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ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ακατέργαστη
ζαχαρότευτλα

ζάχαρη

από

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα
(σε τόνους
λευκής
ζάχαρης)

1701 12 10

Ενίσχυση
(ευρώ/100 kg)
I

6 500

II

III

6,4

(1)

(1) Ποσοστό 92 % του τελευταίου ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της
µόνιµης δηµοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο µόνιµες δηµοπρασίες, το ανώτατο
ποσό που λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της µόνιµης δηµοπρασίας που ανοίγεται για την εξαγωγή
της επόµενης περιόδου εµπορίας. Αν η απόδοση της αποστελλόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του 92 %, προσαρµόζεται ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης εφαρµόζοντας το παράρτηµα Ι του (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

Μέρος 6
Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III (1)

Γάλα και κρέµα γάλακτος
(ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά (2)

0401

Αποκορυφωµένο
σκόνη (2)

σε

ex 0402

Πλήρες γάλα σε σκόνη (2)

ex 0402

450

48

66

(3)

Βούτυρο και άλλες λιπαρές
ουσίες προερχόµενες από
γάλα· γαλακτοκοµικές ύλες
για επάλειψη (2)

ex 0405

1 000

84

102

(3)

Τυριά (2)

0406

1 500

84

102

(3)

γάλα

12 000

48

66

(3)

500

48

66

(3)

(1) Σε ευρώ/100 kg καθαρού βάρους, εκτός υπάρχει αντίθετη ένδειξη.
(2) Τα σχετικά προϊόντα και υποσηµειώσεις είναι τα ίδια µε εκείνα που καλύπτονται από τον κανονισµό της Επιτροπής για τον καθορισµό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
(3) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 έχουν διαφοροποιούµενα ποσά,
το ύψος είναι ίσο προς το ανώτατο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοµατολογίας
των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3846/87].

Μέρος 7
Κλάδος του βοείου κρέατος
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

153

171

(*)

Κρέατα:
— κρέατα βοοειδών νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή
ψύξη

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120

4 800
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Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

7.1.2004
Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

123

141

(*)

119

137

(*)

95

113

(*)

0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700
0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— κρέατα βοοειδών
ψυγµένα

κατε-

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

1 000

0202 30 90 9200 (6)

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσηµειώσεις ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(*) Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'εφαρµογή του
άρθρου 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ'εφαρµογή του άρθρου 33 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1254/1999 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που
υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον προορισµό Β03 που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

Μέρος 8
Κλάδος χοιρείου κρέατος
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

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

ex 0203

— σε ολόκληρα σφάγια ή
ηµιµόρια σφαγίων

0203 11 10 9000

95

113

(*)

— χοιροµέρια (ζαµπόν) και
τεµάχια αυτών

0203 12 11 9100

143

161

(*)

— ωµοπλάτες
αυτών

τεµάχια

0203 12 19 9100

95

113

(*)

— µπροστινά µέρη και τεµάχια αυτών

0203 19 11 9100

95

113

(*)

— θωρακοοσφυϊκή χώρα και
τεµάχια αυτής

0203 19 13 9100

143

161

(*)

— κοιλιακή χώρα (πανσέτα)
και τεµάχια αυτής

0203 19 15 9100

95

113

(*)

και

2 300

—

— άλλα: χωρίς κόκαλα

0203 19 55 9110

176

194

(*)

— άλλα: χωρίς κόκαλα

0203 19 55 9310

176

194

(*)

— σε ολόκληρα σφάγια ή
ηµιµόρια σφαγίων

0203 21 10 9000

95

113

(*)
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Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

L 3/17
Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

— χοιροµέρια (ζαµπόν) και
τεµάχια αυτών

0203 22 11 9100

143

161

(*)

— ωµοπλάτες
αυτών

τεµάχια

0203 22 19 9100

95

113

(*)

— µπροστινά µέρη και τεµάχια αυτών

0203 29 11 9100

95

113

(*)

— θωρακοοσφυϊκή χώρα και
τεµάχια αυτής

0203 29 13 9100

143

161

(*)

— κοιλιακή χώρα (πανσέτα)
και τεµάχια αυτής

0203 29 15 9100

95

113

(*)

— άλλα: χωρίς κόκαλα

0203 29 55 9110

176

194

(*)

και

Σηµειώσεις: Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται εφόσον
πρέπει, κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1).
(*) Οι κωδικοί των προϊόντων και οι υποσηµειώσεις ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987,
σ. 1).

Μέρος 9
Σπόροι προς σπορά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Πατάτες προς σπορά

Κωδικός ΣΟ

0701 10 00

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

2 000

I

II

—

95

III

Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς
ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Σπόροι
σπορά:

αραβοσίτου

για

Κωδικός ΣΟ

1005 10

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

150

I

II

—

85

III
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μέρος 1
Εκτροφή βοοειδών
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Ζώντα βοοειδή:
— βοοειδή αναπαραγωγής

0102 10 10 έως
0102 10 90

— βοοειδή προς πάχυνση (1)

0102 90

160

608

1 000

128

(1) Για το ευεργέτηµα της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς ή για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτούνται:
— δήλωση του εισαγωγέα, κατά τη στιγµή της άφιξης των ζώων στη Μαδέρα, ότι τα βοοειδή προορίζονται να παχυνθούν επί χρονικό διάστηµα εξήντα ηµερών από την πραγµατική ηµεροµηνία άφιξής τους και να καταναλωθούν εκεί στη συνέχεια·
— γραπτή δέσµευση του εισαγωγέα, κατά τη στιγµή της άφιξης των ζώων, να αναφέρει στις αρµόδιες αρχές, εντός προθεσµίας ενός µηνός
από την ηµεροµηνία άφιξης των βοοειδών, την εκµετάλλευση ή τις εκµεταλλεύσεις όπου πρόκειται να παχυνθούν τα βοοειδή·
— απόδειξη εκ µέρους του εισαγωγέα ότι, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, το βοοειδές έχει παχυνθεί στην εκµετάλλευση ή τις εκµεταλλεύσεις που αναφέρονται σύµφωνα µε τη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν εσφάγη πριν την πάροδο της ηµεροµηνίας που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο ή ότι εσφάγη για υγειονοµικούς λόγους ή θανατώθηκε κατόπιν ασθένειας ή ατυχήµατος.

Μέρος 2
Πτηνοτροφία
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα
(αριθµός ζώων, τεµάχια)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο, τεµάχιο)

Αναπαραγωγής:
— Νεοσσοί πολλαπλασιασµού και αναπαραγωγής (1)

ex 0105 11

0

0,12

— Αυγά για επώαση µε σκοπό την παραγωγή
νεοσσών πολλαπλασιασµού ή αναπαραγωγής (1)

ex 0407 00 19

0

0,06

Ποσότητα
(αριθµός ζώων, τεµάχια)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο, τεµάχιο)

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Αναπαραγωγής:
— Νεοσσοί (1)

ex 0105 11

— Αυγά για επώαση (1)

ex 0407 00 19

20 000

0,12

1 000 000

0,06

(1) Σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συµβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 100).
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Μέρος 3
Χοιροτροφία
ΜΑ∆ΕΡΑ
Ποσότητα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

— άρρεννα ζώα

10

460

— θήλεα ζώα

60

360

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)

0103 10 00

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΑΖΟΡΕΣ
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Ποσότητα

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)
— άρρενα ζώα

0103 10 00

35

460

— θήλεα ζώα

0103 10 00

400

360

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Μέρος 4
Εκτροφή αιγοπροβάτων
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
ΜΑ∆ΕΡΑ
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

RUP

Ποσότητα
(σε αριθµό ζώων)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:
— άρρενα ζώα (1)

0104 10 10 και
0104 20 10

5

230

— θήλεα ζώα (2)

0104 10 10 και
0104 20 10

45

110

(1) Τα περιλαµβανόµενα στην οµάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα µεταξύ τους.
(2) Τα περιλαµβανόµενα στην οµάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα µεταξύ τους.

Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
ΑΖΟΡΕΣ
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

RUP

Ποσότητα
(σε αριθµό ζώων)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:
— άρρενα ζώα (1)

0104 10 10 και
0104 20 10

40

230

— θήλεα ζώα (2)

0104 10 10 και
0104 20 10

259

110

(1) Τα περιλαµβανόµενα στην οµάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα µεταξύ τους.
(2) Τα περιλαµβανόµενα στην οµάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα µεταξύ τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
Μέρος 1
Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονοµές
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σο ζ ύγ ιο εφο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή εν ίσ χ υση γ ια τ ην π ρ ο µ ήθ ει α κο ινο τ ικώ ν π ρ ο ϊό ν τ ων γ ι α
τ ην περ ί ο δο ε µ πο ρ ί ας α πό τ η ν 1η Ιανο υα ρ ίο υ έω ς τ ι ς 31 ∆ε κεµβρί ου

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώµη,
καλαµπόκι, σιµιγδάλια σκληρού σιταριού, σιµιγδάλια καλαµποκιού, βύνη
και γλυκόζη (2), αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική,
πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα
από την εξαγωγή της σόγιας, σογιέλαιου και άλλων µορφών µηδικής

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικοί ΣΟ

1001 90 99, 1003 00 90,
1004 00 00, 1005 90 00,
1103 11 10,
1103 13,
1107, 1702 30, 1702 40,
1214 10 00, 2304 00 και
ex 1214 90 99

446 800

I

II

III

—

35

(1)

(1) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).
(2) ∆ιαφορετικά από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1702 30 10 και 1702 40 10.

Μέρος 2
Ρύζι
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικός ΣΟ

I

II

III

Λευκασµένο ρύζι

1006 30

13 700

36

54

(1)

Θραύσµατα ρυζιού

1006 40

1 600

36

54

(1)

(1) Το ύψος είναι ίσο µε το ποσό της επιστροφής που εφαρµόστηκε στα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού τα οποία παραδόθηκαν στο πλαίσιο
κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.

Μέρος 3
Φυτικά έλαια
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

20 000

—

25

(2)

9 000

6

—

(2)

Φυτικά έλαια (µε εξαίρεση το ελαιόλαδο):
— Φυτικά έλαια (τοµέας επεξεργασίας ή/και συσκευασίας)

1507 έως 1516 (1)

— Φυτικά έλαια (άµεση κατανάλωση)

1507 έως 1516
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Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

L 3/21
Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

45

63

(2)

Ελαιόλαδο:
— Ελαιόλαδο παρθένο

1509 10 90

— Ελαιόλαδο

1509 90 00

— Έλαιο ελαιοπυρήνων

1510 00 90

17 500

(1) Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.
(2) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο µε την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή
του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

Μέρος 4
Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα
(σε τόνους)

Ενίσχυση
I

II

III

4 250 (1)

125

143

—

16 850 (2)

108

126

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και
φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών:
— παρασκευάσµατα διαφορετικά από
τα οµογενοποιηµένα µε βάση
φρούτα διαφορετικά από τα εσπεριδοειδή

2007 99

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα
µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα
ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού:
— ανανάδες

2008 20

— εσπεριδοειδή

2008 30

— αχλάδια

2008 40

— βερίκοκα

2008 50

— ροδάκινα

2008 70

— φράουλες

2008 80

— άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται
και τα µείγµατα, µε εξαίρεση
εκείνα της διάκρισης 2008 19:
— µείγµατα

2008 92

— άλλα

2008 99

(1) Από την οποία 750 τόνοι για τα προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση ή/και συσκευασία.
(2) Από την οποία 5 300 τόνοι για τα προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση ή/και συσκευασία.
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Μέρος 5
Ζάχαρη
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Ζάχαρη

Κωδικός ΣΟ

1701 και 1702 (µε εξαίρεση τις
γλυκόζες και τις ισογλυκόζες)

Ενίσχυση
(ευρώ/100 kg)

Ποσότητα
(σε τόνους
λευκής
ζάχαρης)

I

II

III

61 000

0

1,8

(1)

(1) Για τη λευκή ζάχαρη, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το τελευταίο ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται
για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της µόνιµης δηµοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο
µόνιµες δηµοπρασίες, το ανώτατο ποσό που λαµβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της µόνιµης δηµοπρασίας
που ανοίγεται για την εξαγωγή της επόµενης περιόδου εµπορίας.
Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 92 % του ποσού που εφαρµόζεται για τη λευκή ζάχαρη. Εάν η απόδοση της
αποστελλόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του 92 %, προσαρµόζεται ανάλογα το ποσό εφαρµόζοντας το παράρτηµα
Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου.
Για τα σιρόπια σακχαρόζης και για τα ζάχαρα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1701 91 00 και 1791 99 90, το ύψος είναι ίσο, ανά εκατοστιαίο ποσοστό της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη και ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους του υπόψη σιροπιού, προς 1 % του ποσού
που εφαρµόζεται για τη λευκή ζάχαρη.
∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

Μέρος 6
Λυκίσκος
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Λυκίσκος

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

1210

50

I

II

—

64

III

Μέρος 7
Πατάτες προς σπορά
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Πατάτες προς σπορά:

Κωδικός ΣΟ

0701 10 00

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

9 000

I

II

—

73

III
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Μέρος 8
Κλάδος του βοείου κρέατος
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
I

II

III

140

158

(*)

112

130

(*)

106

124

(*)

85

103

(*)

Κρέατα:
— κρέατα βοοειδών νωπά ή
διατηρηµένα µε απλή
ψύξη

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

21 200

0201 30 00 9100
0201 30 00 9120
0201 30 00 9060
— κρέατα βοοειδών
ψυγµένα

κατε-

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

14 500

0202 30 90 9200 (6)

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσηµειώσεις ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366
της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(*) Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 33 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1254/1999 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που
υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον προορισµό Β03 που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Μέρος 9
Κλάδος χοιρείου κρέατος
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

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

ex 0203

II

III

17 000 (1)

— σε ολόκληρα σφάγια ή ηµιµόρια
σφαγίων

0203 21 10 9000

85

103

(2)

— χοιροµέρια (ζαµπόν) και τεµάχια
αυτών

0203 22 11 9100

128

146

(2)

— ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών

0203 22 19 9100

85

103

(2)
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Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Κωδικός

I

II

III

— µπροστινά µέρη και τεµάχια αυτών
— θωρακοοσφυϊκή χώρα και τεµάχια
αυτής

0203 29 11 9100
0203 29 13 9100

85
128

103
146

(2)
(2)

— κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τεµάχια αυτής

0203 29 15 9100

85

103

(2)

— άλλα: χωρίς κόκαλα

0203 29 55 9110

157

175

(2)

Σηµειώσεις: Οι κωδικοί των προϊόντων και οι υποσηµειώσεις ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της
24.12.1987, σ. 1).
(1) Εκ των οποίων 4 800 τόνοι για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
2
( ) Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1).

