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(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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Ι
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1866/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 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
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της
1.11.2002, σ. 17).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999

53,1
48,2
50,7

0707 00 05

052
999

129,6
129,6

0709 90 70

052
204
388
628
999

97,2
41,2
34,1
48,8
55,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

56,4
48,3
67,5
53,4
56,4

0806 10 10

052
400
999

89,0
197,7
143,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
442
512
720
800
804
999

109,3
100,7
80,1
61,0
106,6
99,6
205,7
106,5
108,7

0808 20 50

052
720
999

103,7
75,4
89,6

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1867/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την
εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 29 Οκτωβρίου 2004
μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή
του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

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

(5)

Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι
πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο
3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1422/95.

(6)

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης
Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή
μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντιπροσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται
για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.
Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω
κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.
Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό
τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της
18.1.2003, σ. 4).
(3) ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/1995 (ΕΕ L 141 της
24.6.1995, σ. 12).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που
εφαρμόζονται από τις 29 Οκτωβρίου 2004
(EUR)

Κωδικός ΣΟ

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

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

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται
λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

8,52

—

0

1703 90 00 (2)

9,77

—

0

(1) Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου
που αφορά τα προϊόντα αυτά.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1868/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς
αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών
των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να
καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.
(2)
Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετουσιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται
αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού. Κατά το
άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πλευρά
των σχεδιαζομένων εξαγωγών.
(3)
Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για τον
αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.
Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2135/95
της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2). Το ποσό της επιστροφής
που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και
να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας
αυτής.
(4)
Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η
κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες
ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με
τον προορισμό τους.
Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την
αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης
από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές, φαίνεται ότι είναι
σε υψηλό βαθμό τεχνητή.
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την
επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα
της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή,
πρέπει να μην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των
δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά με τα προϊόντα που
αφορά ο παρών κανονισμός.
Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της
παρούσας κατάστασης των αγορών στον τομέα της ζάχαρης,
και ιδίως των τιμών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την
παγκόσμια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα
ενδεδειγμένα ποσά.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 σε φυσική κατάσταση και μη μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6
της 10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,56 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11).
Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με
εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ.
29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1869/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα
άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού
τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό βάσεως
της επιστροφής είναι ίσο με το εκατοστό ενός ποσού που
καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά μεταξύ
της τιμής παρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει
στην πιο πλεονασματική ζώνη της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό βάσεως,
και των τιμών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη
διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για την επίτευξη
ισορροπίας μεταξύ της χρησιμοποίησης των προϊόντων των
χωρών αυτών που προορίζονται για εμπόριο τελειοποίησης
προς επανεξαγωγή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Κατά το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων
αυτών μέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με
επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της
Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τομέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραμμα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 και αποτελούν το αντικείμενο εξαγωγής είναι
ίση με το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόμενο επί την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω
προϊόν, προσαυξανόμενο ενδεχομένως με την περιεκτικότητα
σε άλλα σάκχαρα υπολογιζόμενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν
λόγω προϊόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο με το
ποσό βάσεως της επιστροφής μειωμένο κατά το εκατοστό
της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης
Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου
σχετικά με την επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα
προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία χρησιμοποιούνται
στη χημική βιομηχανία (3), για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του τελευταίου αυτού κανονισμού.

(4)

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 η εφαρμογή του ποσού βάσεως είναι δυνατόν
να περιορισθεί σε ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω
κανονισμού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την
εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του
εν λόγω κανονισμού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να
καθορίζεται για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ουσίας, λαμβανομένων κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά
την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91, της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την
εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 και των οικονομικών πλευρών των προβλεπομένων εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται
μόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2135/95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται μόνο στα προϊόντα που
ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να καθορίζονται κάθε μήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάμεσα.

(8)

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

(9)

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

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 (ΕΕ L 6 της 10.1.2004,
σ. 6).
(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.
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Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα κατάλληλα ποσά.

(12)

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

29.10.2004

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 και καθορίζεται στο παράρτημα του ανωτέρω κανονισμού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

29.10.2004
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗS ΖΑΧΑΡΗS, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισμοί

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

43,00 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

43,00 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

81,71 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4300 (3)
43,00 (1)

43,00 (1)
0,4300 (3)

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11).
Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με
εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), ), και
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της
21.11.1996, σ. 29).
1
( ) Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(2) Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(3) Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε
σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.
(4) Το ποσό δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της
5.12.1992, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1870/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 11η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004
στροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν
λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως,
η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς της
ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(2)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2004, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2004/05 για τον
καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την
εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές
δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1327/2004, καθορίζεται ένα μέγιστο ποσό επι-

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 11η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγματοποιείται
σύμφωνα
με
τον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ.
1327/2004, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
καθορίζεται σε 46,144 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει σεις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 23· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2004 (ΕΕ L 303 της 30.9.2004, σ. 21).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1871/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο
της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004
και μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε
συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο
να καθοριστεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει
στις 27 Οκτωβρίου 2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής, της
26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν
ορισμένα είδη βουτύρου (2) προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για
θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την
εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3)

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2004, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).
(2) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64.
(3) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(EUR/100 kg)
Ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
Κωδικός της ονοματολογίας για
την επιστροφή κατά την εξαγωγή

Για εξαγωγές στον προορισμό
που αναφέρεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 581/2004

Για εξαγωγές στους προορισμούς
που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
581/2004

Βούτυρο

ex 0405 10 19 9500

—

—

Βούτυρο

ex 0405 10 19 9700

132,00

139,00

Βουτυρέλαιο

ex 0405 90 10 9000

—

170,00

Προϊόν

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1872/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
582/2004
συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο
να καθοριστεί ανώτατη επιστροφή κατά την εξαγωγή για την
περίοδο της υποβολής των προσφορών που λήγει στις 27
Οκτωβρίου 2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 582/2004 της Επιτροπής, της
26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν το
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (2) προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για
θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την
εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3)
και μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που
όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2004, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής για το προϊόν και τους προορισμούς που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ανέρχεται σε
31,00 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).
(2) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 67.
(3) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1873/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα
τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τομέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 ή τα προϊόντα που
εξομοιώνονται με αυτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 15ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 31 παράγραφος 3,

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, αν το γάλα αυτό και η λαμβανόμενη
από αυτό καζεΐνη ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης
Δεκεμβρίου 1997, για την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέμα, στο βούτυρο
και το συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και
άλλων προϊόντων διατροφής (3), επιτρέπει την παράδοση
βουτύρου και κρέμας σε μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες
που παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα.

(8)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 του
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση
αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή
ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Βουλγαρίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων
γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία (4), με ισχύ από 1ης
Οκτωβρίου 2004, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που
δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα
οποία εξάγονται στη Βουλγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής
κατά την εξαγωγή.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά μεταξύ των τιμών στο
διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισμού
αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισμού, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων
που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των
κοινών λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους τους (2), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα
για τα οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999.

(3)

(4)

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα.
Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος,
εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να
αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη
κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός
ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων
καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα
θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών
στόχων.
Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ύψους
της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ
L 29 της 3.2.2004, σ. 6).
(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 886/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 168
της 1.5.2004, σ. 14).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών για τα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζονται
σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 και από την 1η Οκτωβρίου 2004,
τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για
τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
όταν εξάγονται στη Βουλγαρία.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 29η Οκτωβρίου 2004.
(3) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 921/2004 της Επιτροπής (ΕΕ
L 163 της 30.4.2004, σ. 94).
(4) ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 1.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται την 29η Οκτωβρίου 2004 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα
οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Ποσοστά των επιστροφών
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού
των επιστροφών

Λοιπές

—

—

29,00

29,00

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα,
υπό μορφή προϊόντων εξομοιουμένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέμα
γάλακτος σε μειωμένη τιμή, που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

36,05

36,05

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

70,00

70,00

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή
κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

46,00

46,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή
ανώτερης του 40 % κατά βάρος

138,25

138,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

131,00

131,00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες < 1,5 % (PG 2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες 26 % (PG 3):

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία συνάψεως δημοσίων συμβάσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

δου από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2005 (4). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(3)

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και
ιδίως το άρθρο 69,

Εξάλλου, στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των κατωτάτων ορίων που
πρέπει να εφαρμόζονται, τα κατώτατα όρια τα οποία είναι
ανεξάρτητα της συμφωνίας ευθυγραμμίστηκαν με εκείνα που
προκύπτουν από αυτήν. Είναι συνεπώς σκόπιμο να αναθεωρηθούν τα κατώτατα όρια.

(4)

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 78,

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που
θέτουν σε εφαρμογή τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ εκκινώντας από κατώτατα όρια που είναι κατώτερα των ορίων που προβλέπονται στις οδηγίες.

(5)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθούν οι οδηγίες
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ,

Μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις
δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με την απόφαση 94/800/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1994,
σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς
διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (19861994), καθ' όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές της (3), το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία
για τις δημόσιες συμβάσεις, εφεξής «η συμφωνία», η οποία
παρατίθεται στο παράρτημα 4 της εν λόγω απόφασης. Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, οι κανόνες που
θεσπίζονται πρέπει να εφαρμόζονται μόλις οι δημόσιες συμβάσεις φθάνουν ή υπερβαίνουν τα ποσά, εφεξής «κατώτατα
όρια», τα οποία εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα.
Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ έχουν ως στόχο,
μεταξύ άλλων, να επιτρέψουν στις αναθέτουσες αρχές και
τους αναθέτοντες φορείς που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην
προαναφερθείσα συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή οφείλει να
ελέγξει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από τις εν
λόγω οδηγίες, με τις οποίες σχετίζεται η συμφωνία αυτή
και όπου χρειάζεται, να τα αναθεωρήσει προς τα άνω ή
κάτω ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται στα
ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα στα τρία δεκαδικά
ψηφία, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία
περί δημοσίων συμβάσεων. Οι τιμές των προαναφερθέντων
κατωτάτων ορίων από τις οδηγίες δεν είναι οι ίδιες με τις
τιμές των κατωτάτων ορίων που προκύπτουν από τη συμφωνία, που υπολογίστηκαν εκ νέου για την κάλυψη της περιό-

(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
(3) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

Άρθρο 1
Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ»·
β) στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».
2) Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ»·
β) στην παράγραφο 2, το κατώτατο όριο των «499 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «473 000 ευρώ».
Άρθρο 2
Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο «162 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ»·
β) στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ»·
γ) στο στοιχείο γ), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».
(4) ΕΕ C 309 της 19.12.2003, σ. 14.
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2) Το άρθρο 8 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ»·
β) στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ».
3) Στο άρθρο 56 το κατώτατο όριο των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».
4) Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το κατώτατο όριο
των «6 242 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «5 923 000 ευρώ».
5) Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

29.10.2004

α) στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο των «162 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «154 000 ευρώ»·
β) στο στοιχείο β), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ»·
γ) στο στοιχείο γ), το κατώτατο όριο των «249 000 ευρώ»
αντικαθίσταται από «236 000 ευρώ».
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1875/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
που τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά το σαλικυλικό νάτριο και την ουσία fenvalerate
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων πρέπει να επεκταθεί έως την 1η Ιουλίου 2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(5)

Πρέπει να προβλεφθεί επαρκής προθεσμία πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στις άδειες κυκλοφορίας των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία
2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος
για τα κτηνιατρικά φάρμακα (2), ούτως ώστε να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών
φαρμάκων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 4
παράγραφος 3,

τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των
Φαρμακευτικών Προϊόντων, όπως διατυπώθηκαν από την επιτροπή
κτηνιατρικών φαρμάκων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Όλες οι φαρμακολογικώς ενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται εντός της Κοινότητας σε κτηνιατρικά φάρμακα που
προορίζονται να χορηγούνται σε ζώα παραγωγής τροφίμων
πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2377/90.

Η ουσία σαλικυλικό νάτριο προστέθηκε στο παράρτημα ΙΙ
για όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων εκτός από τα ψάρια,
αλλά αποκλειστικά για τοπική χρήση. Η αναφορά πρέπει να
επεκταθεί ώστε να καλύπτει τη λήψη από το στόμα στα
βοοειδή και στα χοιροειδή, με εξαίρεση τα ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/99
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Το προσωρινό ανώτατο όριο καταλοίπων για την ουσία Fenvalerate λήγει την 1η Ιουλίου 2004. Έχει αποδειχτεί ότι
είναι σκόπιμο να επιτραπεί η ολοκλήρωση των επιστημονικών
μελετών σχετικά με την εν λόγω ουσία και συνεπώς η ισχύς

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1851/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 323 της 26.10.2004, σ. 6).

