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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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1340/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης 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 17 Αυγούστου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(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 16ης Αυγούστου 2005, 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
096
999

57,6
18,0
37,8

0707 00 05

052
999

73,1
73,1

0709 90 70

052
999

68,5
68,5

0805 50 10

382
388
524
528
999

66,8
63,7
64,8
55,7
62,8

0806 10 10

052
220
400
624
999

100,6
103,3
135,2
162,1
125,3

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
804
999

77,0
70,7
81,8
55,6
75,5
73,0
70,4
72,8
72,1

0808 20 50

052
388
512
528
999

104,2
79,4
28,3
37,8
62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

97,5
97,5

0809 40 05

508
624
999

43,6
63,9
53,8

(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12).
Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1341/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, των ποσών της ενίσχυσης για την καλλιέργεια
σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων και της ενίσχυσης στην
αναφύτευση των αμπελώνων που έχουν προσβληθεί από φυλλοξήρα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί για την περίοδο εμπορίας
2005/2006, η ενίσχυση για την καλλιέργεια των εν λόγω
σταφυλιών.

(5)

Πρέπει επίσης να καθοριστεί η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
στους παραγωγούς οι οποίοι αναφυτεύουν τους αμπελώνες
τους για να καταπολεμήσουν την φυλλοξήρα με τους όρους
που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 θεσπίζει τα κριτήρια καθορισμού της
ενίσχυσης για την καλλιέργεια σταφυλιών που προορίζονται
για την παραγωγή σταφίδων των ποικιλιών σουλτανίνα και
Moscatel και σταφίδες Κορινθιακές.

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 προβλέπει τη δυνατότητα διαφοροποιήσεως του ποσού της ενίσχυσης συναρτήσει των ποικιλιών
σταφυλιών. Προβλέπει επίσης ότι το εν λόγω ποσό μπορεί
επίσης να διαφοροποιηθεί συναρτήσει άλλων παραγόντων
που μπορούν να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Στην περίπτωση
της σουλτανίνας, πρέπει να προβλεφθεί συμπληρωματική
διαφοροποίηση μεταξύ των εκτάσεων που έχουν προβληθεί
από φυλλοξήρα και των λοιπών εκτάσεων.

Για την περίοδο εμπορίας 2004/05, από τον έλεγχο των
εκτάσεων που καλλιεργούνται με σταφύλια που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση της μεγίστης εγγυημένης εκτάσεως που καθορίστηκε στο άρθρο 2
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1621/1999 της
Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου
όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών
που προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών
σταφίδων (2) .

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).
(2) ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1880/2001 (ΕΕ L 258 της
27.9.2001, σ. 14).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για την περίοδο εμπορίας 2005/06, η ενίσχυση στην καλλιέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζεται σε:

α) 2 603 ευρώ ανά εκτάριο για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με
σταφύλια της ποικιλίας σουλτανίνα, που έχουν προβληθεί από
φυλλοξήρα ή έχουν αναφυτευτεί πριν από λιγότερο από πέντε
έτη·

β) 3 569 ευρώ ανά εκτάριο για τις άλλες εκτάσεις που καλλιεργούνται με σταφύλια της ποικιλίας σουλτανίνα·

γ) 3 391 ευρώ ανά εκτάριο για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με
σταφύλια Κορινθιακής·

δ) 969 ευρώ ανά εκτάριο για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με
σταφύλια της ποικιλίας Moscatel.

2.
Για την περίοδο εμπορίας 2005/06, η ενίσχυση στην αναφύτευση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζεται σε 3 917 ευρώ ανά εκτάριο.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

17.8.2005
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1342/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου
που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως
31 Μαρτίου 2004
104/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τον τόνο που προορίζεται για
τη βιομηχανία μεταποίησης (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ
του κατωφλίου ενεργοποίησης και της μέσης τιμής πώλησης
του συγκεκριμένου προϊόντος στην κοινοτική αγορά, είτε ένα
κατ’ αποκοπή ποσό ισοδύναμο προς το 12 % του εν λόγω
κατωφλίου.

(5)

Οι ποσότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες για αντισταθμιστική
αποζημίωση δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν, για το υπόψη τρίμηνο, τα όρια που καθορίζονται
στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000.

(6)

Οι ποσότητες κιτρινόπτερου τόνου (Thunnus albacares)
βάρους άνω των 10 kg ανά τεμάχιο, κιτρινόπτερου τόνου
(Thunnus albacares) βάρους έως 10 kg ανά τεμάχιο και
παλαμίδας [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], οι οποίες
πωλήθηκαν και παραδόθηκαν στις εγκατεστημένες στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος βιομηχανίες μεταποίησης κατά τη
διάρκεια του υπόψη τριμήνου ήσαν υψηλότερες από τις
ποσότητες που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου τριμήνου των τριών προηγούμενων
αλιευτικών περιόδων. Δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται από το άρθρο
27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000,
είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι επιλέξιμες για αποζημίωση
συνολικές ποσότητες των προϊόντων αυτών.

(7)

Κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ανωτάτων
ορίων για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης που
χορηγείται σε κάθε οργάνωση παραγωγών, θα πρέπει να
καθοριστεί η κατανομή των επιλέξιμων ποσοτήτων μεταξύ
των ενδιαφερόμενων οργανώσεων παραγωγών αναλογικώς
προς τις αντίστοιχες παραγωγές τους κατά τη διάρκεια του
ιδίου τριμήνου των αλιευτικών περιόδων 2001, 2002 και
2003.