Μέρος 10
Κλάδος κρέατος πουλερικών και αυγών
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III

Κρέατα:
— ex 0207· κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, κατεψυγµένα,
πουλερικών του κωδικού ΣΟ
0105, µε εξαίρεση τα προϊόντα
που υπάγονται στη διάκριση 0207
33

0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

40 200 (1)

85

103

(2)

0408 11 80 9100
0408 91 80 9100

40

46

64

(3)

Αυγά:
— ex 0408· αυγά πτηνών χωρίς το
τσόφλι τους και κρόκοι αυγών,
αποξηραµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, κατάλληλα για διατροφή

(1) Εκ των οποίων 200 τόνοι για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
(2) Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ κατ' εφαρµογή του
άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2777/75 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το υψηλότερο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα
που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής της
17ης ∆εκεµβρίου 1987 που καθορίζει την ονοµατολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ΕΕ L 366 της
24.12.1987, σ.1].
3
( ) Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ κατ' εφαρµογή του
άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2771/75 διαφοροποιούνται, το ύψος είναι ίσο προς το υψηλότερο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται
στον ίδιο κωδικό της ονοµατολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87].
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Μέρος 11
Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
Π ρ ο β λ επό µ ε ν ο ι σ ο ζ ύγ ι ο ε φο δι ασ µ ο ύ κ αι κο ι ν ο τ ι κή ε ν ίσ χ υση γ ια τ ην πρ ο µ ήθ ε ια κ ο ινο τ ικώ ν πρ ο ϊ ό ν τ ω ν
ανά ηµε ρ ο λο γ ι ακό έτ ο ς

Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)
I

II

III (1)

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα
και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα
γλυκαντικά (2)

0401

114 800 (3)

41

59

(4)

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (2)

0402

28 000 (5)

41

59

(4)

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) συµπυκνωµένα ή µε
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε µη
λιπαρή ξηρά ύλη γάλακτος ίσης ή
µεγαλύτερης από 15 % κατά
βάρος και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν
υπερβαίνει το 3 % (6)

0402 91 19 9310

—

97

—

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες
προερχόµενες από γάλα· γαλακτοκοµικές ύλες για επάλειψη (2)

0405

4 000

72

90

(4)

Τυριά (2)

0406

15 000

72

90

(4)

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

1 900
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Κωδικός ΣΟ

Ενίσχυση
(ευρώ/τόνο)

Ποσότητα
(σε τόνους)

Παρασκευάσµατα διατροφής από
γάλα χωρίς λιπαρές ουσίες

1901 90 99

800

Παρασκευάσµατα διατροφής για
παιδιά που δεν περιέχουν λιπαρές
ουσίες γάλακτος, κ.λπ.

2106 90 92

45

7.1.2004

I

II

III (1)

—

59

(7)

(1) Σε ευρώ/100 kg καθαρού βάρους, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.
(2) Τα σχετικά προϊόντα και υποσηµειώσεις είναι τα ίδια µε εκείνα που καλύπτονται από τον κανονισµό της Επιτροπής για τον καθορισµό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
(3) Εκ των οποίων 1 300 τόνοι για τον τοµέα µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
(4) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 31 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 έχουν διαφοροποιούµενα ποσά,
το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ανώτατο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της
ονοµατολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3846/87].
(5) Κατανέµονται ως εξής:
— 7 250 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για άµεση κατανάλωση,
— 4 750 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για τον τοµέα της µεταποίησης ή/και συσκευασίας,
— 16 000 τόνοι υπαγόµενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 10 ή/και 0402 21 για τον τοµέα της µεταποίησης ή/και συσκευασίας.
(6) Αν η περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) στη µη λιπαρή γαλακτική ξηρή ύλη ενός προϊόντος που
υπάγεται σε αυτήν την κλάση είναι µικρότερη από το 34 %, δεν χορηγείται ενίσχυση. Αν για τα προϊόντα σε σκόνη που υπάγονται στην κλάση
αυτή, η περιεκτικότητα σε νερό κατά βάρος είναι µεγαλύτερη από 5 %, δεν χορηγείται ενίσχυση.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να αναγράψει, στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό
αυτό, την ελάχιστη περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες στη µη λιπαρή γαλακτική ξηρά ύλη και, για τα προϊόντα σε σκόνη, τη µέγιστη
περιεκτικότητα σε νερό.
(7) Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που καθορίζεται στον κανονισµό της Επιτροπής για τον καθορισµό των
ποσοστών επιστροφής που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται
στο παράρτηµα Ι, η οποία χορηγείται κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Μέρος 1
Εκτροφή βοοειδών
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

3 200

621

Ζώντα βοοειδή:
— βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102 10 10 έως
0102 10 90

Μέρος 2
Χοιροτροφία
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο)

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)
— άρρενα ζώα

0103 10 00

200

470

— θήλεα ζώα

0103 10 00

5 500

370

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Μέρος 3
Πτηνοτροφία και κονικλοτροφία
Αρ ι θ µ ό ς ζ ώ ω ν και ενί σ χυ σ η γι α τ η ν πρ ο µ ή θ ει α ζ ώ ω ν απ ό τ ην Κ ο ινό τ ητ α α ν ά ηµε ρ ο λο γ ια κό έ τ ο ς
Περιγραφή των εµπορευµάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα
(αριθµός ζώων, τεµάχια)

Ενίσχυση
(ευρώ/ζώο, τεµάχιο)

Αναπαραγωγής:
— Νεοσσοί µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα
185 g

ex 0105 11 91
ex 0105 11 99

935 000

0,25

Κουνέλια αναπαραγωγής:
— καθαρόαιµης γενεαλογίας (δύο γενεών)
— µίας γενεάς

ex 0106 19 10

2 200

30

5 200

24
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για τη σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/5/ΕΚ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(6)

Η επιτροπή πρέπει να προάγει τη συνεργασία στον τραπεζικό
τοµέα, π.χ. την ανταλλαγή πληροφοριών.

(7)

Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής δεν πρέπει να επηρεάζει
την οργάνωση της τραπεζικής εποπτείας, είτε σε εθνικό
επίπεδο είτε σε επίπεδο Κοινότητας.

(8)

Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να αντικατοπτρίζει την
οργάνωση της τραπεζικής εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και
πρέπει, επίσης, να λαµβάνει υπόψη το ρόλο των κεντρικών
τραπεζών στη γενικότερη σταθερότητα του τραπεζικού
τοµέα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Κοινότητας. Τα δικαιώµατα κάθε κατηγορίας συµµετεχόντων πρέπει
να προσδιορισθούν µε σαφήνεια. Συγκεκριµένα, η προεδρία
και τα δικαιώµατα ψήφου πρέπει να αποκτούν οι αρµόδιες
εποπτικές αρχές των κρατών µελών ενώ η συµµετοχή σε
εµπιστευτικές συζητήσεις για µεµονωµένα εποπτευόµενα
ιδρύµατα πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, να περιορίζεται
µόνον στις αρµόδιες εποπτικές αρχές και στις κεντρικές
τράπεζες στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικές λειτουργικές
αρµοδιότητες για την εποπτεία των ενεχόµενων µεµονωµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων.

(9)

Η επιτροπή πρέπει να καταρτίσει τους δικούς της κανόνες
λειτουργίας και να διατηρεί στενούς λειτουργικούς δεσµούς
µε την Επιτροπή και την επιτροπή που συστάθηκε µε την
απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Νοεµβρίου
2003, για τη σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών (3).

(10)

Η επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται µε τις άλλες επιτροπές
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, και ιδίως µε την επιτροπή
που συστάθηκε µε την απόφαση 2004/10/ΕΚ, µε την επιτροπή τραπεζικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και µε την οµάδα επαφών (Groupe de
Contact) των ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας. Συγκεκριµένα, η επιτροπή πρέπει να µπορεί να καλεί παρατηρητές από άλλες επιτροπές του τραπεζικού και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/ΕΚ (1) και 2001/528/ΕΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.