Εφαρμόζεται από τις 28 Δεκεμβρίου 2004.
(2) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2004/28/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004,
σ. 58).
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής

29.10.2004

Φαρμακολογικώς ενεργός ουσία

Βοοειδή, χοιροειδή (1)

(1) Τα προσωρινά ΑΟΚ λήγουν στις 1.7.2006.»

«Fenvalerate (1)

Φαρμακολογικώς ενεργός ουσία

Fenvalerate (άθροισμα ισομερών RR,
SS, RS και SR)

Κατάλοιπο δείκτη

Βοοειδή

Ζωικά είδη

Μυς
Λίπος
Συκώτι
Νεφρά
Γάλα

25 μg/kg
250 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
40 μg/kg

Ανώτατα όρια καταλοίπων

Ζωικά είδη

Ιστοί στόχοι

EL

2.
Φάρμακα δρώντα κατά των παρασίτων
2.2. Φάρμακα δρώντα κατά των εκτοπαρασίτων
2.2.3. Πυρεθροειδή

B. Η (οι) ακόλουθη(-ες) ουσία(-ες) προστίθεται(-νται) στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90:

(1) Για λήψη από το στόμα όχι για χρήση από ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.»

«Σαλικυλικό νάτριο

2. Οργανικές ενώσεις

A. Η (οι) ακόλουθη(-ες) ουσία(-ες) προστίθεται(-νται) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

29.10.2004
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1876/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου για να
αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Οι αιτούντες ενημερώθηκαν για την απόφαση της Επιτροπής
να κάνει δεκτές τις αιτήσεις τους.

(4)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προστεθούν τα οικεία προϊόντα στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου, της 26ης
Μαΐου 2003, για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003 σχετικά με ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα.

(2)

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι αιτήσεις που έλαβε πληρούν τις
απαιτήσεις που περιλαμβάνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
953/2003 σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα προϊόντα και οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού προστίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003 για να αποφευχθεί η εκτροπή του
εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 5.

29.10.2004

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν

Παραγωγός/εξαγωγέας

«TRIZIVIR
750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

EPIVIR
150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

RETROVIR
250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

RETROVIR
300 mg × 60

RETROVIR
100 mg × 100

COMBIVIR
300/150 mg × 60

EPIVIR ORAL
SOLUTION
10 mg/ml 240 ml

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρα προορισμού

Αφγανιστάν
Αγκόλα
Αρμενία
Αζερμπαϊτζάν
Μπανγκλαντές
Μπενίν
Μπουτάν
Μποτσουάνα
Μπουρκίνα
Φάσο
Μπουρούντι
Καμπότζη
Καμερούν
Πράσινο Ακρωτήριο
Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής Τσαντ
Κομόρες
Κονγκό
Ακτή Ελεφαντοστού
Τζιμπουτί
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανατολικό Τιμόρ
Ισημερινή Γουϊνέα
Ερυθραία
Αιθιοπία
Γκάμπια
Γκάνα
Γουϊνέα
Γουϊνέα-Μπισσάου
Αϊτή
Ονδούρα
Ινδία
Ινδονησία
Κένυα
Κιριμπάτι
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
Δημοκρατία του Κιργιζιστάν
Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος
Λεσόθο
Λιβερία
Μαδαγασκάρη
Μαλάουι
Μαλβίδες
Μαλί
Μαυριτανία
Μολδαβία
Μογγολία
Μοζαμβίκη
Μιανμάρ
Ναμίμπια
Νεπάλ
Νικαράγουα
Νίγηρας
Νιγηρία
Πακιστάν
Ρουάντα
Σαμόα
Σάο Τομέ και Πρίντσιπε
Σενεγάλη
Σιέρρα Λεόνε
Νήσοι Σολομώντος

Διακριτικά
γνωρίσματα

Ημερομηνία
έγκρισης

Κωδικός ΣΟ/
TARIC (1)

Ειδική συσκευασία
— τρίγλωσσο
κείμενο

19.4.2004

3004 90 19

Ειδική συσκευασία
— τρίγλωσσο
κείμενο

19.4.2004

3004 90 19

Συνήθης συσκευασία
εξαγωγής
(μπλε) που δε
χρησιμοποιείται
στην ΕΕ

19.4.2004

3004 90 19

19.4.2004

3004 90 19

19.4.2004

3004 90 19

19.4.2004

3004 90 19

19.4.2004

3004 90 19

Συσκευασία για
γαλλικά
νοσοκομεία — για
γαλλόφωνες
αγορές
Συνήθης συσκευασία
εξαγωγής
(μπλε) που δε
χρησιμοποιείται
στην ΕΕ
Συσκευασία για
γαλλικά
νοσοκομεία — για
γαλλόφωνες
αγορές
Συνήθης συσκευασία
εξαγωγής
(μπλε) που δε
χρησιμοποιείται
στην ΕΕ
Συσκευασία για
γαλλικά
νοσοκομεία — για
γαλλόφωνες
αγορές
Ειδική συσκευασία
— τρίγλωσσο
κείμενο
Σε φιάλες (και όχι
σε συσκευασία
μπλίστερ)
Ανάγλυφα χάπια
“A22”
Ειδική συσκευασία
— τρίγλωσσο
κείμενο
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Προϊόν

ZIAGEN
300 mg × 60

RETROVIR ORAL
SOLUTION
10 mg/ml
200 ml

(1) Μόνον εφόσον ισχύει.»

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Παραγωγός/εξαγωγέας

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

GLAXO SMITH KLINE
GSK House
980 Great West Road
BRENTFORD, MIDDX
TW8 9GS
Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρα προορισμού

Σομαλία
Νότιος Αφρική
Σουδάν
Σουαζιλάνδη
Τατζικιστάν
Τανζανία
Τόγκο
Τουβαλού
Ουγκάντα
Βανουάτου
Υεμένη
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε

29.10.2004

Διακριτικά
γνωρίσματα

Συνήθης συσκευασία εξαγωγής που
δεν χρησιμοποιείται στην ΕΕ

Ημερομηνία
έγκρισης

Κωδικός ΣΟ/
TARIC (1)

20.9.2004

3004 90 19

20.9.2004

3004 90 19

Συσκευασία για
γαλλικά
νοσοκομεία — για
γαλλόφωνες χώρες
Ειδική συσκευασία
— τρίγλωσσο
κείμενο

EL

29.10.2004

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1877/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 όσον αφορά τις
ποσοστώσεις για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο
επανεξεταστούν οι ποσοστώσεις που εφαρμόζονται επί του
παρόντος στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών στη Σερβία
και στο Μαυροβούνιο. Αυτή η περαιτέρω βελτίωση αντανακλά τη συνολική πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα στις
τεχνικής φύσεως συνομιλίες που οδηγούν στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας κλωστοϋφαντουργικών, και στα συμφωνημένα πρακτικά που υπεγράφησαν στις 15 Ιουνίου
2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα
οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή
άλλους διακανονισμούς ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής (1), και ιδίως το άρθρο 5,

(6)

Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εισαγωγές στην ΕΕ ορισμένων κατηγοριών κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων διότι έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχες ποσοστώσεις. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο, καθώς και τα κράτη
μέλη, ζήτησαν την αύξηση των ποσοστώσεων.

(7)

Είναι σκόπιμο να αυξηθεί το επίπεδο των ποσοστώσεων για
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο έτσι ώστε να απορροφηθούν
οι εκκρεμούσες αιτήσεις εισαγωγών για τις κατηγορίες 6, 7
και 15, καθώς και για την κατηγορία 16 για την οποία τα
ποσοτικά όρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 θα πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών
που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
517/94,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 καθορίζει τα ετήσια ποσοτικά όρια για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας και Μαυροβουνίου (2).

(2)

Η Σερβία και Μαυροβούνιο βρίσκονται σήμερα σε κρίσιμη
φάση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό σε
αυτό το στάδιο να υποστηριχθούν οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αναλήφθηκαν σε αυτό το κράτος
και να συνεχίσει η χώρα την πορεία της στο πλαίσιο της
διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(3)

H βελτίωση των εμπορικών ευκαιριών για τη Σερβία και το
Μαυροβούνιο σε τομείς στους οποίους η χώρα αυτή διαθέτει
συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα είναι εξαιρετικά σημαντική για την υποστήριξη των οικονομικών και πολιτικών
μεταρρυθμίσεων της χώρας και την περαιτέρω ενσωμάτωσή
της στις ευρωπαϊκές δομές.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
(4)

(5)

Η προτεινόμενη αύξηση αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας προώθησης στενότερων εμπορικών σχέσεων με τη
Σερβία και το Μαυροβούνιο, που συμπεριλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία κλωστοϋφαντουργικών με τη
Σερβία και το Μαυροβούνιο με σκοπό την επίτευξη διμερούς
ελευθέρωσης.

Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙΙ Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Συνεπώς είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση στην
αγορά ειδικά για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και να

(1) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2309/2003 της Επιτροπής
(ΕΕ L 342 της 30.12.2003, σ. 21).
(2) Πρώην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Β

Ετήσια κοινοτικά ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 1
Σερβία και Μαυροβούνιο
Κατηγορία

Μονάδα

Ποσότητα

1

τόνοι

2 350

2

τόνοι

2 853

2a

τόνοι

645

3

τόνοι

312

5

1 000 τεμάχια

1 326

6

1 000 τεμάχια

713

7

1 000 τεμάχια

386

8

1 000 τεμάχια

1 109

9

τόνοι

292

15

1 000 τεμάχια

552

16

1 000 τεμάχια

279

67

τόνοι

244»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1878/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για παρέκκλιση από τον κανονισμό 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου και από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2261/84 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των αποδόσεων σε ελιές και ελαιόλαδο στην
Κύπρο, στη Μάλτα και τη Σλοβενία
ρειακή ζώνη και με βάση ένα πολύ μικρό δείγμα που δεν θα
παρείχε επαρκή ακρίβεια σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία που
θα προέκυπταν θα ήταν ασυνάρτητα και άχρηστα για τους
ελέγχους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Για να αποφευχθεί στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη Σλοβενία
ένας βαρύς διοικητικός φόρτος για την εφαρμογή της μεθόδου εκτιμήσεως των αποδόσεων μόνο για την περίοδο
2004/2005, που θα έδινε οπωσδήποτε ακατάλληλο αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρξει παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού 136/66/ΕΟΚ καθώς και από το
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 και να μη
καθοριστούν για αυτά τα κράτη μέλη αποδόσεις σε ελιές και
ελαιόλαδο σε σχέση με την εν λόγω περίοδο.

(4)

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

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.
την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας,
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της
Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως
το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 του
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1984, για τον καθορισμό
των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης
στην παραγωγή ελαιολάδου και στις οργανώσεις παραγωγών
ελαιολάδου (1), προβλέπει ότι οι αποδόσεις σε ελιές και
ελαιόλαδο που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7
του κανονισμού 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 για τη δημιουργία κοινής οργάνωσης
των αγορών στον τομέα των λιπαρών ουσιών (2), πρέπει να
καθοριστούν ανά ομοιογενείς ζώνες παραγωγής με βάση τα
στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη παραγωγής.
Για την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, λαμβάνοντας
υπόψη το μέτριο επίπεδο της παραγωγής τους, τα στατιστικά
αποτελέσματα θα έπρεπε να ληφθούν σε μια μόνο περιφε-

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την περίοδο εμπορίας 2004/2005, το άρθρο 5 παράγραφος 7
του κανονισμού 136/66/ΕΟΚ και το άρθρο 18 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2261/84 δεν εφαρμόζονται στην Κύπρο, στη Μάλτα
και στη Σλοβενία.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 3.8.1984, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1639/1998 (ΕΕ L 210 της
28.7.1998, σ. 38).
(2) ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 (ΕΕ L 161 της
30.4.2004, σ. 97).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1879/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με
βάση τα σιτηρά και την όρυζα
άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά τον μήνα. Είναι
δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα.