(8)

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο
27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
δύναται να χορηγείται, υπό ορισμένους όρους, στις οργανώσεις παραγωγών τόνου της Κοινότητας για τις ποσότητες
τόνου που έχουν παραδοθεί στη βιομηχανία μεταποίησης
κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου το οποίο
αφορούν οι διαπιστώσεις τιμών, όταν ταυτόχρονα η τριμηνιαία μέση τιμή πώλησης στην κοινοτική αγορά και η τιμή
εισαγωγής προσαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το ποσό της
εξισωτικής εισφοράς, βρίσκονταν σε επίπεδο κατώτερο του
87 % της κοινοτικής τιμής παραγωγής του εν λόγω προϊόντος.
Κατόπιν εξέτασης της κατάστασης στην κοινοτική αγορά,
διαπιστώθηκε, όσον αφορά τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus
albacares) βάρους άνω των 10 kg ανά τεμάχιο, τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares) βάρους έως 10 kg ανά τεμάχιο και την παλαμίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ότι,
κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31
Μαρτίου 2004, τόσο η τριμηνιαία μέση τιμή πώλησης στην
αγορά όσο και η τιμή εισαγωγής που αναφέρονται στο
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, κινήθηκαν
σε επίπεδο κατώτερο του 87 % της ισχύουσας κοινοτικής
τιμής παραγωγής που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2346/2002 του Συμβουλίου (2).
Οι πράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος αποζημίωσης είναι οι πωλήσεις των
οποίων τα τιμολόγια φέρουν ημερομηνία του υπόψη τριμήνου, και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
της μέσης μηνιαίας τιμής πώλησης, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2183/2001 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 3.

(3) ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 11.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000
χορηγείται, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2004, για τα εξής προϊόντα και εντός του
ορίου των εξής ανώτατων ποσών:
(EUR/t)
Ανώτατο ποσό αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27
παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000

Προϊόν

Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους άνω των
10 kg ανά τεμάχιο

127

Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους έως 10 kg
ανά τεμάχιο

92

Παλαμίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

52

Άρθρο 2
1.

Οι επιλέξιμες για αντισταθμιστική αποζημίωση συνολικές ποσότητες, ανά είδος, έχουν ως εξής:

— Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους άνω των 10 kg ανά τεμάχιο: 21 089,066 τόνοι
— Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους έως 10 kg ανά τεμάχιο: 4 531,090 τόνοι
— Παλαμίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 5 775,411 τόνοι
2.
Η κατανομή των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανώσεων παραγωγών καθορίζεται
στο παράρτημα.
Άρθρο 3
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατανομή, μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών, των επιλέξιμων για αντισταθμιστική αποζημίωση ποσοτήτων τόνου για την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2004, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
104/2000, με ένδειξη των ποσοτήτων ανάλογα με το ποσοστό αποζημίωσης
(σε τόνους)
Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus
albacares) βάρους άνω των
10 kg ανά τεμάχιο

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
100 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
περίπτωση)

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
50 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση

Σύνολο αποζημιώσιμων
ποσότητων
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

0

0

0

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

19 080,162

2 008,904

21 089,066

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
100 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
περίπτωση)

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
50 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση)

OP 42
Orthongel

Κοινότητα — Σύνολο

(σε τόνους)
Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus
albacares) βάρους έως 10 kg
ανά τεμάχιο

Σύνολο αποζημιώσιμων
ποσότητων
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

0

0

0

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

4 531,090

0

4 531,090

OP 42
Orthongel

Κοινότητα — Σύνολο

(σε τόνους)
Παλαμίδα
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
100 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
περίπτωση)

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
50 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση)

Σύνολο αποζημιώσιμων
ποσότητων
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

0

0

0

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

5 775,411

0

5 775,411

OP 42
Orthongel

Κοινότητα — Σύνολο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1343/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για τα αλιεύματα τόνου
που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2004
βουλίου σχετικά με τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τον τόνο που προορίζεται για τη βιομηχανία
μεταποίησης (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ
του κατωφλίου ενεργοποίησης και της μέσης τιμής πώλησης
του συγκεκριμένου προϊόντος στην κοινοτική αγορά είτε ένα
κατ’ αποκοπή ποσό ισοδύναμο προς το 12 % του εν λόγω
κατωφλίου.

(5)

Οι ποσότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες για αντισταθμιστική
αποζημίωση δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν, για το εν λόγω τρίμηνο, τα όρια που καθορίζονται στο
άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
104/2000.

(6)

Οι ποσότητες κιτρινόπτερου τόνου (Thunnus albacares)
βάρους ανωτέρου των 10 kg ανά τεμάχιο, οι οποίες πωλήθηκαν και παραδόθηκαν στις εγκατεστημένες στο κοινοτικό
τελωνειακό έδαφος βιομηχανίες μεταποίησης κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου ήσαν υψηλότερες από τις ποσότητες που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια
του αντίστοιχου τριμήνου των τριών προηγούμενων αλιευτικών περιόδων. Δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται από το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι επιλέξιμες για αποζημίωση συνολικές ποσότητες των προϊόντων αυτών.

(7)

Κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ανωτάτων
ορίων για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης που
χορηγείται σε κάθε οργάνωση παραγωγών, θα πρέπει να
καθοριστεί η κατανομή των επιλέξιμων ποσοτήτων μεταξύ
των ενδιαφερόμενων οργανώσεων παραγωγών ανάλογα με
τις αντίστοιχες παραγωγές τους κατά τη διάρκεια του
ιδίου τριμήνου των αλιευτικών περιόδων 2001, 2002 και
2003.

(8)

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

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο
27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 δύναται να χορηγηθεί, υπό ορισμένους όρους, στις οργανώσεις παραγωγών
τόνου της Κοινότητας, για τις ποσότητες τόνου που έχουν
παραδοθεί στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια
του ημερολογιακού τριμήνου, το οποίο αφορούν οι διαπιστώσεις τιμών, όταν ταυτόχρονα η μέση τριμηνιαία τιμή
πώλησης στην κοινοτική αγορά και η τιμή εισαγωγής προσαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το ποσό της εξισωτικής εισφοράς, βρίσκονταν σε επίπεδο κατώτερο του 87 % της κοινοτικής τιμής παραγωγής του εν λόγω προϊόντος.

Αφού εξετάσθηκε η κατάσταση στην κοινοτική αγορά, διαπιστώθηκε, όσον αφορά τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares) βάρους ανωτέρου των 10 kg ανά τεμάχιο, ότι κατά
την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2004 τόσο η
μέση τριμηνιαία τιμή πώλησης της αγοράς όσο και η τιμή
εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000, κινήθηκαν σε επίπεδο κατώτερο του
87 % της ισχύουσας κοινοτικής τιμής παραγωγής που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2346/2002 του Συμβουλίου (2).