(2)

Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την
προσέγγιση των τεσσάρων επιπέδων υπέρ της οποίας τάσσεται η τελική έκθεση της «επιτροπής σοφών» για τη ρύθµιση
των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκταση ορισµένων πτυχών της προσέγγισης αυτής στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο ότι το
Συµβούλιο θα αναλάβει σαφή δέσµευση για την πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων προκειµένου να εξασφαλισθεί η
κατάλληλη θεσµική ισορροπία.

(3)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει παρόµοιες ρυθµίσεις στον τραπεζικό και
ασφαλιστικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων και να συγκροτήσει το συντοµότερο
δυνατό νέες επιτροπές συµβουλευτικού χαρακτήρα για τους
τοµείς αυτούς.

(4)

(5)

Πρέπει να συσταθεί ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα
σκέπτεται, θα συζητεί και θα συµβουλεύει την Επιτροπή για
θέµατα κανονιστικής ρύθµισης και εποπτείας του τραπεζικού
τοµέα.
Το όργανο αυτό, µε την ονοµασία επιτροπή ευρωπαϊκών
αρχών τραπεζικής εποπτείας, στο εξής «επιτροπή», πρέπει
επίσης να συµβάλει στην οµοιόµορφη και έγκαιρη εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη και τη σύγκλιση
των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 43.
(2) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.

(3) Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(11)

Η επιτροπή πρέπει να πραγµατοποιεί, εγκαίρως, εκτενείς διαβουλεύσεις µε ανοικτό και διαφανή τρόπο, µε φορείς της
αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

(12)

Όταν η επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά µε διατάξεις που
ισχύουν τόσο για πιστωτικά ιδρύµατα όσο και για επιχειρήσεις επενδύσεων, οφείλει να συµβουλεύεται τις αρχές που
είναι αρµόδιες για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων που δεν εκπροσωπούνται ήδη στην επιτροπή,
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Κατά την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε µεµονωµένο εποπτευόµενο ίδρυµα, η συµµετοχή στη συζήτηση µπορεί
να περιορισθεί στις αρµόδιες εποπτικές αρχές και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριµένες λειτουργικές αρµοδιότητες για την εποπτεία των ενεχόµενων µεµονωµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται µεταξύ των εκπροσώπων των
αρµόδιων εποπτικών αρχών.
Η επιτροπή δύναται να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές να
συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Συγκροτείται ανεξάρτητη συµβουλευτική οµάδα για την εποπτεία
του τραπεζικού τοµέα στην Κοινότητα µε τίτλο Επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας, στο εξής «επιτροπή».

Η επιτροπή διατηρεί στενούς λειτουργικούς δεσµούς µε την Επιτροπή και την επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής 2004/10/ΕΚ.

Άρθρο 2

∆ύναται να συγκροτήσει οµάδες εργασίας. Η Επιτροπή θα καλείται
να συµµετάσχει στις οµάδες εργασίας.

Αποστολή της επιτροπής είναι να συµβουλεύει την Επιτροπή, είτε
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, εντός προθεσµίας την οποία η
Επιτροπή καθορίζει ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, είτε ιδία πρωτοβουλία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών µέτρων στον τοµέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Η επιτροπή συµβάλλει στην οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών
οδηγιών και στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των κρατών
µελών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Προάγει την εποπτική συνεργασία, µεταξύ άλλων, µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών επί µεµονωµένων εποπτευόµενων ιδρυµάτων.
Άρθρο 3
Η επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθµους εκπροσώπους των ακόλουθων οργανισµών:
α) των εθνικών δηµόσιων αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο εξής «αρµόδιες εποπτικές
αρχές»·
β) των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις οποίες έχουν ανατεθεί
συγκεκριµένες λειτουργικές αρµοδιότητες για την εποπτεία
µεµονωµένων πιστωτικών ιδρυµάτων παράλληλα µε µια αρµόδια
εποπτική αρχή·

Άρθρο 5
Πριν διαβιβάσει τη γνώµη της στην Επιτροπή, η επιτροπή προβαίνει,
εγκαίρως, σε εκτενείς διαβουλεύσεις µε ανοικτό και διαφανή τρόπο,
µε φορείς της αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.
Όταν η επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά µε διατάξεις που ισχύουν
τόσο για πιστωτικά ιδρύµατα όσο και για επιχειρήσεις επενδύσεων,
οφείλει να συµβουλεύεται όλες τις αρχές που είναι αρµόδιες για
την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες δεν εκπροσωπούνται ήδη στην επιτροπή.
Άρθρο 6
Η επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή.
Άρθρο 7
Η επιτροπή καταρτίζει τον δικό της εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, καθώς και τους δικούς της κανόνες λειτουργίας, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου. ∆ικαίωµα ψήφου θα έχουν µόνον
οι εκπρόσωποι των αρµόδιων εποπτικών αρχών.
Άρθρο 8

γ) των κεντρικών τραπεζών οι οποίες δεν ενέχονται άµεσα στην
εποπτεία µεµονωµένων πιστωτικών ιδρυµάτων, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας περιλαµβανοµένης.

Η επιτροπή αναλαµβάνει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου
2004.

Κάθε κράτος µέλος ορίζει υψηλόβαθµους εκπροσώπους που θα
συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορίζει έναν υψηλόβαθµο εκπρόσωπο που θα συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.

Η Επιτροπή θα συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής
και ορίζει υψηλόβαθµο εκπρόσωπο ο οποίος θα συµµετέχει στις
συζητήσεις της.

Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για τη σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/6/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η επιτροπή πρέπει να καταρτίσει τους δικούς της κανόνες
λειτουργίας, και συγκεκριµένα να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων αρµόδιων αρχών και να διατηρεί
στενούς λειτουργικούς δεσµούς µε την Επιτροπή και την
επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση 2004/9/ΕΚ της
Επιτροπής, της 5ης Νοεµβρίου 2003, για τη σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων (3). Ο πρόεδρός της πρέπει να εκλέγεται µεταξύ των
µελών της.

(7)

Η επιτροπή πρέπει να πραγµατοποιεί, εγκαίρως, εκτενείς διαβουλεύσεις µε ανοικτό και διαφανή τρόπο, µε φορείς της
αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

(8)

Η επιτροπή πρέπει να καταρτίσει τον δικό της εσωτερικό
κανονισµό και να ασκεί τις δραστηριότητές της σεβόµενη
πλήρως τα προνόµια των θεσµικών οργάνων και τη θεσµική
ισορροπία που ορίζει η συνθήκη,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/ΕΚ (1) και 2001/528/ΕΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.
Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο των τεσσάρων επιπέδων υπέρ του οποίου
τάσσεται η έκθεση της «επιτροπής σοφών» και ζήτησε την
επέκταση ορισµένων πτυχών της προσέγγισης αυτής στον
τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο ότι το
Συµβούλιο θα αναλάβει σαφή δέσµευση για την πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων προκειµένου να εξασφαλισθεί η
κατάλληλη θεσµική ισορροπία.
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει παρόµοιες ρυθµίσεις στον τραπεζικό και
ασφαλιστικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων και να συγκροτήσει το συντοµότερο
δυνατό νέες επιτροπές συµβουλευτικού χαρακτήρα για τους
τοµείς αυτούς.
Πρέπει να συγκροτηθεί µια επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών
αρχών ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων, στο εξής
«επιτροπή», η οποία ως ανεξάρτητο όργανο θα σκέπτεται, θα
συζητεί και θα συµβουλεύει την Επιτροπή για θέµατα ασφάλισης, αντασφάλισης και επαγγελµατικών συντάξεων.
Ωστόσο, όσον αφορά τον τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων, µολονότι η επιτροπή πρέπει να εξετάζει κανονιστικές
και εποπτικές πτυχές των εν λόγω ρυθµίσεων δεν πρέπει να
ασχολείται µε θέµατα εργατικού και κοινωνικού δικαίου
όπως η οργάνωση καθεστώτων απασχόλησης, και συγκεκριµένα, µε θέµατα που αφορούν την υποχρεωτική συµµετοχή (εγγραφή) ή τα αποτελέσµατα συλλογικών συµβάσεων.
Η επιτροπή πρέπει, επίσης, να συµβάλει στην οµοιόµορφη
και έγκαιρη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη
µέλη µε την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, τη διεξαγωγή
αµοιβαίων αξιολογήσεων και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών.