(8)

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

(9)

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά
την εξαγωγή.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3072/95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως
των διαθέσιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και
των θραυσμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά
της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της
όρυζας, των θραυσμάτων της και των προϊόντων του
τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά
άρθρα έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των
σιτηρών και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των
τιμών και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η
οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (3) σχετικά
με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, ορίζει, στο
άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.
Πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα με τα
προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή σε

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(2) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 62 της 5.3.2002, σ. 27).
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2993/95 (ΕΕ L 312 της
23.12.1995, σ. 25).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

29.10.2004

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊοντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Κωδικός προϊόντος

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

Προορισμός

Μονάδα
μέτρησης

Επιστροφή

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

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

43,13
36,97
36,97
0,00
0,00
0,00
0,00
55,46
43,13
36,97
36,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,30
40,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,22

Κωδικός προϊόντος

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

(1) Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία η οποία
(2) Οι επιστροφές χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου
Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον
1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ
Οι λοιποί προορισμοί ορίζονται ως εξής:
C10: Όλοι οι προορισμοί.
C11: Όλοι οι προορισμοίπλην της Βουλγαρίας.
C12: Όλοι οι προορισμοίπλην της Ρουμανίας.
C13: Όλοι οι προορισμοί πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Προορισμός

Μονάδα
μέτρησης

Επιστροφή

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

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

35,43
0,00
0,00
0,00
0,00
7,70
0,00
0,00
0,00
0,00
49,30
49,30
49,30
49,30
0,00
0,00
0,00
48,29
36,97
48,29
36,97
36,97
48,29
36,97
50,61
35,12
36,97

συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμύλου.
(ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε.
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ.
L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1880/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της
και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1),
και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3 και το άρθρο 19,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003,
η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού
και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην Κοινότητα
δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.
Δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1785/2003, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται αφού
ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές
εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτήτων των σιτηρών καθώς
και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας και αφετέρου
οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων του τομέα των
σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο
έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών μια ισορροπημένη κατάσταση και μια κανονική εξέλιξη
των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί
υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών
και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 300
της συνθήκης.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (2) καθόρισε τη μέγιστη ποσότητα θραυσμάτων που μπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό μειώσεως που πρέπει να εφαρμόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία θραυσμάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι ανώτερη από τη μέγιστη αυτή ποσότητα.
Δεδομένου ότι οι διαρκείς διαγωνισμοί σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ρυζιού έχουν λήξει για την τρέχουσα περίοδο, δεν υπάρχει πλέον λόγος να καθοριστούν
επιστροφές του κοινού δασμολογίου για το προϊόν αυτό.
Πρέπει συνεπώς αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό
των επιστροφών.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 καθορίζει στο άρθρο
14 παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.
(2) ΕΕ L 154 της 15.6.1976, σ. 11.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερομένων στο άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 προϊόντων, ως έχουν, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2
Η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

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

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

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Μονάδα
μέτρησης

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

Επιστροφή (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

0
0
0
—
0
0
0
—
0
0
0
—
0
0
0
—
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1006 30 65 9900

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

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

Μονάδα
μέτρησης

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

Επιστροφή (1)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
—
—

(1) Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής (EE L 189 της 29.7.2003, σ. 12) εφαρμόζεται στα
πιστοποιητικά που ζητούνται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού για τις ακόλουθες ποσότητες ανάλογα με τον προορισμό:
Προορισμός R01:
0 t,
Συνολικά για τους προορισμούς R02 και R03:
0 t,
Προορισμοί 021 και 023:
0 t,
Προορισμός 066:
0 t,
Προορισμός A97:
0 t.
Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της
24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:
R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιτάλια.
R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεμένη, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν,
Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθραία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία,
Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν,
Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία.
R03 Κολομβία, Ισημερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ,
Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Κούβα, Βερμούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΕΔΠ Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, A40 εξαιρουμένων των ακόλουθων:
Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούμπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, A11 με εξαίρεση το Σουρινάμ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.

EL

L 326/34

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση
τα σιτηρά
το κατ' εξοχήν χρησιμοποιούμενο σιτηρό για την παρασκευή
των ε ξαγομένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που
παράγονται από αυτό και για τα «άλλα σιτηρά» που θα είναι
τα επιλεγμένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο
και τα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων σιτηρών
που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή
αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή
κατά την εξαγωγή.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης
Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και
εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (2) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά.
Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των
διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο
κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών», κυρίως για τον αραβόσιτο,

(4)

Για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβάνονται,
επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν
λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής
διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική
πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(5)

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά σιτηρών, και ιδίως οι
προοπτικές εφοδιασμού, οδηγεί στην κατάρτηση των επιστροφών στην εξαγωγή.

(6)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και υπάγονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1517/95, είναι καθορισμένες σύμφωνα
με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(2) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Προϊόντα σιτηρών

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:
Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005,
1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των
προϊόντων αραβοσίτου

C10

EUR/t

0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.
C10: Όλοι οι προορισμοί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι
της συνθήκης
η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός
ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών
είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων
αυτών στόχων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

(5)

Ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με
τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (4), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα με τον προορισμό
τους.

(6)

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

(7)

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

(8)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή
ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων από τη
Βουλγαρία και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία (6), από την 1η Οκτωβρίου
2004 τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στη Βουλγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την
εξαγωγή.

(9)

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (2),
και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, η διαφορά μεταξύ των
τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί
από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της
13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία
δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών
λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ποσού τους (3), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό
επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό
μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονομάζονται, κατά την
περίπτωση, στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 ή στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1785/2003.

(3)

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

(4)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή
γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη
υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης ενδέχεται να
απειληθούν από τον προκαθορισμό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιμο είναι, συνεπώς, να λαμβάνονται σε τέτοιες
περιπτώσεις μέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.
(3) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 886/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 163 της 1.5.2004, σ. 14).

(4) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.
(5) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1548/2004 (ΕΕ L 280 της
31.8.2004, σ. 11).
(6) ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 1.
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Άρθρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιημένου
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, τα οποία εξάγονται υπό μορφή
προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΙΙ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ή στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

L 326/37

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 και από την 1η Οκτωβρίου 2004,
τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για
τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης,
όταν εξάγονται στη Βουλγαρία.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 29η Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 29η Οκτωβρίου 2004 σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των
σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως

Περιγραφή εμπορευμάτων (1)

Σε περιπτώσεις
προκαθορισμού

Λοιπές

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

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

—

—

– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)

—

—

– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1002 00 00

Σίκαλη

—

—

1003 00 90

Κριθάρι
– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)

—

—

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

—

—

1004 00 00

Βρώμη

—

—

1005 90 00

Καλαμπόκι που χρησιμοποιήθηκε σε μορφή:

3,081

3,081

—

—

3,081

3,081

2,311

2,311

—

—

2,311

2,311

—

—

3,081

3,081

3,081

3,081

—

—

3,081

3,081

1001 10 00

1001 90 99

Σιτάρι σκληρό:

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

– Αμύλων:
– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– γλυκόζη, και σιροπιού γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνης και σιροπιού μαλτοδεξτρίνης των κωδικών
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– – Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– – Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο

2208 (3)

– Άλλες μορφές (και ως έχει)
Άμυλο γεωμήλων του κωδικού ΣΟ 1108 13 00 εξομοιώνονται μ' ένα προϊόν το οποίο προέρχεται από τη μεταποίηση του αραβοσίτου:
– Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1520/2000 (2)
– Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στο υποκεφάλαιο 2208 (3)
– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

29.10.2004

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 326/39
(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

ex 1006 30

1006 40 00
1007 00 90

Περιγραφή

εμπορευμάτων (1)

Ποσοστά επιστροφών ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως
Σε περιπτώσεις
προκαθορισμού

Λοιπές

– Σε στρογγυλούς κόκκους
– Σε μέτριους κόκκους

—
—

—
—

– Σε μακρείς κόκκους

—

—

Ρύζι σε θραύσματα
Σόργο σε κόκκους πλην υβριδίου που προορίζεται για σπορά

—
—

—
—

Ρύζι λευκασμένο:

(1) Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση του βασικού προϊόντος ή/και εκείνα τα οποία εξομοιούνται προς αυτά, εφαρμόζονται οι συντελεστές που
παρατίθενται στο παράρτημα Ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1).
(2) Το εν λόγω εμπόρευμα υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3505 10 50.
3
( ) Εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου ή αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93
(ΕΕ L 258 της 16.10.1993, σ. 6).
(4) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί από μείγματα των σιροπιών γλυκόζης και
φρουκτόζης δίνει δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1883/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό
μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης
σμού, δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους
επόμενους μήνες δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

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

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού αυτού στο διεθνές εμπόριο
και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί δι' επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων στο
παράρτημα V του κανονισμού αυτού. Με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000,
περί θεσπίσεως κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
συστήματος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (2), προσδιορίζονται
εκείνα εκ των προϊόντων για τα οποία είναι σκόπιμο να
καθορίζεται το ύψος της επιστροφής που θα εφαρμόζεται
όταν αυτά εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001.

(6)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 του
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπσιση
αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή
ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής
Βουλγαρίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων
γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία (3), που αρχίζει να
ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2004, τα μεταποιημένα γεωργικά
προϊόντα που δεν απαριθμούνται στσ παράρτημα Ι της συνθήκης τα οποία εξάγονται στη Βουλγαρία, δεν είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο καθεστώς επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(7)

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

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά
100 kg καθενός από τα θεωρούμενα βασικά προϊόντα, πρέπει
να καθορίζεται για κάθε μήνα.

(3)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 επιβάλλη ότι η επιστροφή που χορηγείται
κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα
δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται
για το ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων του παραρτήματος V του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και
παράγραφος 15,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται με τον παρόντα
κανονισμό μπορούν να προκαλέσουν αντικείμενο προκαθορι-

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (ΕΕ L 106 της
29.4.2003, σ. 12).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 2
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 και από 1ης Οκτωβρίου 2004, τα
ποσοστά που καθορίζονται οτο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για
εμπορεύματα που δεν υπάγονται στσ παράρτημα Ι της συνθήκης
όταν αυτά εξάγονται στη Βουλγαρία.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 29 Οκτωβρίου 2004.
(3) ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 1.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσοσά επιστροφών που εφαρμόζονται από την 29η Οκτωβρίου 2004 για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγουένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

Ποσοστά επιστροφών σε EUR/100 kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισμού

Λοιπές

43,00

43,00

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1884/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004
αποφασίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον
ή σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά
είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3
πρώτη πρόταση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004 της Επιτροπής (2),
προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς ορισμένες τρίτες
χώρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί
θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση
διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (3), η Επιτροπή δύναται με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές να

(3)

Η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(4)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 22 έως τις 28
Οκτωβρίου 2004, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004, η μέγιστη επιστροφή κατά
την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 18,80 EUR/t.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(2) ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 10.
(3) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της
27.4.2004, σ. 50).

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1885/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2004
για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004
εξαγωγή βρώμης που παράγεται στη Φινλανδία και στη
Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία
και τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, με εξαίρεση
τη Βουλγαρία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Ελβετία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 7,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου,
όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς
και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το
άρθρο 4,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004 της Επιτροπής, της 3ης
Σεπτεμβρίου 2004, περί ειδικού μέτρου παρέμβασης για τη
βρώμη στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την περίοδο
2004/2005 (3),

(2)

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

(3)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004 από
τις 22 έως τις 28 Οκτωβρίου 2004, η μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή βρώμης καθορίζεται σε 31,95 EUR/t.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004, προκηρύχθηκε
διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(2) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της
12.8.2003, σ. 16).
(3) ΕΕ L 285 της 4.9.2004, σ. 3.
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ΙΙ
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Οκτωβρίου 2004
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
(2004/740/ΕΚ)
την απασχόληση των κρατών μελών, τα οποία περιέχονται
αμφότερα στην κοινή έκθεση για την απασχόληση για το
2003-2004, καταδεικνύουν επίσης ότι τα κράτη μέλη και
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα
στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και
των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες
και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στην προσέλκυση
περισσότερων ατόμων να εισέλθουν και να παραμείνουν στην
αγορά εργασίας και στο να καταστεί η εργασία πραγματική
επιλογή για όλους, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης
της πρόσβασης ανέργων νέων στην πρώτη τους απασχόληση
και της ενθάρρυνσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
να παραμείνουν στην αγορά εργασίας· στη μεγαλύτερη και
αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και
στη δια βίου μάθηση, καθώς και στην έρευνα και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αριστείας·
και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των
μεταρρυθμίσεων μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που στοχεύουν στη βελτίωση της δημοκρατικής συμμετοχής, στο να πεισθούν οι
πολίτες για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση
των σχέσεων μεταξύ της χρηματοδότησης της ΕΕ, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την
απασχόληση. Οι προτεραιότητες αυτές συνάδουν πλήρως
με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και μπορούν
να υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 128 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον κορυφαίο ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής της Λισσαβόνας σχετικά με την απασχόληση
και την αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την απασχόληση το 2003 έδωσε έμφαση
στο μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό και στη σημασία της
εφαρμογής του πλήρους φάσματος των πολιτικών που συνιστούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

(2)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει
να επανεξετάζονται πλήρως ανά τριετία και μόνον, ενώ στο
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ενημέρωσή τους θα πρέπει να
είναι αυστηρά περιορισμένη. Η ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για
την απασχόληση εισηγήθηκε, αντί της εμπλοκής σε διαδικασία περαιτέρω αλλαγής των κατευθυντήριων γραμμών, οι
συστάσεις να έχουν πλέον εμφατικό χαρακτήρα, καθώς
επίσης και να αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά η αξιολόγηση
από ομοτίμους.