Οι πράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος αποζημίωσης είναι οι πωλήσεις, των
οποίων τα τιμολόγια φέρουν ημερομηνία του υπόψη τριμήνου και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της
μέσης μηνιαίας τιμής πώλησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2183/2001 της Επιτροπής, της
9ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμ-

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 3.

(3) ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 11.
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Άρθρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 27
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 χορηγείται, για την περίοδο
από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2004, στον κιτρινόπτερο τόνο
(Thunnus albacares) βάρους ανωτέρου των 10 kg ανά τεμάχιο.
Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
104/2000, ορίζεται σε 24 ευρώ ανά τόνο.

L 212/9

1.
Οι επιλέξιμες για αντισταθμιστική αποζημίωση συνολικές
ποσότητες ανέρχονται σε 26 353,548 τόνους για τον κιτρινόπτερο
τόνο (Thunnus albacares) βάρους ανωτέρου των 10 kg ανά τεμάχιο.
2.
Η κατανομή των συνολικών ποσοτήτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανώσεων παραγωγών καθορίζεται στο παράρτημα.
Άρθρο 3
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατανομή, μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών, των επιλέξιμων για αντισταθμιστική αποζημίωση ποσοτήτων τόνου για
την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2004, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 104/2000, με ένδειξη των ποσοτήτων ανάλογα με το ποσοστό αποζημίωσης.
(σε τόνους)
Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus
albacares)
βάρους άνω των 10 kg ανά
τεμάχιο

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
100 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
περίπτωση)

Ποσότητες αποζημιώσιμες κατά
50 %
(άρθρο 27 παράγραφος 4 δεύτερη
περίπτωση)

Σύνολο αποζημιώσιμων
ποσοτήτων
(άρθρο 27 παράγραφος 4 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

0

0

0

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

22 884,936

3 468,612

26 353,548

OP 42 (CAN)
Orthongel

Κοινότητα — Σύνολο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1344/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για
τα μήλα
πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων
στοιχείων για το 2002, 2003 και 2004, πρέπει να τροποποιηθούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών
για τα μήλα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα
των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουλίου 1996, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των πρόσθετων δασμών
κατά την εισαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2),
προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημά του. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο
άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα (3).
Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1555/96.

(4)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται
από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής
(ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).
(2) ΕΕ L 193 της 3.8.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 828/2005 (ΕΕ L 137 της
31.5.2005, σ. 21).
3
( ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 (ΕΕ L 148 της
11.6.2005, σ. 5).
(4) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο
ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την
εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που, πριν από τον
κωδικό ΣΟ υπάρχει «ex», το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται τόσο από την εμβέλεια του κωδικού ΣΟ
όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

78.0015

ex 0702 00 00

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Τομάτες

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Αγγούρια

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

Περίοδος εφαρμογής

Όγκος ενεργοποίησης
(σε τόνους)

— 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

603 687

— 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

531 117

— 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

10 626

— 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

10 326

Αγκινάρες

— 1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

Κολοκυθάκια

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

ex 0805 10 20

Πορτοκάλια

— 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

78.0120

ex 0805 20 10

Κλημεντίνες

— 1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

88 174

78.0130

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

— 1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Λεμόνια

— 1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

291 598

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

50 374

78.0160

2 071
65 658
620 166

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

— 21η Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Μήλα

— 1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

804 433

— 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

117 107

— 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

239 335

— 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

29 158

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Αχλάδια

78.0235
78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

— 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

— 21η Μαΐου έως 10 Αυγούστου

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται τα brugnon
και τα νεκταρίνια

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Δαμάσκηνα

— 11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

54 605»

54 213
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εξαγωγής στον τομέα του ελαιολάδου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 827/68 (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 προβλέπει ειδικές διατάξεις για την έκδοση των αδειών
εισαγωγής για τον τομέα του ελαιολάδου. Είναι σκόπιμο
να προβλεφθούν ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής όσον
αφορά την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι συμπληρωματικές ως προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις
κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα
γεωργικά προϊόντα (2).
Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, είναι σκόπιμο να
καταργηθεί, από την 1η Νοεμβρίου 2005, ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1476/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου
1995, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής στον τομέα του
ελαιολάδου (3).
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2543/95 της Επιτροπής, της 30ής
Οκτωβρίου 1995, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του
ελαιολάδου (4), προβλέπει υποχρεωτικό σύστημα έκδοσης
πιστοποιητικών εξαγωγής. Δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004, η έκδοση
των αδειών εξαγωγής καθίσταται προαιρετικό μέτρο και
εξαρτώμενο από την εξέλιξη της αγοράς. Κατά συνέπεια,
είναι σκόπιμο να καταργηθεί επίσης ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2543/95 από την 1η Νοεμβρίου 2005.