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 43.
(2) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Συγκροτείται ανεξάρτητη συµβουλευτική οµάδα για τις ασφαλίσεις
και τις επαγγελµατικές συντάξεις στην Κοινότητα, µε τον τίτλο επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων, στο εξής «επιτροπή».

Άρθρο 2
Αποστολή της επιτροπής είναι να συµβουλεύει την Επιτροπή είτε
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, εντός προθεσµίας την οποία η
Επιτροπή καθορίζει ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, είτε ιδία πρωτοβουλία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών µέτρων στους τοµείς της ασφάλισης, της
αντασφάλισης και των επαγγελµατικών συντάξεων.
Η επιτροπή συµβάλλει στην οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών
οδηγιών και στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των κρατών
µελών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Η επιτροπή προσφέρει, επίσης, ένα πλαίσιο εποπτικής συνεργασίας
περιλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της ανταλλαγής πληροφοριών
επί εποπτευόµενων ιδρυµάτων.
(3) Βλέπε σελίδα 34 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

7.1.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Άρθρο 3
Η επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθµους εκπροσώπους των
εθνικών δηµόσιων αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία στους
τοµείς της ασφάλισης, της αντασφάλισης και των επαγγελµατικών
συντάξεων. Κάθε κράτος µέλος ορίζει υψηλόβαθµους εκπροσώπους
των αρµόδιων αρχών του οι οποίοι θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Η Επιτροπή θα συµµετέχει στις συσκέψεις της επιτροπής και ορίζει
υψηλόβαθµο εκπρόσωπο ο οποίος θα συµµετέχει σε όλες τις συζητήσεις της.
Όταν η συζήτηση ενός θέµατος της ηµερήσιας διάταξης συνεπάγεται την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών σχετικά µε εποπτευόµενο ίδρυµα, η συµµετοχή στη συζήτηση αυτή µπορεί να
περιορίζεται στις άµεσα ενεχόµενες εποπτικές αρχές.
Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται µεταξύ των µελών της.
Η επιτροπή δύναται να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές να
συµµετάσχουν στις συσκέψεις της.
Η επιτροπή δεν πρέπει να ασχολείται µε θέµατα εργατικού και κοινωνικού δικαίου όπως η οργάνωση καθεστώτων απασχόλησης, και
ιδίως η υποχρεωτική συµµετοχή ή τα αποτελέσµατα συλλογικών
συµβάσεων.
Άρθρο 4
Η επιτροπή διατηρεί στενούς λειτουργικούς δεσµούς µε την Επιτροπή και την επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση 2004/9/
ΕΚ.
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∆ύναται να συγκροτήσει οµάδες εργασίας. Η Επιτροπή θα καλείται
να συµµετάσχει στις οµάδες εργασίας µε την ιδιότητα του παρατηρητή.
Άρθρο 5
Η επιτροπή, προτού διαβιβάσει τη γνώµη της στην Επιτροπή, προβαίνει, εγκαίρως, σε εκτενείς διαβουλεύσεις µε ανοικτό και διαφανή
τρόπο, µε φορείς της αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.
Άρθρο 6
Η επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή.
Άρθρο 7
Η επιτροπή καταρτίζει τον δικό της εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, καθώς και τους δικούς της κανόνες λειτουργίας.
Άρθρο 8
Η επιτροπή αναλαµβάνει τα καθήκοντά της στις 24 Νοεµβρίου
2003.

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/527/ΕΚ για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/7/ΕΚ)
µεταβίβαση εκείνων που θεσπίζονται µε το άρθρο 53α της
ίδιας οδηγίας στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που
συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/ΕΚ (1) και 2001/528/ΕΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.

(1)

Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο των τεσσάρων επιπέδων υπέρ του οποίου
τάσσεται η τελική έκθεση της «επιτροπής σοφών» για τη
ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε
την επέκταση ορισµένων πτυχών της προσέγγισης αυτής
στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο
ότι το Συµβούλιο θα αναλάβει σαφή δέσµευση για την πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων προκειµένου να εξασφαλισθεί η
κατάλληλη θεσµική ισορροπία.

(2)

Με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1985, για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κια του Συµβουλίου (4), συστάθηκε η επιτροπή επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ, µε
στόχο να διευκολύνει την εναρµονισµένη εφαρµογή της οδηγίας µε τη διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων για τα
πρακτικά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή
της και για τα οποία κρίνεται χρήσιµη η ανταλλαγή απόψεων, να διευκολύνει τις διαβουλεύσεις µεταξύ κρατών
µελών και να συµβουλεύει, εν ανάγκη, την Επιτροπή σχετικά
µε τις τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να επέλθουν στην εν
λόγω οδηγία.

(3)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη µεταβίβαση των
εν λόγω αρµοδιοτήτων και εξουσιών στις διαρθρώσεις που
είχαν ήδη συσταθεί στον τοµέα των κινητών αξιών.

(4)

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση,
µεταξύ άλλων, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, µε σκοπό την
κατάργηση των αρµοδιοτήτων της επιτροπής επικοινωνίας
ΟΣΕΚΑ βάσει του άρθρου 53 της εν λόγω οδηγίας και τη

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

191 της 13.7.2001, σ. 43.
191 της 13.7.2001, σ. 45.
375 της 31.12.1985, σ. 3.
41 της 13.2.2002, σ. 35.

(6)

Μια τέτοια τροποποίηση θα απαιτήσει αντίστοιχη και ταυτόχρονη τροποποίηση των αρµοδιοτήτων της ευρωπαϊκής
επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2001/527/ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/527/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Αποστολή της επιτροπής είναι να παρέχει συµβουλές στην Επιτροπή είτε κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, εντός προθεσµίας
την οποία η Επιτροπή καθορίζει ανάλογα µε τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος, είτε ιδία πρωτοβουλία, ιδίως όσον
αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών µέτρων στον τοµέα
των κινητών αξιών, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν
τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ).»
2. Στο άρθρο 3, η πρώτη πρόταση της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθµους υπαλλήλους των
εθνικών δηµόσιων αρχών που είναι αρµόδιες για τον τοµέα των
κινητών αξιών, περιλαµβανοµένων των ΟΣΕΚΑ.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε την
οδηγία για την τροποποίηση των αρµοδιοτήτων της επιτροπής επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ µε σκοπό τη µεταβίβασή τους στην ευρωπαϊκή
επιτροπή κινητών αξιών.
Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

7.1.2004

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 3/33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/528/EΚ για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών
αξιών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/8/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση, µεταξύ
άλλων, της οδηγίας 85/611/EΟΚ για την κατάργηση των
καθηκόντων της επιτροπής επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ σύµφωνα
µε το άρθρο 53 της οδηγίας αυτής και τη µεταβίβαση των
καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 53α της ίδιας οδηγίας στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών.