(3)

(1)

Τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας για την
απασχόληση και η εξέταση των εθνικών σχεδίων δράσης για

Γνώμη της 22ας Απριλίου 2004 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην
Επίσημη Εφημερίδα).

(4)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση ισχύουν για
τα νέα κράτη μέλη από την προσχώρησή τους.

(5)

Εκτός από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και να εξασφαλίσουν ότι η δράση συνάδει πλήρως με τη διατήρηση υγιών
δημόσιων οικονομικών και μακροοικονομικής σταθερότητας,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως παρατίθενται στο παράρτημα
της απόφασης 2003/578/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές
για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (1), διατηρούνται και λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο των πολιτικών τους απασχόλησης.

Λουξεμβούργο, 4 Οκτωβρίου 2004.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. J. DE GEUS

(1) ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 13.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Οκτωβρίου 2004
σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών
(2004/741/ΕΚ)
νωνικών εταίρων στις εν λόγω συστάσεις του Συμβουλίου
ήταν περιορισμένη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Η ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για την απασχόληση εισηγήθηκε
οι συστάσεις της ΕΕ προς τα κράτη μέλη να είναι πιο εμφατικές. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων,
στην προσέλκυση περισσότερων ατόμων να εισέλθουν και να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία
πραγματική επιλογή για όλους, στη μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διά
βίου μάθηση και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν με την
αξιολόγηση αυτή και ενσωμάτωσαν τα πολιτικά μηνύματα
της έκθεσης της ειδικής ομάδας για την απασχόληση στην
κοινή έκθεση για την απασχόληση.

(6)

Η ανάλυση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών και
των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, που περιέχονται
στην κοινή έκθεση για την απασχόληση και τα γενικά και
ειδικά ανά χώρα πολιτικά μηνύματα που περιέχονται στην
έκθεση της ειδικής ομάδας για την απασχόληση παρέχουν τη
βάση για τη διατύπωση των συστάσεων της ΕΕ όσον αφορά
τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης για το 2004.

(7)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα ισχύσουν για τα νέα κράτη μέλη μετά την προσχώρησή τους.
Όλα τα νέα κράτη μέλη έχουν υποβάλει έκθεση κατά τα
τελευταία έτη σχετικά με την υλοποίηση των κοινών εγγράφων αξιολόγησης (ΚΕΑ), τα οποία αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Προκειμένου να
συνεχίσουν επιτυχώς τη διεξαγόμενη αναδιάρθρωση των
οικονομιών τους, τα περισσότερα νέα κράτη μέλη, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να εντείνουν
περαιτέρω τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό
των πολιτικών τους σχετικά με την απασχόληση. Είναι
βασικό να επιτευχθεί νέα ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και
ασφάλειας, καθώς και αυξημένη συμμετοχή στην απασχόληση και επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της
διά βίου μάθησης, καθώς επίσης και να βελτιωθεί η υγεία
του εργατικού δυναμικού. Στα περισσότερα νέα κράτη μέλη
εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνική εταιρική σχέση, καθώς και ουσιαστικές βελτιώσεις της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων αρχών προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή και η αποτελεσματική αξιοποίηση της στήριξης από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενός σημαντικού μηχανισμού για την επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση.

(8)

Τα ειδικά ανά χώρα μηνύματα που περιέχονται στην έκθεση
της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας για την απασχόληση είναι
πλήρως σύμφωνα με την εξέταση των εκθέσεων υλοποίησης
των ΚΕΑ και μπορούν να παράσχουν καθοδήγηση για την
υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση στα νέα κράτη μέλη.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 128 παράγραφος 4,
τη σύσταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της επιτροπής απασχόλησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας της στρατηγικής της
Λισσαβόνας. Για την επιτυχή υλοποίηση της ατζέντας της
Λισσαβόνας, τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές για την απασχόληση οι οποίες θα προωθούν, κατά
τρόπο ισορροπημένο, τους τρεις συμπληρωματικούς και
αμοιβαία ενισχυόμενους στόχους της πλήρους απασχόλησης,
της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία, καθώς και
της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης. Η επίτευξη των
στόχων αυτών απαιτεί περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επικεντρώνονται σε δέκα βασικές και συγκεκριμένες προτεραιότητες και στη βελτίωση της διακυβέρνησης.

(2)

H μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση τo 2003 έδωσε έμφαση στον μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό και στη σκοπιμότητα εφαρμογής του πλήρους
φάσματος των πολιτικών που συνιστούν οι κατευθυντήριες
γραμμές απασχόλησης. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να επανεξετάζονται
πλήρως μόνο ανά τριετία, ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ενημέρωσή τους θα πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη.

(3)

Το 2004, το Συμβούλιο ενέκρινε χωρίς αλλαγές τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών με την απόφαση 2004/740/ΕΚ (1).

(4)

Στις 22 Ιουλίου 2003 το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για
την απασχόληση (2). Η εξέταση των εθνικών σχεδίων δράσης
των κρατών μελών για την απασχόληση, που περιλαμβάνεται
στην κοινή έκθεση απασχόλησης για το 2003-2004, καταδεικνύει ότι η ανταπόκριση των κρατών μελών και των κοι-

(1) Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ L 197 της 5.8.2003, σ. 22.
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ΣΥΝΙΣΤΑ να αναλάβουν τα κράτη μέλη τις ιδιαίτερες δράσεις που τα αφορούν και οι οποίες εκτίθενται στο

παράρτημα. Η παρούσα σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003.