(1) EE L 206 της 9.6.2004, σ. 37.
(2) EE L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2004 (ΕΕ L 311 της
8.10.2004, σ. 17).
(3) EE L 145 της 29.6.1995, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2001 (ΕΕ L 149 της
2.6.2001, σ. 17).
(4) EE L 260 της 31.10.1995, σ. 33· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 406/2004 (ΕΕ L 67 της
5.3.2004, σ. 10).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ελαιολάδου
και επιτραπέζιων ελιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής όπως προβλέπεται στο
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004.
2.
Για την εισαγωγή προϊόντων υπαγόμενων στους κωδικούς
ΣΟ 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19,
1522 00 31 και 1522 00 39 απαιτείται η προσκόμιση άδειας
εισαγωγής.
Οι αιτήσεις έκδοσης αδείας, οι άδειες και τα αποσπάσματα αδειών
καταρτίζονται σε έντυπα σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.
Άρθρο 2
1.
Για να αποδοθεί το ευεργέτημα του ειδικού καθεστώτος, το
οποίο προβλέπεται στους κανονισμούς εκτέλεσης των συμφωνιών
που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων
χωρών, οι αιτήσεις έκδοσης άδειας εισαγωγής καθώς και η άδεια
περιλαμβάνουν, στα τετραγωνίδια 7 και 8, την ονομασία της σχετικής τρίτης χώρας.
2.
Η άδεια εισαγωγής υποχρεώνει να πραγματοποιηθεί η
εισαγωγή, από την αναφερόμενη τρίτη χώρα, του προϊόντος που
ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 προϋποθέσεις και για το οποίο εκδόθηκε η άδεια.
Άρθρο 3
1.
Η διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής ορίζεται σε 60
ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής της, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1291/2000.
2.
Το ύψος της εγγύησης για τις άδειες εισαγωγής ορίζεται σε
10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.
Άρθρο 4
1.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ποσότητες
για τις οποίες εξέδωσαν άδειες εισαγωγής αναφέροντας τις ποσότητες και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, την προέλευση των εισαγωγών, εντός των ακόλουθων
προθεσμιών:
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α) την 5η κάθε μηνός, το αργότερο, για την περίοδο από την 16η
έως το τέλος του προηγουμένου μηνός και την 20ή κάθε μηνός
το αργότερο για την περίοδο από την 1η έως την 15η του
τρέχοντος μηνός, όσον αφορά τα προϊόντα που προβλέπονται
στο άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004·
β) κατά τη διάρκεια του πρώτου μηνός μετά τη λήξη κάθε
περιόδου εμπορίας, όσον αφορά τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 865/2004 και για τα οποία εκδόθηκε άδεια εισαγωγής.
Εάν η εισαγωγή των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση
έκδοσης άδειας εισαγωγής σε ένα κράτος μέλος, κατά την άποψη
του εν λόγω κράτους μέλους, εμπεριέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει
διαταραχή της αγοράς, το κράτος μέλος ενημερώνει πάραυτα την
Επιτροπή ανακοινώνοντας σε αυτήν τις σχετικές ποσότητες, με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, και αναφέροντας χωριστά, αφενός τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις
αλλά δεν εκδόθηκαν ακόμη οι άδειες ή απορρίφθηκαν οι αιτήσεις

17.8.2005

και, αφετέρου, τις ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκαν οι άδειες
κατά το τρέχον δεκαπενθήμερο.
2.
Όλες οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρουν «ουδέν», πραγματοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος και αποστέλλονται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό μέσο.
Άρθρο 5
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1476/95 και (ΕΚ) αριθ. 2543/95 καταργούνται.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1345/2005
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — DG AGRI.C.2
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Αποστολέας:
Ημερομηνία:
Περίοδος:
Κράτος μέλος:
Αρμόδιος:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Παραλήπτης: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int
Ανακοινώσεις ανά δεκαπενθήμερο:
Κατηγορία

Ποσότητα

Κωδικός ΣΟ (οκταψήφιος)

Συσκευασία (χύμα ή μικρές
συσκευασίες, τετραψήφιος)

Ποσότητα

Κωδικός ΣΟ (οκταψήφιος)

Συσκευασία (χύμα ή μικρές
συσκευασίες, τετραψήφιος)

Σύνολο

Κατηγορία

Σύνολο

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες
ώστε να διασφαλίζονται ο ευρύτερος δυνατός ανταγωνισμός
και η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, λαμβάνοντας
υπόψη ιδίως, στην περίπτωση που η προτείνουσα οργάνωση
είναι δημόσιος οργανισμός, τις διατάξεις της οδηγίας
92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για
τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συμβουλίου, της 14ης
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης
των γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 1 και τα άρθρα 7 και 11,

(6)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής των
προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και τα κριτήρια εξέτασης
των προγραμμάτων που επιλέγονται από την Επιτροπή, κατά
τρόπο ώστε να διασφαλίζονται η τήρηση των κοινοτικών
κανόνων και η αποτελεσματικότητα των προς πραγματοποίηση ενεργειών. Ύστερα από εξέταση των προγραμμάτων,
η Επιτροπή αποφασίζει ποια είναι τα προγράμματα που γίνονται αποδεκτά και καθορίζει τους σχετικούς προϋπολογισμούς.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να υπάρξει ομοιομορφία
όσον αφορά τις λεπτομέρειες επιλογής των οργανισμών εκτέλεσης και επιλογής των προγραμμάτων, να εφαρμοστούν οι
ίδιοι κανόνες στις προς πραγματοποίηση ενέργειες από τις
διεθνείς οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999. Για το σκοπό της ασφάλειας δικαίου, πρέπει τα μηνύματα που διαδίδονται στο
πλαίσιο των προγραμμάτων να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία των τρίτων χωρών στις οποίες απευθύνονται.

(8)

Με σκοπό την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών δράσεων,
είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή και
τη συμπληρωματικότητα των εγκριθέντων προγραμμάτων με
τα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα.

(9)

Για τον ίδιο σκοπό, πρέπει να καθοριστούν τα προτιμησιακά
κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων ούτως ώστε να βελτιστοποιείται ο αντίκτυπός τους.

(10)

Σε περίπτωση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα
του ενός κράτη μέλη, πρέπει να προβλεφθούν μέτρα που να
εξασφαλίζουν τη συνεννόηση μεταξύ των εν λόγω κρατών
μελών για την υποβολή και την εξέταση των προγραμμάτων.

(11)

Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, πρέπει να
διευκρινίζονται στα προγράμματα οι λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμμετοχής των κρατών μελών και των προτεινουσών οργανώσεων.