(6)

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την αντίστοιχη και ταυτόχρονη
τροποποίηση των αρµοδιοτήτων της ευρωπαϊκής επιτροπής
κινητών αξιών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης 2001/528/ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/EΚ (1) και 2001/528/EΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.

(1)

Με την απόφαση 2001/528/EΚ συστάθηκε η ευρωπαϊκή
επιτροπή κινητών αξιών υπό τη συµβουλευτική της ιδιότητα.
Σύµφωνα µε την οδηγία 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές
πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς
(κατάχρηση αγοράς) (3), η ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών
αξιών δύναται επίσης να λειτουργεί και ως κανονιστική επιτροπή κατά την έννοια της απόφασης 1999/468/EΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(2)

Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων που είχε προταθεί στην
τελική έκθεση της «επιτροπής σοφών» για τη ρύθµιση των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκτασή
του, ως προς ορισµένες πτυχές, στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο το Συµβούλιο να αναλάβει σαφή
δέσµευση για την εξασφάλιση µιας κατάλληλης θεσµικής
ισορροπίας.

(3)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη µεταβίβαση των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων που κατέχονται επί του
παρόντος από την επιτροπή επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ (οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες), που
συστάθηκε µε την οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ) (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (6), στις διαρθρώσεις που είχαν ήδη
συσταθεί στον τοµέα των κινητών αξιών.

(4)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

191 της 13.7.2001, σ. 43.
191 της 13.7.2001, σ. 45.
96 της 12.4.2003, σ. 16.
184 της 17.7.1999, σ. 23.
375 της 31.12.1985, σ. 3.
41 της 13.2.2002, σ. 35.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/528/EΚ τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 2
Αποστολή της επιτροπής είναι να παρέχει συµβουλές στην Επιτροπή τόσο για θέµατα πολιτικής όσο και για την επεξεργασία
σχεδίων προτάσεων της Επιτροπής στον τοµέα των κινητών
αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε κάθε
οδηγία για την τροποποίηση των καθηκόντων της επιτροπής επικοινωνίας ΟΣΕΚΑ µε σκοπό τη µεταβίβασή τους στην ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών.

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/9/ΕΚ)
Συµβουλίου 73/239/EΟΚ, 79/267/EΟΚ, 92/49/EΟΚ, 92/
96/EΟΚ, 93/6/EΟΚ και 93/22/EΟΚ και των οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 98/78/ΕΚ
και 2000/12/ΕΚ (6) για την κατάργηση των συµβουλευτικών
καθηκόντων της επιτροπής ασφαλιστικών θεµάτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/EΚ (1) και 2001/528/EΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.

(2)

Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων που είχε προταθεί στην
τελική έκθεση της «επιτροπής σοφών» για τη ρύθµιση των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκτασή
του, ως προς ορισµένες πτυχές, στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο το Συµβούλιο να αναλάβει σαφή
δέσµευση για την εξασφάλιση µιας κατάλληλης θεσµικής
ισορροπίας.

(3)

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα στους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων και να προβεί το ταχύτερο δυνατό στη σύσταση νέων
επιτροπών µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες στους τοµείς
αυτούς.

(4)

Με την απόφαση 91/675/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης
∆εκεµβρίου 1991, για τη σύσταση επιτροπής ασφαλιστικών
θεµάτων (3) θεσπίστηκε επιτροπή η οποία συµβουλεύει την
Επιτροπή σχετικά µε την εξέλιξη της νοµοθεσίας στον ασφαλιστικό τοµέα.
Η Επιτροπή έχει προτείνει οδηγία για την τροποποίηση,
µεταξύ άλλων, της οδηγίας 91/675/EΟΚ, της πρώτης οδηγίας 73/239/EΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου
1973, περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και
την άσκηση αυτής (4) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2002/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5), και της οδηγίας 2002/87/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών
ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

191 της
191 της
374 της
228 της
345 της

13.7.2001, σ. 43.
13.7.2001, σ. 45.
31.12.1991, σ. 32.
16.8.1973, σ. 3.
19.12.2002, σ. 1.

(6)

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την αντίστοιχη και ταυτόχρονη
σύσταση νέας συµβουλευτικής οµάδας που θα συµβουλεύει
την Επιτροπή όσον αφορά την εξέλιξη της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών
συντάξεων, η οποία θα ονοµάζεται στο εξής «ευρωπαϊκή
επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων».

(7)

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί
σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε κάθε οδηγία που καταργεί
τα καθαρά συµβουλευτικά καθήκοντα της επιτροπής ασφαλιστικών θεµάτων.

(8)

Η ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελµατικών
συντάξεων πρέπει να είναι αρµόδια για την εξέταση κάθε
θέµατος που σχετίζεται µε την εφαρµογή των κοινοτικών
διατάξεων στους τοµείς των ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων, και ιδίως για την παροχή συµβουλών στην
Επιτροπή σχετικά µε τις προτάσεις νέων νοµοθετικών
πράξεων που η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στους τοµείς αυτούς.
Ωστόσο, στον τοµέα των επαγγελµατικών συντάξεων, η
ευρωπαϊκή επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων δεν θα εξετάζει τις πτυχές που σχετίζονται µε την εργατική και την κοινωνική νοµοθεσία, όπως η οργάνωση των
καθεστώτων επαγγελµατικών συντάξεων, και ιδίως της υποχρεωτικής συµµετοχής σε αυτά και των αποτελεσµάτων των
διαπραγµατεύσεων για τις συλλογικές συµβάσεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Συνιστάται συµβουλευτική οµάδα για τις ασφαλίσεις και τις επαγγελµατικές συντάξεις στην Κοινότητα, µε την ονοµασία «ευρωπαϊκή
επιτροπή ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων» αναφερόµενη
στο εξής ως η «επιτροπή».
Άρθρο 2
1. Η επιτροπή συµβουλεύει την Επιτροπή, µετά από αίτηµα της
τελευταίας, σχετικά µε θέµατα πολιτικής που συνδέονται µε τους
τοµείς της ασφάλισης, της αντασφάλισης και των επαγγελµατικών
συντάξεων, καθώς και σχετικά µε προτάσεις της Επιτροπής στους
τοµείς αυτούς. Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέµα που συνδέεται µε
την εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων στους τοµείς της ασφάλισης, της αντασφάλισης και των επαγγελµατικών συντάξεων, και
ιδίως των οδηγιών σχετικά µε την ασφάλιση, την αντασφάλιση και
τις επαγγελµατικές συντάξεις.
(6) ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.
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2.
Η επιτροπή δεν εξετάζει συγκεκριµένα προβλήµατα που αφορούν µεµονωµένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή
τους φορείς επαγγελµατικών συντάξεων.
3.
Η επιτροπή δεν εξετάζει τις πτυχές που σχετίζονται µε
εργατική και την κοινωνική νοµοθεσία, όπως η οργάνωση
καθεστώτων επαγγελµατικών συντάξεων, περιλαµβανοµένης
υποχρεωτικής συµµετοχής σε αυτά και των αποτελεσµάτων
διαπραγµατεύσεων για τις συλλογικές συµβάσεις.