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2004.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. VAN GEEL
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το πλέον επείγον μέλημα είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο συνολικής στρατηγικής
στον τομέα της απασχόλησης, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ασχοληθούν επειγόντως
με τέσσερις συγκεκριμένες προκλήσεις: την προσαρμοστικότητα, την προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας, τη
βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε επίσης
ότι η υποστήριξη και η προώθηση της αλλαγής πρέπει να υπερβεί το επίπεδο των κυβερνήσεων. Προκειμένου να υπάρξει η
υποστήριξη αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συμπράξεις για τη μεταρρύθμιση στις
οποίες θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις
και παραδόσεις.
Τα κεντρικά μηνύματα του συμβουλίου απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και καταναλωτών που υιοθετούν την
αξιολόγηση στην οποία προέβη η ειδική ομάδα απασχόλησης και την ανάλυση της κοινής έκθεσης για την απασχόληση σχετικά
με την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, καταδεικνύουν ότι όλα τα
κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να δώσουν άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
— αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ευελιξίας σε
συνδυασμό με την ασφάλεια στην αγορά εργασίας· με τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση της αρχής της ασφάλειας των
θέσεων εργασίας· με τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και με την αύξηση της παραγωγικότητας,
— προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας: η εργασία να καταστεί πραγματική επιλογή για όλους, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία συνολικών στρατηγικών παράτασης του επαγγελματικού βίου με
την περαιτέρω κατάρτιση πολιτικών για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας· με την ενίσχυση ενεργών
πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας, με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλους τους αναζητούντες
εργασία· με την εφαρμογή πολιτικών για οικονομικά αποδοτική εργασία μέσω της παροχής οικονομικών και μη οικονομικών
κινήτρων,
— μεγαλύτερη αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων με επιμερισμό
του κόστους και των ευθυνών μεταξύ των δημοσίων αρχών, των επιχειρήσεων και των ατόμων με τη διεύρυνση της παροχής
κατάρτισης, ιδίως σε εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο, λόγου χάρη στους ανειδίκευτους και στους μεγαλύτερους σε
ηλικία εργαζόμενους, και
— εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσω καλύτερης διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, με την οικοδόμηση συμπράξεων για τη μεταρρύθμιση ώστε να κινητοποιηθούν οι κοινωνικοί εταίροι και τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
προκειμένου να συμμετάσχουν και να παράσχουν την υποστήριξή τους· ανάλογα με την περίπτωση, με τον καθορισμό στόχων
που αντικατοπτρίζουν τους στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και με την εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης
των δημόσιων πόρων, με την προαγωγή του ρόλου των εθνικών σχεδίων δράσης και την αύξηση της προβολής τους· με την
ενίσχυση του ρόλου των ανά χώρα συστάσεων και με την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης αμοιβαίας μάθησης.
Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθενται οι ανά χώρα συστάσεις και προτεραιότητες:
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΓΙΟ
Παρά τις θετικές τάσεις που σημειώθηκαν από το 1997 και μετά, το ποσοστό απασχόλησης του Βελγίου παραμένει αρκετά κάτω
από το μέσο όρο της ΕΕ και, υπολείπεται αρκετά των στόχων της Λισσαβόνας. Το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων
εργαζομένων συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα ποσοστά της ΕΕ των 25. Το ποσοστό απασχόλησης των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα
χαμηλό. Ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς μείωσης, η ανεργία άρχισε να αυξάνει. Η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση
και την κατάρτιση παρουσιάζει στασιμότητα.
Η αξιολόγηση από την ειδική ομάδα για την απασχόληση και η ανάλυση στην κοινή έκθεση για την απασχόληση σχετικά με την
υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, καταδεικνύουν ότι το Βέλγιο
θα πρέπει να δώσει άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Καλύτερη προετοιμασία και πλαισίωση της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, ιδίως στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων.
— Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, ιδίως για χαμηλοαμειβόμενους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τη δημοσιονομική εξυγίανση.
— Βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις περιφερειακές υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να υποστηριχθεί η κινητικότητα μεταξύ
των περιφερειών.
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Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Αναθεώρηση των συστημάτων φορολογίας και παροχών για την εξάλειψη υφιστάμενων παγίδων ανεργίας και παροχή
κατάλληλων κινήτρων για την ενεργητική αναζήτηση εργασίας, μέσω της επανεξέτασης των προϋποθέσεων για τη λήψη
παροχών.
— Αύξηση της κάλυψης που παρέχουν τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης, για τους ενήλικους
ανέργους, τους μειονεκτούντες νέους και τους μετανάστες.
— Προσδιορισμός συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, την πρόσβαση στη συνεχή κατάρτιση,
την προαγωγή του ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας για τους πλέον
ηλικιωμένους ανέργους, συμπεριλαμβανομένης της βούλησης να περιορισθούν τα συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης.
Μεγαλύτερη αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Ανάληψη δράσης για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
— Παρακολούθηση πρόσφατων διεπαγγελματικών συμφωνιών για την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση,
με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα περιορισμένης ειδίκευσης.
ΔΑΝΙΑ
Η Δανία παρουσιάζει ποσοστά απασχόλησης σαφώς υψηλότερα από τους στόχους απασχόλησης που τέθηκαν στη Λισσαβόνα,
συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Η ανεργία, καίτοι προσφάτως
σημείωσε αύξηση που έπληξε κυρίως απόφοιτους και που επιδείνωσε τη μακροχρόνια ανεργία, παραμένει εντούτοις σχετικά
χαμηλή. Δεδομένων των υψηλών ποσοστών απασχόλησης, κύρια προτεραιότητα για τη Δανία είναι η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση
της κατάλληλης προσφοράς εργατικού δυναμικού.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Δανία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Περαιτέρω μείωση της συνολικής φορολογικής πίεσης στην εργασία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική εξυγίανση.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Εφαρμογή συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης κινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης, όπου αυτό είναι σκόπιμο.
— Αναθεώρηση των συστημάτων φορολογίας και παροχών για τη μείωση των οριακών ποσοστών φορολογίας και την αύξηση
των κινήτρων ανάληψης εργασίας από ομάδες χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των αέργων.
— Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων για την ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας,
ιδίως των προσπαθειών για την απόκτηση των απαραίτητων βασικών δεξιοτήτων ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τις
εργασιακές απαιτήσεις.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Παρακολούθηση των τάσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, υπό το πρίσμα των πρόσφατων αυξήσεων των διδάκτρων.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το γερμανικό ποσοστό απασχόλησης είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, υπολείπεται όμως αρκετά των στόχων της
Λισσαβόνας. Το ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους είναι χαμηλό. Το ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει όμως στάσιμο. Αν και οι επιδόσεις διαφέρουν μεταξύ των
περιφερειών, η γερμανική αγορά εργασίας έχει συνολικά επωφεληθεί από την περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, μεταξύ
του 1997 και του 2000. Κατά τα επόμενα έτη, η απασχόληση σημείωσε πτώση και η ανεργία αυξήθηκε. Τα ποσοστά ανεργίας
και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ. Εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές
περιφερειακές ανισότητες ανάμεσα στο δυτικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Γερμανία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
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Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Αναθεώρηση της χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της
εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική εξυγίανση.
— Ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αναλάβουν ευθύνη ώστε στον καθορισμό των μισθών να αντικατοπτρίζονται σταθερά οι τοπικές, περιφερειακές και τομεακές διαφορές όσον αφορά την παραγωγικότητα και τις συνθήκες της
αγοράς εργασίας, και να έχουν ως στόχο την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την ευελιξία στο χρόνο εργασίας και
την παροχή δυνατοτήτων κατάρτισης, λόγου χάρη, με τους λογαριασμούς κατάρτισης [βλέπε γενικούς προσανατολισμούς
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (ΓΠΟΠ), κατευθυντήρια γραμμή 5].
— Προώθηση της ανάπτυξης ΜΜΕ, ιδίως με τη θέσπιση απλούστερων κανονιστικών ρυθμίσεων και με μεγαλύτερη πρόσβαση σε
χρηματοδότηση· ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασία, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Συνέχιση της μεταρρύθμισης του συστήματος φορολογίας και κοινωνικών παροχών, εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή
επαρκών κινήτρων για την ανάληψη εργασίας, στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων
Hartz και άλλων μεταρρυθμίσεων του τομέα της εργασίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης όσον αφορά τη στήριξη των ανέργων.
— Επανεξέταση πιθανών φορολογικών αντικινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αύξηση των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας, ιδίως στα δυτικά ομόσπονδα κρατίδια, και βελτίωση της αντιστοιχίας μεταξύ σχολικών
προγραμμάτων και ωρών εργασίας, ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων να αναλάβουν τις ευθύνες τους προκειμένου να
μειωθεί σημαντικά η διαφορά αμοιβής μεταξύ των φύλων.
— Περαιτέρω ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
εργαζόμενοι παραμένουν εργαζόμενοι επί μακρότερον, ιδίως μετά την ηλικία των 60 ετών περαιτέρω ενθάρρυνση της μερικής
απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες και αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
— Ενίσχυση των προσπαθειών για την ένταξη των μεταναστών.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και ενίσχυση των κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής
στη διά βίου μάθηση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση, εργαζομένους σε ΜΜΕ και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
— Συνέχιση του εκσυγχρονισμού του δυαδικού συστήματος, μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
ΕΛΛΑΔΑ
Παρότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει προσφάτως σημειώσει αύξηση, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ένα από τα
χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, καθώς και φθίνουσα αλλά υψηλή ανεργία. Η
αδήλωτη εργασία λαμβάνει σημαντικές διατάσεις. Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η συμμετοχή ενηλίκων στην κατάρτιση παραμένει επίσης ιδιαίτερα χαμηλή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη
το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του ενεργού πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της μετανάστευσης συνέβαλε στην
προσφορά εργατικού δυναμικού.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Πλήρης εφαρμογή του πακέτου μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που έχει συμφωνηθεί περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας της μερικής απασχόλησης και ανάπτυξη υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης για μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις
εργασιακές ρυθμίσεις.
— Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική εξυγίανση, μεγαλύτερες
προσπάθειες για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε τακτική απασχόληση με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των
τυποποιημένων και άτυπων συμβάσεων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους και ενίσχυση της ικανότητας
επιβολής του νόμου.
— Προώθηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος περισσότερο φιλικού προς την απασχόληση.
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Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Ανάληψη εντονότερων ενεργειών για την αύξηση του επιπέδου και της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών για
την αγορά εργασίας, ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο ποσοστό αέργων και ανέργων.
— Επιτάχυνση της ανάπτυξης αποτελεσματικών υπηρεσιών απασχόλησης σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα προσφέρουν προληπτικές
και εξατομικευμένες υπηρεσίες· αναβάθμιση των στατιστικών συστημάτων παρακολούθησης.
— Περαιτέρω αύξηση των κινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μερικής
απασχόλησης· αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υποδομών φροντίδας για παιδιά και άλλα
εξαρτώμενα πρόσωπα.
— Προσδιορισμός συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, με την παροχή ευέλικτων εργασιακών
ρυθμίσεων, κινήτρων για την ενθάρρυνση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας να παραμείνουν περισσότερο στην απασχόληση και υποστήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και μεγαλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.
— Επανεξέταση των κινήτρων για την προώθηση της διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση, ιδίως για
άτομα με χαμηλή ειδίκευση και για μετανάστες.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Μεταξύ 1997 και 2002, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά απασχόλησης και τη μεγαλύτερη μείωση
στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, η ανεργία παραμένει σαφώς υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ
το ποσοστό απασχόλησης παραμένει σαφώς χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο. Με μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις
επιδόσεις μεταξύ των περιφερειών, η αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Η
συμμετοχή των γυναικών και το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Επίσης, ένα
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ατόμων (περίπου το ένα τρίτο όλων των εργαζομένων) εξακολουθεί να απασχολείται με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Το συνολικό μορφωτικό επίπεδο
και το συνολικό επίπεδο συμμετοχής ενηλίκων στην κατάρτιση παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της
μετανάστευσης συνέβαλε στην προσφορά εργατικού δυναμικού.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Ισπανία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Προώθηση του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης της εργασίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην
εργασία.
— Αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για να καταστούν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου πιο ελκυστικές για τους εργοδότες
και για να αποθαρρύνεται η χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάτμηση της αγοράς
εργασίας· εξάλειψη των εμποδίων για την μερική απασχόληση.
— Αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαφοροποίησης των αμοιβών σύμφωνα με τα τοπικά, περιφερειακά και τομεακά επίπεδα (βλέπε
ΓΠΟΠ, κατευθυντήρια γραμμή 5).
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Αύξηση των κινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αύξηση της διάθεσης και της οικονομικής
προσιτότητας υποδομών φροντίδας για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα.
— Εξασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας και της αποτελεσματικότητάς τους, για
μειονεκτούντα άτομα, ιδίως νέους, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες και μακροχρόνια άνεργους, ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του στατιστικού συστήματος παρακολούθησης,
ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στις περιφερειακές υπηρεσίες απασχόλησης και εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζει
η γεωγραφική κινητικότητα.
— Προσδιορισμός συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, με την παροχή ευέλικτων εργασιακών
ρυθμίσεων, κινήτρων για την ενθάρρυνση ηλικιωμένων εργαζομένων να παραμείνουν περισσότερο στην απασχόληση και την