(12)

Οι διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων εθνικών αρχών, εντός εύλογης προθεσμίας, βάσει των υποδειγμάτων συμβάσεων που θέτει στη
διάθεση των κρατών μελών η Επιτροπή.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά τα
τελευταία έτη, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2879/2000 της Επιτροπής, της 28ης
Δεκεμβρίου 2000, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 του Συμβουλίου σχετικά
με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών
προϊόντων σε τρίτες χώρες (2). Για λόγους σαφήνειας και
ορθολογισμού, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο εν λόγω
κανονισμός και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 προβλέπει τη δυνατότητα οι προτείνουσες οργανώσεις να εφαρμόζουν οι ίδιες
ορισμένα μέρη των προγραμμάτων, να επιλέγουν τους οργανισμούς εκτέλεσης σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας,
και να διατηρούν το επίπεδο της κοινοτικής συνεισφοράς σε
ένα σταθερό επίπεδο το οποίο δεν υπερβαίνει το 50 % του
πραγματικού κόστους κάθε φάσης του προγράμματος. Πρέπει να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των εν λόγω
διατάξεων.
Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθεί η
κατάρτιση και η περιοδική επικαιροποίηση του καταλόγου
των προϊόντων και των αγορών που αποτελούν αντικείμενο
των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών
προϊόντων σε τρίτες χώρες, να οριστούν οι εθνικές αρχές
που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και η διάρκεια των προγραμμάτων.
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού, πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες που πρέπει
να τηρούνται κατά την αναφορά στην ιδιαίτερη καταγωγή
των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εκστρατειών ενημέρωσης και προώθησης.
Πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων και επιλογής του οργανισμού εκτέλεσης, κατά τρόπο

(1) ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2060/2004 (ΕΕ L 357 της 2.12.2004, σ. 3).
(2) ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 63· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 67/2005 (ΕΕ L 14 της
18.1.2005, σ. 5).

(3) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 1· οδηγία που καταργείται με ισχύ από τις
31 Ιανουαρίου 2006 από την οδηγία. 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114).
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Για να διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση της σύμβασης, πρέπει
το συμβαλλόμενο μέρος να συστήσει, υπέρ της αρμόδιας
εθνικής αρχής, εγγύηση ίση προς το 15 % της συνεισφοράς
της Κοινότητας και των σχετικών κρατών μελών. Για τον ίδιο
σκοπό, πρέπει να συσταθεί εγγύηση σε περίπτωση αίτησης
προκαταβολής για κάθε ετήσιο στάδιο.

(14)

Πρέπει να καθοριστούν οι έλεγχοι οι οποίοι πρόκειται να
διενεργηθούν από τα κράτη μέλη.

(15)

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκτέλεση των μέτρων που
προβλέπονται στις συμβάσεις αποτελεί πρωτογενή απαίτηση,
κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/1985 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον
καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (1).

(16)

Για τις απαιτήσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι
απαραίτητο να προβλεφθούν οικονομικές κυρώσεις, σε περίπτωση μη υποβολής ή μη τήρησης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τις ενδιάμεσες πληρωμές, ή σε
περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών των κρατών μελών.

(17)

Για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και για την
αποφυγή του κινδύνου να εξαντληθεί με τις προβλεπόμενες
πληρωμές η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας, έτσι
ώστε να μην υφίσταται πλέον υπόλοιπο προς πληρωμή, είναι
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η προκαταβολή και οι διάφορες
ενδιάμεσες πληρωμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το
80 % των συνεισφορών της Κοινότητας και των κρατών
μελών. Για τον ίδιο λόγο, η αίτηση για την καταβολή του
υπολοίπου πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή
εντός καθορισθείσας προθεσμίας.
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αμελειών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν επιστροφές και κυρώσεις.
(22)

Πρέπει να καθοριστεί σαφώς ότι για τα πολυετή προγράμματα πρέπει να υποβάλλεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
μετά την ολοκλήρωση κάθε ετήσιου σταδίου, ακόμη και
στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση πληρωμής.

(23)

Το επιτόκιο που πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος της
αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής πρέπει να ευθυγραμμίζεται προς το επιτόκιο για τις μη αποπληρωθείσες απαιτήσεις κατά την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 86 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002
της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση
των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του
δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2).

(24)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2879/2000 προς τον παρόντα κανονισμό,
πρέπει να ληφθούν μεταβατικά μέτρα για τα προγράμματα
ενημέρωσης και προώθησης, των οποίων η χρηματοδότηση
αποφασίστηκε από την Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού.

(25)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κοινής επιτροπής διαχείρισης
«Προώθηση γεωργικών προϊόντων»,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

(18)

Κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να ελέγχουν όλο το υλικό
ενημέρωσης και προώθησης που εκπονείται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων. Πρέπει να καθοριστούν οι όροι για τη χρήση
του μετά τη λήξη των προγραμμάτων.

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείμενο και ορισμός

(19)

Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε και για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προγραμμάτων, πρέπει να
διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της παρακολούθησης η
οποία εξασφαλίζεται από την ομάδα που έχει συσταθεί για
το σκοπό αυτό δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999.

(20)

Κρίνεται αναγκαίο να ελέγχουν τα κράτη μέλη την εκτέλεση
των ενεργειών και να τηρείται ενήμερη η Επιτροπή για τα
αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων επαλήθευσης και
ελέγχου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Για την
ορθή δημοσιονομική διαχείριση, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, όταν οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος διαφορετικό από
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αρμόδια συμβαλλόμενη οργάνωση.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση, την επιλογή, την εφαρμογή, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο
των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1
του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται στα προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσω μιας διεθνούς
οργάνωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.
Ως «πρόγραμμα» νοείται ένα σύνολο συνεκτικών ενεργειών επαρκούς εμβέλειας που συμβάλλουν στην αύξηση της ενημέρωσης
όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα, καθώς και της διάθεσής τους.
Άρθρο 2
Ορισμός των αρμοδίων αρχών

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα
μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και των σοβαρών

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες
με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (εφεξής «αρμόδιες
εθνικές αρχές»).

(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2004 (ΕΕ L 105 της
14.4.2004, σ. 17).

(2) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1261/2005 (ΕΕ L 201 της
2.8.2005, σ. 3).