την
των
της
των

Άρθρο 3
1.
Η επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους υψηλού επιπέδου των κρατών µελών. Η επιτροπή προεδρεύεται από αντιπρόσωπο
της Επιτροπής.
2.
Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής εποπτικών αρχών
ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων που συστάθηκε µε την
απόφαση 2004/6/EΚ (1) της Επιτροπής συµµετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητής.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές στις συνεδριάσεις της.
4.
Η γραµµατεία της επιτροπής εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.

(1) Βλέπε σελίδα 30 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

5.
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Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 4

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Η επιτροπή
συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα και κάθε φορά που οι περιστάσεις
το απαιτούν. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της επιτροπής επειγόντως, εάν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε κάθε
οδηγία για την τροποποίηση των καθαρά συµβουλευτικών καθηκόντων της επιτροπής ασφαλιστικών θεµάτων.

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεµβρίου 2003
για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/10/ΕΚ)
EΟΚ, 92/96/EΟΚ, 93/6/EΟΚ και 93/22/EΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
98/78/EΚ και 2000/12/EΚ (6) για την κατάργηση των συµβουλευτικών καθηκόντων της συµβουλευτικής επιτροπής
τραπεζών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις
2001/527/ΕΚ (1) και 2001/528/ΕΚ (2) για τη σύσταση της
ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθµιστικών αρχών των αγορών
κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,
αντίστοιχα.

(6)

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την αντίστοιχη και ταυτόχρονη
δηµιουργία µιας νέας συµβουλευτικής οµάδας που θα συµβουλεύει την Επιτροπή όσον αφορά την εξέλιξη της κοινοτικής τραπεζικής νοµοθεσίας, µε την ονοµασία «ευρωπαϊκή
επιτροπή τραπεζών».

(2)

Στα ψηφίσµατα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κανονιστικό πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων που είχε προταθεί στην
τελική έκθεση της «επιτροπής σοφών» για τη ρύθµιση των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκτασή
του, ως προς ορισµένες πτυχές, στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, υπό τον όρο το Συµβούλιο να αναλάβει σαφή
δέσµευση για την εξασφάλιση µιας κατάλληλης θεσµικής
ισορροπίας.

(7)

Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, η απόφαση θα τεθεί σε
ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε κάθε οδηγία για την κατάργηση
των καθαρά συµβουλευτικών καθηκόντων της συµβουλευτικής επιτροπής τραπεζών.

(8)

Όταν η ευρωπαϊκή επιτροπή τραπεζών παρέχει συµβουλές
σχετικά µε διατάξεις που εφαρµόζονται τόσο σε πιστωτικά
ιδρύµατα όσο και στις επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών,
η σύνθεσή της είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η προοπτική των επιχειρήσεων επενδυτικών υπηρεσιών.

(9)

Η σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών δεν αποκλείει άλλες µορφές συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων
αρχών που συµµετέχουν στη ρύθµιση και στην εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυµάτων, ιδίως ως το πλαίσιο της ευρωπαϊκής
επιτροπής εποπτικών αρχών τραπεζών, που συστάθηκε µε
την απόφαση 2004/5/ΕΚ της Επιτροπής (7),

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα στους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων και των επαγγελµατικών συντάξεων και να προβεί το ταχύτερο δυνατό στη σύσταση νέων
επιτροπών µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες στους τοµείς
αυτούς.

(3)

Με την οδηγία 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων (3) συστάθηκε η συµβουλευτική επιτροπή τραπεζών, η οποία συµβουλεύει την Επιτροπή σχετικά µε την
εξέλιξη της νοµοθεσίας και επικουρεί την Επιτροπή κατά την
άσκηση των εκτελεστικών δραστηριοτήτων της στον τραπεζικό τοµέα.

(4)

Η Επιτροπή έχει προτείνει οδηγία για την τροποποίηση,
µεταξύ άλλων, της οδηγίας 2000/12/EΚ, της οδηγίας 93/6/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για την
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων
και των πιστωτικών ιδρυµάτων (4), της οδηγίας 94/19/EΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγύησης των
καταθέσεων (5), και της οδηγίας 2002/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 73/239/EΟΚ, 79/267/EΟΚ, 92/49/

(5)

1

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

191 της
191 της
126 της
141 της
135 της

13.7.2001, σ.
13.7.2001, σ.
26.5.2000, σ.
11.6.1993, σ.
31.5.1994, σ.

43.
45.
1.
1.
5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Συνιστάται επιτροπή τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα
µε την ονοµασία «ευρωπαϊκή επιτροπή τραπεζών» αναφερόµενη στο
εξής ως η «επιτροπή».
Άρθρο 2
Η επιτροπή συµβουλεύει την Επιτροπή, µετά από αίτηµα της τελευταίας, σχετικά µε θέµατα πολιτικής που συνδέονται µε τραπεζικές
δραστηριότητες, καθώς και σχετικά µε προτάσεις της της Επιτροπής
στον τοµέα αυτό.
Άρθρο 3
Η επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους υψηλού επιπέδου των
κρατών µελών. Η επιτροπή προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της
Επιτροπής.
(6) ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.
(7) Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής εποπτικών αρχών τραπεζών,
η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 2004/5/EΚ, συµµετέχει στις
συνεδριάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών ως παρατηρητής.
Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα συµµετέχει ως παρατηρητής.
Η Επιτροπή µπορεί να καλεί εµπειρογνώµονες και παρατηρητές στις
συνεδριάσεις.
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Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε κάθε
οδηγία για την κατάργηση των καθαρά συµβουλευτικών καθηκόντων της συµβουλευτικής επιτροπής τραπεζών.

Η γραµµατεία εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 4
Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Η επιτροπή
συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα καθώς και κάθε φορά που οι
περιστάσεις το απαιτούν. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη
σύγκληση της επιτροπής επειγόντως, εάν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης ∆εκεµβρίου 2003
για καθορισµό των ρυθµίσεων σχετικά µε τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές στους σπόρους προς σπορά και στο πολλαπλασιαστικό υλικό ορισµένων καλλιεργούµενων και κηπευτικών ειδών
καθώς και της αµπέλου, δυνάµει των οδηγιών του Συµβουλίου 66/401/EOK, 66/402/EOK, 68/193/EOK,
92/33/EOK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK και 2002/57/EK, για τα έτη 2004 και 2005
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 4836]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/11/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(1)

Οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 92/
33/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και
2002/57/ΕΚ προβλέπουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις που
πρέπει να πραγµατοποιηθούν από την Επιτροπή για τη διεξαγωγή κοινοτικών συγκριτικών εξετάσεων και δοκιµών σε
σπόρους προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό.

(2)

∆ηµοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (2003/C
159/08) (9) για την εκτέλεση των προαναφερόµενων εξετάσεων και δοκιµών.

(3)

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που καθορίζονταν στην ανωτέρω
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Θα πρέπει να καθοριστούν τα σχέδια, οι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή των δοκιµών
και εξετάσεων φορείς και οι επιλέξιµες δαπάνες καθώς και
το ανώτατο ύψος της κοινοτικής χρηµατοδότησης που αντιστοιχεί στο 80 % των επιλέξιµων δαπανών.

(4)

Οι κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές θα πρέπει
να πραγµατοποιηθούν το 2004 και το 2005 σε σπόρους
προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό που συλλέχθηκε το
2003 και θα πρέπει επίσης να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες
για τις εν λόγω εξετάσεις και δοκιµές, οι επιλέξιµες δαπάνες
καθώς και η ανώτατη κοινοτική χρηµατοδότηση θα πρέπει
να καθορίζεται ετησίως µε συµφωνία που υπογράφεται από
το διατάκτη της Επιτροπής και τον αρµόδιο για τη διεξαγωγή των δοκιµών φορέα.