κατάρτιση.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και μεγαλύτερη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.
— Ενίσχυση των κινήτρων για τη διά βίου μάθηση ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.
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ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ποσοστό απασχόλησης των
ηλικιωμένων εργαζομένων (55-64 ετών) είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο
1997-2000 αλλά αυξήθηκε και πάλι λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης. Η ανεργία παραμένει από τις υψηλότερες στην ΕΕ και
ιδίως για τους νέους (15-24 ετών). Το ποσοστό απασχόλησης των αλλοδαπών είναι ιδιαίτερα χαμηλό, κυρίως όσον αφορά τις
γυναίκες. Το ποσοστό συμβάσεων ορισμένου χρόνου εξακολουθεί να υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ των 15, ενώ το ποσοστό
συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση παραμένει κάτω από το μέσο όρο.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Γαλλία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Διευκόλυνση της μετάβασης ατόμων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου,
ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και να αυξηθούν οι ευκαιρίες παραμονής και εξέλιξης στην
αγορά εργασίας.
— Ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος πρόβλεψης και διαχείρισης της αναδιάρθρωσης.
— Προώθηση ενός επιχειρηματικά φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και παρακολούθηση της προόδου όσον
αφορά την αύξηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Παρακολούθηση του αντίκτυπου της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στην ηλικία συνταξιοδότησης και ανάπτυξη μιας
συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου ώστε οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να παραμένουν
περισσότερο στην απασχόληση, με την προσαρμογή των εργασιακών συνθηκών, την ευρύτερη πρόσβαση σε κατάρτιση και
την αποφασιστική προσπάθεια μείωσης των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης.
— Βελτίωση του συντονισμού των υπηρεσιών απασχόλησης για την ενίσχυση της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, δημιουργία ουσιαστικών οδών προς την εργασία και την κατάρτιση για άνεργους νέους και μετανάστες, ιδίως δε για τις γυναίκες.
— Διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης της πρόσφατης μεταρρύθμισης του συστήματος ασφάλισης ανεργίας και πλαισίωσή του
από κατάλληλες απαιτήσεις και αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μέριμνα ώστε η συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση και η νομοθεσία σχετικά με
την κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του ενεργού επαγγελματικού βίου να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού του
πληθυσμού που συμμετέχει σε κατάρτιση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση και σε εργαζομένους
σε ΜΜΕ.
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, διευκόλυνση και ενθάρρυνση ευρύτερης και ευκολότερης πρόσβασης σε
μαθητείες.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Η Ιρλανδία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο από πλευράς επιδόσεων στην απασχόληση και την παραγωγικότητα, από το
1997 και μετά. Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε από 56,1 % σε 65,3 %, ενώ η ανεργία μειώθηκε περίπου κατά τα
δύο τρίτα και η μακροχρόνια ανεργία από 5,6 % σε 1,3 %. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό βελτιώθηκε,
εξακολουθεί όμως να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και σε αυτό των ανδρών,
καθώς και σημαντική διαφορά στις αμοιβές των δύο φύλων. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα,
αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί εν μέρει με την αύξηση της μετανάστευσης. Σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της Ιρλανδίας
είναι η ικανότητά της να προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις. Η κοινωνική σύμπραξη, το φορολογικό της σύστημα, το καλό
ρυθμιστικό περιβάλλον και η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο συντελούν επίσης ουσιαστικά στην επιτυχία αυτή.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Ιρλανδία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Αύξηση της πρόσβασης μεγαλύτερου ποσοστού ανέργων και αέργων σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους.
— Αύξηση της προσφοράς και της οικονομικής προσιτότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας και άμεση ανάληψη δράσης
για την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλεται η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων.
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Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Εφαρμογή συνεκτικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση, ώστε να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να
αυξηθεί η συμμετοχή στην κατάρτιση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
ΙΤΑΛΙΑ
Παρά τις ασθενείς οικονομικές συνθήκες, η αύξηση της απασχόλησης παραμένει θετική και επιβεβαιώνει τις βελτιώσεις που
σημειώθηκαν από το 1997 και μετά. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Η
συμμετοχή των γυναικών και το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων είναι επίσης από τα χαμηλότερα στην ΕΕ των
25. Η ανεργία μειώθηκε κατά την πρόσφατη περίοδο, όμως παραμένει πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Με ποσοστό
ανεργίας περίπου 5 % στη βόρεια και κεντρική Ιταλία έναντι 18 % στη νότιο Ιταλία, η αντιμετώπιση των περιφερειακών
ανισοτήτων αποτελεί προτεραιότητα. Το ποσοστό αδήλωτης εργασίας παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό, μολονότι έχει τακτοποιηθεί
η κατάσταση 700 000 μεταναστών όσον αφορά την απασχόληση. Το συνολικό μορφωτικό επίπεδο και το συνολικό επίπεδο
συμμετοχής στην κατάρτιση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Ιταλία πρέπει να δώσει άμεση
προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Στενότερη παρακολούθηση των κανονιστικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών ανάμεσα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της
αγοράς εργασίας, βελτίωση του επιπέδου, της κάλυψης και της αποτελεσματικότητας της ασφάλισης ανεργίας.
— Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, ειδικά για τους χαμηλόμισθους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τη δημοσιονομική εξυγίανση, μεγαλύτερες προσπάθειες για τη μετατροπή της άτυπης εργασίας σε τακτική απασχόληση με
την εξάλειψη των φορολογικών αντικινήτρων και με τη βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόμου.
— Ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων να επανεξετάσουν τα συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων ώστε να συνεκτιμώνται οι διαφορές της περιφερειακής αγοράς εργασίας (βλέπε ΓΠΟΠ, κατευθυντήρια γραμμή 5).
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Μέριμνα ώστε να αναπτυχθούν, σε σύμπραξη με τις περιφερειακές αρχές, αποτελεσματικές υπηρεσίες απασχόλησης σε
ολόκληρη τη χώρα και υλοποίηση συμπράξεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ευρύτερη πρόσβαση σε αποτελεσματικές εξατομικευμένες υπηρεσίες και συμμετοχή σε ενεργά συστήματα αγοράς εργασίας, ιδίως στο Νότο, ιδιαίτερη
προσοχή στην κατάσταση των νέων, των μειονεκτούντων και των ανειδίκευτων, άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα
του μηχανογραφικού συστήματος στοιχείων για την αγορά εργασίας.
— Αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας, ειδικά για παιδιά ηλικίας
κάτω των 3 ετών, καθώς και φροντίδας άλλων εξαρτώμενων προσώπων, για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης.
— Εκπόνηση της προγραμματισμένης στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου και μέριμνα ώστε οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις να παράσχουν κατάλληλα κίνητρα για την παράταση του επαγγελματικού βίου και την αποθάρρυνση
της πρόωρης συνταξιοδότησης.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Παρακολούθηση των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ανεβάζουν το μορφωτικό επίπεδο του
εργατικού δυναμικού, μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μεγαλύτερη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την
τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στην εργασία.
— Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για τη διά βίου μάθηση και, σε σύμπραξη με τους κοινωνικούς εταίρους, αύξηση της
συμμετοχής στην κατάρτιση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση, μέσω –μεταξύ άλλων– της ουσιαστικής ανάπτυξης
διεπαγγελματικών ταμείων.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Στο Λουξεμβούργο, το ποσοστό απασχόλησης είναι κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, υπολείπεται όμως ακόμη του στόχου της ΕΕ. Η
ανεργία παραμένει χαμηλή και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.
Ωστόσο, η οικονομική άνθιση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 δεν οδήγησε σε αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, εν γένει.
Οι νέες θέσεις απασχόλησης καλύφθηκαν κυρίως από διασυνοριακούς εργαζόμενους και γυναίκες, ενώ η απασχόληση ηλικιωμένων εργαζομένων παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση παραμένει χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ των 15.
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Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι το Λουξεμβούργο θα πρέπει να
δώσει άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και προώθηση της επιχειρηματικής κατάρτισης με σκοπό την ενθάρρυνση
εναλλακτικών πηγών δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, και ενίσχυση των
πρόσφατων πρωτοβουλιών για την παράταση του επαγγελματικού βίου, με αποφασιστικές προσπάθειες για τη μείωση των
συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης.
— Προώθηση λύσεων προσανατολισμένων στην εργασία, για άτομα που καλύπτονται από το σύστημα ασφάλισης αναπηρίας και
είναι σε θέση να εργαστούν.
— Βελτίωση των υπηρεσιών για τον καλύτερο συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή και ενθάρρυνση των
γυναικών να επιστρέψουν στην εργασία ύστερα από μακρές περιόδους απουσίας τους από την αγορά εργασίας, ανάληψη
δράσης για την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μέριμνα για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση, με σκοπό την ενίσχυση των
κινήτρων για τη διά βίου μάθηση, και αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση.
— Αναθεώρηση του συνολικού συστήματος διά βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Παρότι τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών και ανδρών υπερβαίνουν σαφώς τους στόχους της Λισσαβόνας, το ποσοστό
απασχόλησης μεταναστών παραμένει χαμηλό. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μερικής απασχόλησης (περίπου 44 % του εργατικού δυναμικού) και υψηλό αριθμό ατόμων που λαμβάνει παροχές αναπηρίας. Το ποσοστό
απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όμως παραμένει χαμηλότερο από το
στόχο της ΕΕ. Η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά από το 2001 και μετά, παρότι παραμένει από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Το
φθινόπωρο του 2003, η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν συμφωνία στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται
το πάγωμα των μισθών το 2004 και το 2005.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι οι Κάτω Χώρες θα πρέπει να
δώσουν άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Υλοποίηση και στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των μισθών, σύμφωνα με τη «συμφωνία του φθινοπώρου» ανάμεσα στην
κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους (βλέπε ΓΠΟΠ, κατευθυντήρια γραμμή 5).
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων της ικανότητας για εργασία ατόμων που λαμβάνουν παροχές αναπηρίας και υποστήριξη
αυτών που είναι ικανοί να εργαστούν στην προετοιμασία τους και στην ανεύρεση κατάλληλης εργασίας, ιδιαίτερη προσοχή σε
ομάδες που υπερεκπροσωπούνται στο σύστημα παροχών αναπηρίας, όπως γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών.
— Ενίσχυση της προληπτικής προσέγγισης για ενήλικες, αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών μέτρων και βελτίωση
της πρόσβασης σε αυτά, για αποδέκτες κοινωνικών παροχών και για άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από την αεργία,
διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών.
— Συνδυασμός της κατάργησης των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης με κίνητρα για την παράταση της παραμονής των
εργαζομένων στην εργασία και ιδίως των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης.
— Διευκόλυνση της μετάβασης από τη μερική απασχόληση σε εργασία πλήρους χρόνου, ανάληψη άμεσης δράσης για την
αντιμετώπιση των αιτιών για τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, αύξηση της οικονομικής προσιτότητας της
παιδικής φροντίδας.
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Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Ανάληψη δράσης για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενίσχυση των κινήτρων για την ανάπτυξη της διά
βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση, ειδικά για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και άεργους.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Η Αυστρία έχει επιτύχει υψηλό συνολικό ποσοστό απασχόλησης και σχετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης γυναικών, σύμφωνα
με τους στόχους της Λισσαβόνας. Η ανεργία είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Η κοινωνική σύμπραξη παίζει σημαντικό ρόλο
στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας, τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της ικανοποιητικής
εξέλιξης των μισθών. Το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων είναι ωστόσο ιδιαίτερα χαμηλό. Η ανάπτυξη της
απασχόλησης επιβραδύνθηκε και η ανεργία άρχισε να αυξάνεται. Η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ. Η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων παραμένει από τις υψηλότερες στην ΕΕ.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Αυστρία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Παρακολούθηση και, εάν χρειαστεί, συμπλήρωση των μεταρρυθμίσεων στη νομοθεσία περί υποχρεωτικής αποζημίωσης
απολύσεως και πρόοδος όσον αφορά την προγραμματιζόμενη υλοποίηση του δικαιώματος σε παροχές ανεργίας για τους
αυτοαπασχολούμενους, με στόχο την αύξηση της επαγγελματικής κινητικότητας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των
συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, διεύρυνση των κινήτρων για την παραμονή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
στην απασχόληση, ιδίως των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, παρακολούθηση του αντίκτυπου της αναθεώρησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και πρόοδος στην επίτευξη των εθνικών στόχων.
— Ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων,
αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας και αξιολόγηση του
αντίκτυπου του ισχύοντος συστήματος επιδόματος παιδικής φροντίδας στο επίπεδο και την ποιότητα της απασχόλησης
των γυναικών.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Αναθεώρηση των κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση, ειδικά για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και για
μετανάστες.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Πορτογαλία προσεγγίζει το στόχο της Λισσαβόνας για τη συνολική απασχόληση και υπερβαίνει ελαφρώς τους στόχους για την
απασχόληση των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων. Η πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση οδήγησε σε αύξηση της
ανεργίας, η οποία ωστόσο παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με την ΕΕ. Τα επίπεδα παραγωγικότητας, το
συνολικό μορφωτικό επίπεδο και το συνολικό επίπεδο πρόσβασης στην κατάρτιση παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Επίσης,
σημαντικό ποσοστό ατόμων (πάνω από 20 %) απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση
της μετανάστευσης συνέβαλε στην προσφορά εργατικού δυναμικού.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να
δώσει άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Προώθηση του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης εργασίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση της
ποιότητας στην εργασία.
— Αξιοποίηση του νέου κώδικα εργασίας, αύξηση της ελκυστικότητας των συμβάσεων αορίστου χρόνου για εργοδότες και
εργαζόμενους και αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.
— Ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος πρόβλεψης και διαχείρισης της αναδιάρθρωσης.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Ενίσχυση των ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας προς όφελος των ανέργων και αέργων, και εξασφάλιση της