(21)
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Κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα πλήρη στοιχεία
των αρχών που ορίστηκαν, καθώς και οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση.
Η Επιτροπή θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση του κοινού
με την ενδεδειγμένη μορφή.
Άρθρο 3
Διάρκεια των προγραμμάτων
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε περίοδο τουλάχιστον ενός έτους
και το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
σχετικής σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά των μηνυμάτων ενημέρωσης και προώθησης
που διαδίδονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων
1.
Κάθε μήνυμα ενημέρωσης και προώθησης με προορισμό τους
καταναλωτές και τους άλλους στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος (εφεξής «το μήνυμα») βασίζεται στις εγγενείς ιδιότητες του
σχετικού προϊόντος ή στα χαρακτηριστικά του.
Τα εν λόγω μηνύματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία
που εφαρμόζεται στις τρίτες χώρες στις οποίες απευθύνονται.
2.
Οποιαδήποτε αναφορά στην καταγωγή των προϊόντων πρέπει
να είναι επικουρική, σε σχέση με το βασικό μήνυμα της εκστρατείας.
Ωστόσο, η ένδειξη της καταγωγής ενός προϊόντος μπορεί να εμφαίνεται στο πλαίσιο μιας ενέργειας ενημέρωσης ή προώθησης, στην
περίπτωση που πρόκειται για ονομασία που έχει δοθεί βάσει της
κοινοτικής νομοθεσίας ή για πρότυπο προϊόν που είναι αναγκαίο
για την ανάδειξη των ενεργειών ενημέρωσης ή προώθησης.
Άρθρο 5
Κατάλογος προϊόντων και αγορών
Ο κατάλογος των προϊόντων και των αγορών που αναφέρονται
αντίστοιχα στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999 παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Ο εν λόγω κατάλογος επικαιροποιείται ανά διετία, το αργότερο στις
31 Δεκεμβρίου.
Άρθρο 6
Προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με διεθνείς
οργανώσεις
Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2702/1999, οι διεθνείς οργανώσεις που αναφέρονται στο
εν λόγω άρθρο υποβάλλουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής,
προτάσεις για τα προβλεπόμενα προγράμματα του επόμενου έτους.
Οι όροι χορήγησης και καταβολής της κοινοτικής συνεισφοράς που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999 κανονίζονται από τη σύμβαση επιδότησης που συνάπτεται μεταξύ της Κοινότητας και της σχετικής διεθνούς οργάνωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επιλογή των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999
Άρθρο 7
Υποβολή των προγραμμάτων και εκ των προτέρων επιλογή
από τα κράτη μέλη
1.
Για την υλοποίηση των ενεργειών που αποτελούν μέρος των
προγραμμάτων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διενεργεί κάθε έτος
πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Το αργότερο στις 31 Μαρτίου, οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις της Κοινότητας, αντιπροσωπευτικές των σχετικών
τομέων (εφεξής «προτείνουσες οργανώσεις»), υποβάλουν τα προγράμματά τους στο κράτος μέλος.
Τα προγράμματα υποβάλλονται στο μορφότυπο που ορίστηκε από
την Επιτροπή και διατίθεται στον ιστότοπό της στο Ίντερνετ. Το εν
λόγω μορφότυπο επισυνάπτεται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
2.
Τα προγράμματα που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 τηρούν:
α) την κοινοτική νομοθεσία για τα σχετικά προϊόντα και την εμπορία τους·
β) τη συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που διανέμεται για το σκοπό
αυτό από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Τα προγράμματα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα
νομοθεσία και η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας.
Τα προγράμματα εξετάζονται από τα κράτη μέλη κυρίως με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια:
— συνοχή των προτεινόμενων στρατηγικών με τους καθορισθέντες
στόχους,
— ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων,
— προβλεπόμενη επίπτωση της υλοποίησής τους όσον αφορά την
εξέλιξη της ζήτησης των σχετικών προϊόντων,
— εγγυήσεις αποτελεσματικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των
προτεινουσών οργανώσεων,
— τεχνικές δυνατότητες και εγγυήσεις αποτελεσματικότητας του
προτεινόμενου οργανισμού εκτέλεσης.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον προσωρινό κατάλογο των προγραμμάτων που επιλέγουν βάσει των κριτηρίων τα οποία καθορίζονται
στη συγγραφή υποχρεώσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
στοιχείο β), καθώς και των κριτηρίων που αναφέρονται στο τρίτο
εδάφιο.
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3.
Για την εφαρμογή των προγραμμάτων της, κάθε προτείνουσα
οργάνωση επιλέγει, ύστερα από διαγωνισμό βάσει ενδεδειγμένων και
ελεγμένων από το κράτος μέλος μέσων, έναν ή περισσοτέρους
οργανισμούς εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή του προγράμματος, ο οργανισμός εκτέλεσης δύναται να συμμετάσχει στην εκπόνηση του εν
λόγω προγράμματος.
4.
Στην περίπτωση προγράμματος που ενδιαφέρει περισσότερα
του ενός κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεννοούνται
μεταξύ τους προκειμένου να επιλέξουν το πρόγραμμα και ορίζουν
ένα κράτος μέλος ως συντονιστή. Δεσμεύονται ιδίως να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και να καθιερώσουν μεταξύ τους διοικητική συνεργασία
ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση, η εκτέλεση και ο έλεγχος
του προγράμματος.
5.
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για την εναρμόνιση των προβλεπόμενων εθνικών ή περιφερειακών δράσεων με τις δράσεις που
συγχρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999, καθώς και για τη συμπληρωματικότητα των υποβαλλόμενων προγραμμάτων με τις εκστρατείες σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο.
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3.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα
αναθεωρημένα προγράμματα στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Ύστερα από έλεγχο των αναθεωρημένων προγραμμάτων, η Επιτροπή
αποφασίζει, το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, ποια είναι τα προγράμματα που μπορεί να συγχρηματοδοτήσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999.
4.
Η προτείνουσα οργάνωση ή οι προτείνουσες οργανώσεις είναι
υπεύθυνη(-ες) για την ορθή εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος που έχει επιλεγεί.
Άρθρο 10
Έγκριση των οργανισμών εκτέλεσης
1.
Η επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο
7 παράγραφος 3 εγκρίνεται από το κράτος μέλος, το οποίο ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης
που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 8
Προτεραιότητα κατά την επιλογή των προγραμμάτων
1.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο
7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999, τα οποία
υποβάλλονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, προτιμώνται
αυτά που αφορούν ένα σύνολο προϊόντων και τονίζουν κυρίως τις
πτυχές που αφορούν την ποιότητα, τη διατροφική αξία και την
ασφάλεια των τροφίμων της κοινοτικής παραγωγής.
2.
Στην περίπτωση των προγραμμάτων που ενδιαφέρουν ένα
μόνο κράτος μέλος ή αφορούν ένα μόνο προϊόν, προτιμώνται εκείνα
που δίνουν έμφαση στο κοινοτικό συμφέρον όσον αφορά κυρίως
την ποιότητα, τη διατροφική αξία, καθώς και την ασφάλεια και την
αντιπροσωπευτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής και
παραγωγής τροφίμων.
Άρθρο 9
Επιλογή των προγραμμάτων από την Επιτροπή
1.
Κάθε έτος, το αργότερο στις 30 Ιουνίου, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο που αναφέρεται στο
άρθρο 7 παράγραφος 2 και, ενδεχομένως, τον κατάλογο των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλέξει, εφόσον αυτοί έχουν ήδη
επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, καθώς και αντίγραφο των εν λόγω προγραμμάτων.
Στην περίπτωση που τα προγράμματα ενδιαφέρουν περισσότερα του
ενός κράτη μέλη, η εν λόγω ανακοίνωση πραγματοποιείται με κοινή
συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
2.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ολόκληρο ή
μέρος ενός υποβληθέντος προγράμματος δεν είναι σύμφωνο με την
κοινοτική νομοθεσία ή τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 2, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εντός
εξήντα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του καταλόγου
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, για τη μη επιλεξιμότητα ολόκληρου ή μέρους του εν λόγω προγράμματος.