(5)

Για τις κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές που
διαρκούν πάνω από ένα έτος, τα µέρη των εξετάσεων και
δοκιµών µετά το πρώτο έτος θα πρέπει να επιτρέπονται από
την Επιτροπή χωρίς να γίνεται περαιτέρω παραποµπή του
θέµατος στη µόνιµη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

(6)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα δείγµατα που περιλαµβάνονται στις εξετάσεις και τις δοκιµές είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά, τουλάχιστον για ορισµένα επιλεγµένα φυτά.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1),
και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1966, περί εµπορίας σπόρων δηµητριακών προς σπορά (2), και
ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου
1968, περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου (3), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (4), και ιδίως το άρθρο
20 παράγραφοι 4, 5 και 6,
την οδηγία 2002/54/EK του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (5), και ιδίως το άρθρο
26 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 2002/55/EK του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (6), και ιδίως το
άρθρο 43 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 2002/56/EOK του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002, περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση (7), και ιδίως
το άρθρο 20 παράγραφοι 3, 4 και 5,
την οδηγία 2002/57/EK του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002,
περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (8), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφοι 3, 4 και 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23).
(2) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 93 της 17.4.1968, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(4) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(5) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(6) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(7) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 60· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.
(8) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/61/ΕΚ.

(9) ΕΕ C 159 της 8.7.2003, σ. 19.
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συµµετέχουν στις κοινοτικές
συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές, εφόσον οι σπόροι προς
σπορά των σχετικών φυτών αναπαράγονται ή τίθενται σε
εµπορία συνήθως στο έδαφός τους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών
προς φύτευση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατά την περίοδο από το 2004 έως το 2005 θα πρέπει να διεξαχθούν κοινοτικές συγκριτικές εξετάσεις και δοκιµές σε σπόρους
προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών που παρατίθενται στο παράρτηµα.
Οι επιλέξιµες δαπάνες καθώς και το ανώτατο ύψος της κοινοτικής
χρηµατοδότησης για τις εξετάσεις και τις δοκιµές για το έτος 2004
καθορίζεται στο παράρτηµα.
Οι λεπτοµέρειες των εξετάσεων και των δοκιµών παρατίθενται στο
παράρτηµα.

L 3/39
Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν δείγµατα από το υλικό αυτό και τα καθιστούν διαθέσιµα στην Επιτροπή, εφόσον το πολλαπλασιαστικό και
το προς φύτευση υλικό των φυτών που αναφέρονται στο παράρτηµα αναπαράγεται ή τίθεται σε εµπορία συνήθως στο έδαφός τους.
Άρθρο 3
Με την επιφύλαξη των διαθέσιµων πόρων από τον προϋπολογισµό,
η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συνεχιστούν οι εξετάσεις και
δοκιµές, όπως καθορίζονται στο παράρτηµα, το 2005.
Το ανώτατο ύψος της κοινοτικής χρηµατοδότησης που αντιστοιχεί
στο 80 % των επιλέξιµων δαπανών µιας εξέτασης ή µιας δοκιµής
που συνεχίζεται επί αυτής της βάσης δεν υπερβαίνει το ποσό που
αναφέρεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 18 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εξετάσεις και δοκιµές που θα διεξαχθούν το 2004

Είδος

Beta (*)

Αρµόδιος φορέας

ENSE Milano (I)

Όροι προς αξιολόγηση

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)

Αριθµός
δειγµάτων

Eπιλέξιµες
δαπάνες (ευρώ)

Ανώτατο ύψος
της κοινοτικής
χρηµατοδότησης (το
οποίο αντιστοιχεί στο
80 % των επιλέξιµων
δαπανών)
(ευρώ)

100

19 000

15 200

100 + 100

47 022

37 618

230

22 564

18 051

60

17 673

14 138

50

4 500

3 600

100

19 248

15 399

80

17 600

14 080

250

62 500

50 000

Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

ETSIA Madrid (E)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Varietal identity and purity
(field)
External seed quality (laboratory)

Vicia

AGES Vienna (A)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Medicago sativa (*)

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Triticum aestivum
(εαρινό σιτάρι)

NAK Emmeloord
(NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Zea mays

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Solanum
sum

tubero-

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας, φυτοϋγειονοµική κατάσταση (έδαφος)
Φυτοϋγειονοµική
κατάσταση
(φαιά κορυνοβακτηρίωση/pstv)
(εργαστήριο)
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Εξετάσεις και δοκιµές που θα διεξαχθούν το 2004

Είδος

Βαµβάκι

Linum
mum

usitatissi-

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

Υπουργείο Γεωργίας Θεσσαλονίκη
(EL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)

NIAB Cambridge
(UK)

Eπιλέξιµες
δαπάνες (ευρώ)

Ανώτατο ύψος
της κοινοτικής
χρηµατοδότησης (το
οποίο αντιστοιχεί στο
80 % των επιλέξιµων
δαπανών)
(ευρώ)

60

26 242

20 993

80

22 072

17 658

30

13 399

10 720

50

11 250

9 000

70

48 986

39 189

70

32 646

26 117

70

33 320

26 656

120

36 000

28 800

Αριθµός
δειγµάτων

Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά ποιότητα των ινών
(εργαστήριο)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Papaver
rum

somnife-

AGES Vienna (A)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Allium
Cepa,
Allium porrum

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Brassica oleracea

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Allium
ascalonicum (ασκαλώνια)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος),
Φυτοϋγειονοµική
(εργαστήριο)

GNIS-SOC
(F)

Paris

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος),
Φυτοϋγειονοµική
(εργαστήριο)

Vitis vinifera

ENTAV Le Grau
du Roi (F)

κατάσταση

κατάσταση

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος),
Φυτοϋγειονοµική
(εργαστήριο)

κατάσταση

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

347 219
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Εξετάσεις και δοκιµές που θα διεξαχθούν το 2005

Είδος

Beta (*)

Αρµόδιος φορέας

Όροι προς αξιολόγηση

ETSIA Madrid (E)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)

Αριθµός
δειγµάτων

Eπιλέξιµες
δαπάνες (ευρώ)

Ανώτατο ύψος
της κοινοτικής
χρηµατοδότησης (το
οποίο αντιστοιχεί στο
80 % των επιλέξιµων
δαπανών)
(ευρώ)

100

23 511

18 809

230

22 098

17 678

50

6 500

5 200

Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)
Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)

Medicago sativa (*)

ENSE Milano (I)

Ταυτότητα και καθαρότητα της
ποικιλίας (έδαφος)
Εξωτερική ποιότητα των σπόρων
προς σπορά (εργαστήριο)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

(*) Εξετάσεις και δοκιµές που διαρκούν πάνω από ένα έτος.

41 687
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, που τροποποιεί το
παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία
και το κοινό δασµολόγιο
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 290 της 28ης Οκτωβρίου 2002)
Σελίδα 214, κωδικός ΣΟ 2834 21 00, στην τρίτη στήλη:
αντί:
«6»,
διάβαζε: «5,5».
Σελίδα 218, κωδικός ΣΟ 2849 10 00, στην τρίτη στήλη:
αντί:
«7,2»,
διάβαζε: «6,4».
Σελίδα 511:
κωδικός ΣΟ 7603 10 00, στην τρίτη στήλη:
αντί:
«5,1»,
διάβαζε: «5»·
κωδικός ΣΟ 7603 20 00, στην τρίτη στήλη:
αντί:
«5,3»,
διάβαζε: «5».
Σελίδα 513, κωδικός ΣΟ 7610 10 00, στην τρίτη στήλη:
αντί:
«6,2»,
διάβαζε: «6».
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