αποτελεσματικότητάς τους· ενίσχυση των προσπαθειών για την ένταξη των μεταναστών.
— Ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων στον
ιδιωτικό τομέα και αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υποδομών φροντίδας για παιδιά και
άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα.
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— Ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για την παράταση του επαγγελματικού βίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης
των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση και παροχή του κατάλληλου εργασιακού
περιβάλλοντος.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μέριμνα ώστε η εθνική στρατηγική για τη διά βίου μάθηση να συμβάλει αποτελεσματικά στην άνοδο του μορφωτικού
επιπέδου του συνόλου του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση των κινήτρων για διά βίου μάθηση και στην αύξηση της
συμμετοχής στην κατάρτιση, ειδικά των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και ενίσχυση της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Η Φινλανδία προσεγγίζει το στόχο το σχετικό με το ποσοστό συνολικής απασχόλησης και υπερκαλύπτει το στόχο όσον αφορά το
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Κατά την τελευταία δεκαετία σημείωσε υψηλή αύξηση της συμμετοχής ηλικιωμένων
εργαζομένων, πλησιάζοντας το στόχο της ΕΕ για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Το ποσοστό ανεργίας είναι ανώτερο τον
μέσου όρου της ΕΕ και ιδιαίτερα υψηλό για τους νέους.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Φινλανδία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, για τους χαμηλόμισθους, με ταυτόχρονη διατήρηση υγιών δημόσιων
οικονομικών.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και των περιφερειακών ανισοτήτων, λήψη ειδικών μέτρων για τη διευκόλυνση της ενεργοποίησης και της ένταξης μειονεκτούντων νέων, ατόμων με αναπηρίες και μεταναστών.
— Περαιτέρω μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολογίας και παροχών για την εξάλειψη των παγίδων ανεργίας.
— Συνέχεια στην εθνική στρατηγική για την παράταση του επαγγελματικού βίου, με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των
κινήτρων και της παροχής κατάρτισης για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Ανάληψη δράσης για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση της κατάρτισης για άτομα με χαμηλή
ειδίκευση.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Η Σουηδία υπερκαλύπτει όλους τους στόχους απασχόλησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις γυναίκες και τους
ηλικιωμένους εργαζόμενους. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται περίπου σε 5 %. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες
για να αποφευχθούν περιορισμοί στην προσφορά εργατικού δυναμικού. Ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού, θα πρέπει να
διατηρηθεί η προσφορά εργατικού δυναμικού με την αξιοποίηση όλων των δυνητικών πηγών ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των
μεταναστών, των νέων, των μακροχρόνια ασθενών, καθώς και με τη βελτίωση των κινήτρων για εργασία.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι η Σουηδία θα πρέπει να δώσει
άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, ιδίως με τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια λόγω ασθένειας, με την προώθηση
λύσεων προσανατολισμένων στην εργασία και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
— Εξάλειψη των παγίδων ανεργίας και αεργίας που εξακολουθούν να υφίστανται.
— Στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών για την ένταξη μεταναστών στο εργατικό δυναμικό.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση για άτομα με χαμηλή ειδίκευση
και άεργους, αντιμετώπιση των συμφορήσεων που ανακύπτουν καθώς και των αναντιστοιχιών όσον αφορά τις δεξιότητες σε
τομείς χαμηλής και μέσης ειδίκευσης.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Ηνωμένο Βασίλειο υπερκαλύπτει όλους τους στόχους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις γυναίκες
και τους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, τα ποσοστά απασχόλησης παρέμειναν
σχετικά σταθερά και τα επίπεδα ανεργίας είναι σαφώς χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να
παρατηρούνται συγκεντρώσεις οικονομικής αδράνειας και, σε μικρότερο βαθμό, ανεργίας σε ορισμένες κοινότητες και σε
ορισμένες ομάδες. Τα επίπεδα παραγωγικότητας, ιδίως εκπεφρασμένα ανά ώρα εργασίας, παραμένουν συγκριτικά χαμηλά.
Αυτό οφείλεται εν μέρει στη γενικευμένη χαμηλή ειδίκευση του εργατικού δυναμικού, καθώς και στην ανεπάρκεια βασικών
δεξιοτήτων. Η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των φύλων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην ΕΕ.
Από την αξιολόγηση της ειδικής ομάδας εργασίας και την ανάλυση στην κοινή έκθεση απασχόλησης για την υλοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και των συστάσεων του Συμβουλίου, του 2003, προκύπτει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει
να δώσει άμεση προτεραιότητα στα ακόλουθα:
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Μέριμνα ώστε η εξέλιξη των μισθών να μην υπερβαίνει την εξέλιξη όσον αφορά την παραγωγικότητα (βλέπε ΓΠΟΠ,
κατευθυντήρια γραμμή 3).
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Μέριμνα ώστε οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τα συστήματα παροχών να προλαμβάνουν την απαξίωση
των δεξιοτήτων και να προωθούν την ποιότητα στην εργασία, με τη βελτίωση των κινήτρων για εργασία και με την
υποστήριξη της βιώσιμης ένταξης αέργων και ανέργων και προόδου τους στην αγορά εργασίας· αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που αιτούνται παροχές ασθενείας ή αναπηρίας και απόδοση ιδιαίτερης προσοχής σε μόνους γονείς και
άτομα που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές.
— Βελτίωση της πρόσβασης και της οικονομικής προσιτότητας όσον αφορά τη μέριμνα παιδιών και άλλων εξαρτώμενων
προσώπων, αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση για χαμηλόμισθες γυναίκες με μερική απασχόληση και ανάληψη άμεσης
δράσης για την αντιμετώπιση των αιτιών στις οποίες οφείλονται οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των φύλων.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών στον τομέα των δεξιοτήτων, για την παροχή καλύτερων κινήτρων για τη
διά βίου μάθηση και, κατά συνέπεια, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στην εργασία· απόδοση ιδιαίτερης
έμφασης στη βελτίωση των βασικών γνώσεων γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής του εργατικού δυναμικού, της συμμετοχής
και των επιδόσεων ατόμων ηλικίας 16-19 ετών και εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση ιδίως εκείνων που απασχολούνται σε
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο υπερβαίνει σαφώς τον μέσο όρο της ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό. Το
ποσοστό αλλοδαπών εργαζομένων οι οποίοι συχνά απασχολούνται σε προσωρινή βάση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια, λόγω των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Μια ιδιαίτερη πρόκληση για την Κύπρο είναι η αύξηση της ικανότητας για καινοτομία και η διαφοροποίηση στον τομέα των
υπηρεσιών.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Παρότι η συμμετοχή των γυναικών είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, μπορούν να καταβληθούν περισσότερες
προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στα φύλα. Στα ληπτέα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνονται η
βελτίωση των υποδομών μέριμνας, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε κατάρτιση και η αύξηση της ελκυστικότητας
της μερικής απασχόλησης.
— Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που έρχονται στην Κύπρο σε προσωρινή βάση συνιστούν μεγάλο αριθμό του εργαζόμενου
πληθυσμού. Πρέπει, επομένως να επανεξετασθούν οι πολιτικές που αφορούν την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων,
τόσο όσον αφορά τη συμβολή τους στην ευελιξία της αγοράς εργασίας όσο και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις
δυνατότητες των μεταναστών.
— Θα πρέπει να ενταθούν τα προληπτικά και τα ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κάθε
ατόμου και να καλύπτεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων και ατόμων με αναπηρίες, ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που
αναζητούν εργασία και γυναικών. Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης αποτελεί επίσης
προτεραιότητα.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Με βάση την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 2000, η Κύπρος πρέπει να αναπτύξει συνολική εθνική
στρατηγική για τη διά βίου μάθηση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στη βελτίωση
των διασυνδέσεων ανάμεσα στην αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής
στην κατάρτιση.
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Η ανεργία
ανέρχεται περίπου στο μέσο όρο της ΕΕ των 15 αλλά σημειώνει ελαφρά αύξηση από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά.
Το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων προσεγγίζει το μέσο όρο της ΕΕ, όμως είναι χαμηλό, ιδίως για τις γυναίκες,
δεδομένης της προβλεπόμενης από το νόμο πρώιμης ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι περιφερειακές ανισότητες είναι σημαντικές.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής της για την οικονομική μεγέθυνση και την αύξηση της απασχόλησης, η Τσεχική
Δημοκρατία πρέπει να μεριμνήσει ώστε η εξέλιξη των μισθών να ακολουθήσει την εξέλιξη της παραγωγικότητας.
— Η σχετικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση στο εισόδημα από την εργασία και το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας
εμποδίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απομακρύνουν τα άτομα με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης από την αγορά
εργασίας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των κοινωνικών παροχών ή/και της αδήλωτης εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να
εφαρμοστεί μια συνεκτική μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας και παροχών, ώστε να αποθαρρυνθεί η εξάρτηση
από κοινωνικές παροχές και να εξασφαλισθεί η ανταμοιβή της τακτικής εργασίας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Παρότι υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων θα πρέπει
να αποτελεί προτεραιότητα. Συναφώς, η ενίσχυση κινήτρων για μερική απασχόληση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά
στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.
— Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Αυτό απαιτείται
ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός της Πράγας και για τον πληθυσμό Ρόμα της χώρας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται προληπτικά
και ενεργά μέτρα για την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα κατά των διακρίσεων, η απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Με βάση την πρόσφατη στρατηγική για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, η αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και στην κατάρτιση, τόσο συνολικά όσο και για τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση, φαίνεται ότι είναι ζωτικής
σημασίας για τη διατήρηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής
κινητικότητας.
ΕΣΘΟΝΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στην Εσθονία είναι λίγο χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Το ποσοστό ανεργίας έχει
μειωθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει όμως υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Επίσης, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων
είναι υψηλό. Αναμένεται ότι η Εσθονία θα θιγεί ιδιαίτερα από τη μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, λόγω της
δημογραφικής αλλαγής.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, ειδικά για τους χαμηλόμισθους, και η προώθηση της ποικιλότητας
όσον αφορά τις συμβάσεις και το χρόνο εργασίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων
εργασίας. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με προσπάθειες για τη βελτίωση των συστημάτων φορολογίας και για τη μετατροπή
της αδήλωτης εργασίας σε τακτική. Είναι επίσης σημαντικό η εξέλιξη των μισθών να ακολουθήσει την εξέλιξη της παραγωγικότητας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Υπό το πρίσμα της ραγδαίας μείωσης του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, η Εσθονία θα πρέπει να επιδιώξει τη μείωση των
επιπέδων αεργίας και να διατηρήσει και να προσελκύσει περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας. Παραμένει σημαντικό για
την Εσθονία να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή των γυναικών, των ηλικιωμένων εργαζομένων και των ατόμων με χαμηλή
ειδίκευση.
— Συμπληρωματικά με τον πρόσφατο νόμο περί ασφάλισης ανεργίας, φαίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν τα ενεργά μέτρα για την
αγορά εργασίας, έτσι ώστε να υποστηρίζεται η ενεργός αναζήτηση εργασίας, να παρέχεται ευρύτερη πρόσβαση σε κατάρτιση
για άνεργους και να εξασφαλιστεί αγορά εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς. Θα πρέπει επίσης να διατεθούν περισσότεροι
πόροι στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Μειονεκτούντα άτομα, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, τα άτομα με
αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το να ανήκει κανείς σε εθνοτική μειονότητα και να
μη γνωρίζει την εθνική γλώσσα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, η Εσθονία θα πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση στην
κατάρτιση για όλους τους εργαζόμενους, ειδικά για άτομα με χαμηλή ειδίκευση. Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και η εξασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση. Η δημιουργία ενός
συστήματος διά βίου μάθησης πρέπει να συμπεριληφθεί σαφώς στην πολιτική ατζέντα.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στην Ουγγαρία είναι χαμηλό, ειδικά για τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση, τα μειονεκτούντα άτομα, τις
γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, η ανεργία παραμένει σαφώς κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ των 15.
Αυτό εξηγείται από χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή υψηλό ποσοστό άεργου πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία. Υπάρχουν
σημαντικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας ανάμεσα στις κεντρικές και τις δυτικές περιφέρειες όπου είναι συγκεντρωμένη η
«σύγχρονη οικονομία», και στο υπόλοιπο της χώρας. Η περιφερειακή και τομεακή κινητικότητα είναι χαμηλή, ενώ οι ελλείψεις σε
ειδικότητες αντικατοπτρίζουν τόσο την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού όσο και την αδυναμία των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας παραμένει υψηλή και αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
παράγοντα ο οποίος πιθανώς συμβάλλει στην αδήλωτη εργασία. Επίσης, δεδομένης της επιβράδυνσης στην οικονομική
ανάπτυξη, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί, σε σύμπραξη με τους κοινωνικούς εταίρους, μια εξέλιξη
των μισθών που θα ευνοεί περισσότερο την απασχόληση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο πιο ανταγωνιστικό τμήμα της
οικονομίας και ως εκ τούτου δεν συμβάλλει μοιραία στην ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας απασχόλησης στα ασθενέστερα τμήματα της οικονομίας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Η κατάσταση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί θέμα ανησυχίας, το οποίο εξηγεί ενδεχομένως εν μέρει τη χαμηλή
δραστηριότητα. Προς τούτο, απαιτείται μια πολιτική που θα ευνοήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας και θα βελτιώσει την
προληπτική και τη θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν μεταρρυθμίσεις των συστημάτων
κοινωνικών παροχών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών ασθενείας, ούτως ώστε η εργασία να είναι οικονομικά αποδοτική
και να μειωθεί η αδήλωτη εργασία.
— Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από την ανάπτυξη πλέον ευέλικτων και ευνοϊκότερων για την οικογένεια
ρυθμίσεων, καθώς και ελκυστικότερης μερικής απασχόλησης, ιδίως για γυναίκες και ηλικιωμένους εργαζόμενους. Η ενίσχυση
των προληπτικών και ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας για τους άνεργους και τους άεργους είναι επίσης αναγκαία,
ιδίως στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης,
ώστε να υποστηρίζεται η επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα. Με βάση τη στρατηγική ένταξης, απαιτούνται
προσπάθειες για τη βελτίωση των προοπτικών του πληθυσμού Ρόμα στην αγορά εργασίας.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη στρατηγικών διά βίου μάθησης, στις οποίες θα πρέπει να
περιλαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, για την προώθηση ίσης πρόσβασης στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και