Το κράτος μέλος επαληθεύει ότι ο οργανισμός εκτέλεσης που έχει
επιλεγεί διαθέτει τα χρηματοδοτικά και τεχνικά μέσα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ενεργειών, σύμφωνα
με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε για το σκοπό αυτό.
2.
Η προτείνουσα οργάνωση μπορεί να εφαρμόσει ορισμένα τμήματα ενός προγράμματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999, μόνο υπό τους
ακόλουθους όρους:
α) η πρόταση εφαρμογής είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999·
β) η προτείνουσα οργάνωση να διαθέτει πείρα τουλάχιστον πέντε
ετών στην εκτέλεση του ιδίου είδους ενεργειών·
γ) το τμήμα του προγράμματος που υλοποιείται από την προτείνουσα οργάνωση δεν αντιπροσωπεύει πάνω από 50 % του συνολικού κόστους του προγράμματος, εκτός από τις δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα από γραπτή έγκριση
της Επιτροπής·
δ) η προτείνουσα οργάνωση εξασφαλίζει ότι το κόστος των ενεργειών που σκοπεύει να πραγματοποιήσει δεν είναι υψηλότερο
από τις συνήθεις τιμές της αγοράς.
Το κράτος μέλος επαληθεύει εάν τηρούνται οι εν λόγω όροι.
3.
Σε περίπτωση που η προτείνουσα οργάνωση είναι οργανισμός
δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα ώστε οι αναθέτουσες αρχές να επιβάλουν την
τήρηση των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας.

L 212/20

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.8.2005

Οι διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ εφαρμόζονται επίσης στην
περίπτωση δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999.

εγγύηση της εποπτεύουσας αρχής που να καλύπτει το ποσοστό
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω εποπτεύουσα αρχή αναλαμβάνει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

α) την υποχρέωση να μεριμνά για την ορθή εκτέλεση των ανειλημμένων υποχρεώσεων·

Λεπτομέρειες χρηματοδότησης των προγραμμάτων
Άρθρο 11
Χρηματοδοτικές συμμετοχές
1.
Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας καταβάλλεται
στα σχετικά κράτη μέλη.
2.
Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός κράτη μέλη συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος, το μερίδιό τους
συμπληρώνει τη χρηματοδοτική συμμετοχή της προτείνουσας οργάνωσης που είναι εγκατεστημένη στα αντίστοιχα εδάφη τους. Στην
περίπτωση αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2702/1999, η χρηματοδότηση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους του προγράμματος.
3.
Οι χρηματοδοτικές συμμετοχές που προβλέπονται στο άρθρο
9 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999
πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα που κοινοποιείται στην
Επιτροπή.
Άρθρο 12
Σύναψη συμβάσεων και σύσταση εγγυήσεων
1.
Αμέσως μετά την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, κάθε προτείνουσα
οργάνωση ενημερώνεται από το κράτος μέλος για τη συνέχεια που
έχει δοθεί στην αίτησή της.
Τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις με τις προτείνουσες οργανώσεις που έχουν επιλεγεί εντός προθεσμίας ενενήντα ημερολογιακών
ημερών μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. Μετά τη λήξη της εν
λόγω προθεσμίας καμία σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
2.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων τα
οποία θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή.
Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ορισμένους όρους των υποδειγμάτων συμβάσεων για να ληφθούν υπόψη
εθνικοί κανόνες, μόνο στο μέτρο που αυτό δεν θίγει την κοινοτική
νομοθεσία.
3.
Η σύμβαση δύναται να συναφθεί από τα δύο μέρη μόνο μετά
τη σύσταση, εκ μέρους της προτείνουσας οργάνωσης υπέρ του
κράτους μέλους, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον
τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, εγγύησης ίσης με
το 15 % του ετήσιου ανώτατου ποσού της χρηματοδότησης της
Κοινότητας και των σχετικών κρατών μελών, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ωστόσο, εάν η συμβαλλόμενη οργάνωση είναι οργανισμός δημοσίου
δικαίου, ή εάν ενεργεί υπό την εποπτεία του εν λόγω οργανισμού,
δύναται να γίνει δεκτή από την αρμόδια εθνική αρχή γραπτή