μειονεκτούντες. Είναι σκόπιμο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, και να αυξηθεί η ευελιξία
του ούτως ώστε να προσαρμοσθεί καλύτερα στις ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στη Λιθουανία σημείωσε προσφάτως ελαφρά αύξηση, παραμένει όμως σαφώς χαμηλότερο από το μέσο
όρο της ΕΕ των 15. Το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί σημαντικά αλλά εξακολουθεί να είναι σαφώς υψηλότερο από το μέσο όρο
της ΕΕ.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Το συγκριτικά ακόμη χαμηλό ποσοστό απασχόλησης στις υπηρεσίες αποτελεί πρόκληση. Παρότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον μετριασμό της φορολογικής επιβάρυνσης, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή φορολογική επιβάρυνση στους
χαμηλόμισθους, πράγμα που παρεμποδίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και την πλαισίωση της αναδιάρθρωσης.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Με βάση τη μεταρρύθμιση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και με περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να καταστεί η
εργασία οικονομικά αποδοτική, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ώστε να
υποστηριχθεί η επιστροφή των ανέργων ή των αέργων στην απασχόληση. Κύριες προτεραιότητες είναι η ευρύτερη πρόσβαση
στην κατάρτιση, η υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας, η επαγγελματική κινητικότητα, και ο εκσυγχρονισμός των
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.
— Αν και η συμμετοχή των γυναικών και των ηλικιωμένων εργαζομένων είναι υψηλή σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ, η
εξάλειψη των εμποδίων για τη μερική απασχόληση θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση αυτών των επιπέδων.
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Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και ιδίως για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος, για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση της συμμετοχής σε
κατάρτιση, ιδίως για άτομα με χαμηλή ειδίκευση. Η συμμετοχή των εργοδοτών στην κατάρτιση, καθώς και η συμβολή τους
στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων είναι χαμηλή.
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Υποστηριζόμενη από έντονη οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση στη Λεττονία σημείωσε σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία
δύο χρόνια. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Η ανεργία
εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ των 15, με μεγάλες περιφερειακές διαφορές. Ταυτόχρονα, στη
Ρίγα υπάρχουν ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών, ειδικά σε
μειονεκτούσες περιφέρειες, και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας. Οι διαστάσεις που λαμβάνει η αδήλωτη
εργασία μειώνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή φορολογική επιβάρυνση της
εργασίας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Ο συνδυασμός του κατώτατου μισθού και των συστημάτων φορολογίας και παροχών θα πρέπει να καταστεί αρκετά
ελκυστικός για την ανάληψη εργασίας στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να
δοθεί στην ενθάρρυνση των γυναικών να παραμένουν στην αγορά εργασίας.
— Αυτό απαιτεί επίσης μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενεργών και προληπτικών πολιτικών για τους άνεργους,
ιδίως μέτρα για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη γεωγραφική κινητικότητα και την
ευρύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση. Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση μιας πλέον ισότιμης αγοράς εργασίας χωρίς
περιορισμούς για τους νέους και τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση. Το να ανήκει κανείς σε εθνική μειονότητα και να μη
γνωρίζει την εθνική γλώσσα αποτελούν ιδιαίτερους παράγοντες κινδύνου.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Η παράκαμψη των ελλείψεων και των αναντιστοιχιών όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Απαιτούνται
περισσότερες προσπάθειες για την αύξηση της πρόσβασης σε εκπαίδευση, για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και την αύξηση της πρόσβασης σε κατάρτιση, ιδίως για τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση. Αυτό πρέπει να αποτελέσει
μέρος συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης.
ΜΑΛΤΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στη Μάλτα είναι ιδιαίτερα χαμηλό συγκρινόμενο με το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Το ποσοστό
απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το ποσοστό απασχόλησης γυναικών είναι το χαμηλότερο
στην ΕΕ των 25: μόνο το ένα τρίτο των γυναικών σε ηλικία απασχόλησης εργάζεται. Η ανεργία έχει αυξηθεί ελαφρώς κατά τα
τελευταία δύο χρόνια, παραμένει όμως κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ των 15.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Μάλτα έγκειται στην εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποίησης με την ταυτόχρονη διοχέτευση των εργαζομένων ανάλογα με τις ανάγκες και προοδευτικά, ώστε να μειωθούν το διοικητικό κόστος και η
φορολογική επιβάρυνση στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν οι διατάξεις του αναθεωρημένου
νόμου περί προώθησης επιχειρήσεων και να παρακολουθείται ο αντίκτυπός του.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Πρωταρχική πρόκληση για τη Μάλτα αποτελεί η διεύρυνση της προσφοράς εργατικού δυναμικού με την αύξηση του
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. Με βάση τον αναθεωρημένο νόμο περί συνθηκών απασχόλησης, απαιτείται περαιτέρω
δράση για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επίσημη οικονομία. Η αύξηση των εγκαταστάσεων παιδικής
φροντίδας θα συμβάλει σημαντικά σε αυτό.
— Κρίνεται επίσης ως ύψιστη προτεραιότητα η μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολογίας και παροχών, αφού η διαφορά
ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και στο επίπεδο παροχών αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ μικρή για να αποτελεί κίνητρο για την
ανάληψη εργασίας. Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμβάλει επίσης στη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε τακτική απασχόληση.
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Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Ανησυχητικά είναι τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Τα υψηλά
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αναλφαβητισμού και χαμηλής ειδίκευσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Η
άνοδος του γενικού εκπαιδευτικού επιπέδου, η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση της συμμετοχής σε κατάρτιση, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, αποτελούν κύριες προτεραιότητες. Θα πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες ώστε να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι στην ανάπτυξη μιας συστηματικής προσέγγισης όσον αφορά την
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στην Πολωνία είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ των 25. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει
επιδεινωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών, ηλικιωμένων εργαζομένων, νέων και ατόμων με
χαμηλή ειδίκευση είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το ποσοστό ανεργίας έχει ανέλθει στο 20 %, το υψηλότερό της ποσοστό από την αρχή
της οικονομικής μεταβολής και μετά, και είναι το υψηλότερο της ΕΕ των 25.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου για την απασχόληση περιβάλλοντος και για τη
θέσπιση μέτρων υποστήριξης του επιχειρηματικού πνεύματος, ιδίως στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης.
— Με βάση τα πρόσφατα μέτρα για τη μείωση του εργασιακού κόστους για άτομα με χαμηλή ειδίκευση και για τους νέους,
κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρηθούν τα συστήματα φορολογίας και παροχών για να αντιμετωπιστεί η υψηλή φορολογική
επιβάρυνση της εργασίας κατά τρόπο συνολικό, ιδίως στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Αυτό θα συμβάλει και στη
μείωση της αδήλωτης εργασίας.
— Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τη διατήρηση μισθολογικών εξελίξεων που
θα ευνοούν την απασχόληση αλλά και για την ενεργό προώθηση αλλαγών στο επίπεδο των επιχειρήσεων και για τη
διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων για την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο και
για την ανάπτυξη ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, η Πολωνία θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία σύστασης
νέων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, με επαρκείς πόρους από πλευράς χρηματοδότησης, προσωπικού, κατάρτισης και
εξοπλισμού.
— Είναι επίσης σκόπιμο να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση των διαφόρων συστημάτων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών
αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, με εστίαση στην προώθηση της ενεργού αναζήτησης εργασίας και της επανένταξης. Οι
μειονεκτούντες νέοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Οι προσπάθειες για την εξάλειψη εμποδίων όσον αφορά τη μερική
απασχόληση θα συμβάλουν επίσης στη διατήρηση των δυνατοτήτων απασχόλησης για γυναίκες και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Με βάση τις προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεκτικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί
ότι το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης εφοδιάζει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με τις δεξιότητες που
απαιτούνται σε αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αλλαγές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την
εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η
παροχή μεγαλύτερων κινήτρων για επενδύσεις στην κατάρτιση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτήν καθώς και η
δέσμευση των κοινωνικών εταίρων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής για τη διά βίου
μάθηση.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Το ποσοστό απασχόλησης στη Σλοβενία είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ των 15, είναι όμως ιδιαίτερα
χαμηλό για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους. Το ποσοστό ανεργίας είναι σαφώς χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Πρέπει να αντιμετωπιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και στα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τη
φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, για να αυξηθεί η δραστηριότητα και να μειωθεί η αδήλωτη εργασία. Είναι σκόπιμο να
καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας ενώ θα διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία
ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια.
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Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Η αύξηση της απασχόλησης ατόμων άνω των 55 ετών αποτελεί σαφή προτεραιότητα για τη Σλοβενία. Στις προσπάθειες που
θα καταβληθούν περαιτέρω πρέπει να περιλαμβάνονται η μείωση της χρήσης συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, η
εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων φορολογίας και παροχών (π.χ. μέτρα που θα αποσκοπούν στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στη μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης), η προώθηση ευέλικτων
μορφών εργασίας και η πρόσβαση σε κατάρτιση για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
— Για να είναι η εργασία οικονομικά αποδοτική, είναι σκόπιμη η επανεξέταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανεργίας, κοινωνικών
παροχών και κατώτατου μισθού, για να αυξηθούν τα κίνητρα ανάληψης εργασίας στην επίσημη οικονομία.
Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης έχει αναπτύξει ένα συνολικό μοντέλο διαχείρισης κατά την εφαρμογή της προληπτικής
προσέγγισης, θα πρέπει όμως να βελτιώσει περαιτέρω την κατάρτιση του προσωπικού της ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ανεύρεσης απασχόλησης. Οι σχέσεις ανάμεσα στις ιδιωτικές και τις
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα μπορούσαν να εντατικοποιηθούν.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Με βάση την πρόσφατη πρόοδο και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συστημάτων διά βίου μάθησης, κρίνεται σκόπιμο να
αυξηθεί το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που συμμετέχει σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Απαιτούνται επαρκείς
πόροι και κίνητρα για εργαζόμενους και εργοδότες ώστε να επενδύσουν στην κατάρτιση, καθώς επίσης και ένας σαφής
προσδιορισμός του ρόλου όλων των ενδιαφερομένων. Η μείωση των ποσοστών αποχώρησης από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη Σλοβακία παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ των 15. Αν και
μειώνεται, η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, με μεγάλο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων. Το ποσοστό απασχόλησης
των γυναικών είναι χαμηλό και το ποσοστό απασχόλησης των νέων, των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των ηλικιωμένων
εργαζομένων (ειδικά γυναικών) είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Οι περιφερειακές ανισότητες είναι σημαντικές.
Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
— Αποτελεί προτεραιότητα η μείωση της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, που συνίσταται κυρίως στις κοινωνικές εισφορές. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για την προώθηση μεγαλύτερης ποικιλομορφίας όσον
αφορά τις συμβάσεις και το χρόνο εργασίας (π.χ. εξάλειψη των εμποδίων για τη μερική απασχόληση) έτσι ώστε να
δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες εργασίας και να διευκολύνεται η εργασιακή κινητικότητα.
Προσέλκυση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, καθιστώντας την εργασία πραγματική επιλογή για όλους
— Με βάση τις διεξαγόμενες μεταρρυθμίσεις των συστημάτων φορολογίας και παροχών, είναι σκόπιμη η αποτελεσματική
εξάλειψη των παγίδων ανεργίας και αεργίας, καθώς επίσης και η μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε απασχόληση. Θα
πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη παρακολούθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του αντίκτυπού τους.
— Εκτός από τις προσπάθειες για την οικονομική αποδοτικότητα της εργασίας, εξακολουθεί να απαιτείται ειδική προσοχή για
την αύξηση της συμμετοχής εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση, ιδίως μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας
περί απασχόλησης και της μεταρρύθμισης του συστήματος συνταξιοδότησης, πλέον ευέλικτων μορφών εργασίας και μεγαλύτερης αξιοποίησης της μερικής απασχόλησης. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβάλει επίσης στην αύξηση της συμμετοχής
των γυναικών.
— Η χρηματοδότηση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και το ποσοστό των ατόμων που συμμετέχουν σε ενεργά μέτρα
θα αυξηθούν, από τα σημερινά χαμηλά τους επίπεδα. Είναι σκόπιμο να καταστεί η αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους και να
υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις για την ενθάρρυνση της ενεργού αναζήτησης εργασίας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται πιο
σύγχρονες ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ευρύτερη πρόσβαση σε κατάρτιση για τους άνεργους και τους άεργους
καθώς και σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που θα εξασφαλίζουν την ευρύτερη κάλυψη του πληθυσμού. Θα
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργους, νέους, νέους με αναπηρίες, ηλικιωμένους εργαζόμενους) καθώς επίσης και σε μειονεκτούσες περιφέρειες. Η νέα προτεραιότητα που δόθηκε στον πληθυσμό
Ρόμα θα πρέπει να μεταφραστεί ταχέως σε πράξη.
Μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη διά βίου μάθηση
— Το ιδιαίτερα ανησυχητικό υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων καταδεικνύει την ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα
στις δεξιότητες που αποκτώνται στην αρχική εκπαίδευση και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στην αγορά
εργασίας. Η οικονομική αναδιάρθρωση, οι αναντιστοιχίες ανάμεσα στις περιφέρειες και όσον αφορά τις δεξιότητες απαιτούν
επίσης μεγαλύτερη υποστήριξη της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου.
— Η παροχή μεγαλύτερων κινήτρων για την επένδυση σε κατάρτιση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατάρτιση
αποτελούν κύριες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να ευνοηθεί η διά βίου μάθηση μέσω της περαιτέρω μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού
συστήματος και πρέπει να επανεξετασθεί το ζήτημα των εισφορών που καταβάλλονται από τα άτομα, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία εν γένει.
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