β) την εξακρίβωση της σωστής χρησιμοποίησης των ποσών που
λαμβάνονται για την εκτέλεση των ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Η απόδειξη σύστασης της εγγύησης πρέπει να περιέλθει στο κράτος
μέλος πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
4.
Η πρωτογενής απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 είναι η εκτέλεση των μέτρων που
προβλέπονται στη σύμβαση.
5.
Το κράτος μέλος διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή αντίγραφο
της σύμβασης και την απόδειξη σύστασης της εγγύησης.
Επίσης, της κοινοποιεί αντίγραφο της σύμβασης που συνάπτει η
επιλεγείσα προτείνουσα οργάνωση με τον οργανισμό εκτέλεσης. Η
σύμβαση αυτή προβλέπει την υποχρέωση του οργανισμού εκτέλεσης
να υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 21.
Άρθρο 13
Καθεστώς προκαταβολών
1.
Εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 και σε περίπτωση πολυετών προγραμμάτων εντός τριάντα
ημερών μετά την έναρξη κάθε περιόδου δώδεκα μηνών, η συμβαλλόμενη οργάνωση δύναται να υποβάλει στο κράτος μέλος αίτηση
για προκαταβολή συνοδευόμενη από την εγγύηση που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Μετά τη λήξη της εν
λόγω προθεσμίας, δεν είναι πλέον δυνατόν να ζητηθεί προκαταβολή.
Η προκαταβολή καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 30 % του ποσού
της ετήσιας κοινοτικής συμμετοχής, καθώς και εκείνης του ή των
οικείων κρατών μελών, όπως αναφέρεται αντιστοίχως στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2702/1999.
2.
Η πληρωμή μιας προκαταβολής από το κράτος μέλος λαμβάνει χώρα εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή
της αίτησης για προκαταβολή. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας
βίας, οιαδήποτε καθυστέρηση των ανωτέρω πληρωμών συνεπάγεται
μείωση του ποσού της μηνιαίας προκαταβολής που καταβάλλεται
από την Επιτροπή στο κράτος μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες που
προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 296/96 της
Επιτροπής (1).
3.
Η πληρωμή μιας προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση
εγγύησης από τη συμβαλλόμενη οργάνωση υπέρ του κράτους
μέλους, ποσού ίσου με το 110 % της εν λόγω προκαταβολής,
σύμφωνα με τους όρους του τίτλου III του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2220/85. Το κράτος μέλος διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή
αντίγραφο κάθε αίτησης προκαταβολής και απόδειξη της σύστασης
της αντίστοιχης εγγύησης.
(1) ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 605/2005 (ΕΕ L 100 της
20.4.2005, σ. 11).
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Ωστόσο, εάν η συμβαλλόμενη οργάνωση είναι οργανισμός δημοσίου
δικαίου ή ενεργεί υπό την εποπτεία του εν λόγω οργανισμού,
δύναται να γίνει δεκτή από την αρμόδια εθνική αρχή γραπτή
εγγύηση της εποπτεύουσας αρχής που να καλύπτει το ποσοστό
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω εποπτεύουσα αρχή αναλαμβάνει να καταβάλει το ποσό που καλύπτει
η εγγύηση σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για το
προκαταβληθέν ποσό.
Άρθρο 14
Ενδιάμεσες πληρωμές
1.
Οι αιτήσεις για τις ενδιάμεσες πληρωμές της κοινοτικής συνεισφοράς και της συνεισφοράς των κρατών μελών υποβάλλονται
από τις προτείνουσες οργανώσεις στα κράτη μέλη, πριν από το
τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί εκείνο της λήξης
κάθε τρίμηνης περιόδου, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος
1.
Οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου και συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτική οικονομική κατάσταση, αντίγραφα
τιμολογίων και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και από
ενδιάμεση έκθεση εκτέλεσης της σύμβασης για τη σχετική τριμηνιαία περίοδο (εφεξής «τριμηνιαία έκθεση»). Σε περίπτωση που δεν
έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ή καμία δραστηριότητα κατά
τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου, τα έγγραφα αυτά
διαβιβάζονται στην αρμόδια εθνική αρχή εντός της προθεσμίας
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η καθυστερημένη υποβολή
μιας αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής συνοδευόμενης από τα έγγραφα
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο συνεπάγεται μείωση της πληρωμής κατά 3 % ανά ολόκληρο μήνα καθυστέρησης.
2.
Η καταβολή των ενδιάμεσων πληρωμών υπόκειται στον έλεγχο
από το κράτος μέλος των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.
3.
Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η πληρωμή των προκαταβολών
που αναφέρονται στο άρθρο 13 δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 80 % του συνόλου της ετήσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας και των σχετικών κρατών μελών που αναφέρονται αντιστοίχως στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999. Εφόσον το επίπεδο αυτό καλυφθεί, δεν υποβάλλεται καμία νέα αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή.
Άρθρο 15
Πληρωμή του υπολοίπου
1.
Η αίτηση για πληρωμή του υπολοίπου υποβάλλεται από την
προτείνουσα οργάνωση στο κράτος μέλος εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ετήσιων ενεργειών οι οποίες προβλέπονται στη σύμβαση που αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 1.
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β) ανακεφαλαιωτική οικονομική κατάσταση στην οποία εμφαίνονται
οι προβλεπόμενες και πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από αντίγραφα των τιμολογίων και
δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες
δαπάνες.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η καθυστερημένη υποβολή
της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου συνεπάγεται μείωση του
υπολοίπου κατά 3 % ανά μήνα καθυστέρησης.
2.
Η πληρωμή του υπολοίπου υπόκειται στον έλεγχο από το
κράτος μέλος των τιμολογίων και των εγγράφων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο.
Το υπόλοιπο μειώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της αθέτησης της
βασικής απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4.
Άρθρο 16
Πληρωμές από το κράτος μέλος
Το κράτος μέλος διενεργεί τις πληρωμές που προβλέπονται στα
άρθρα 14 και 15 εντός προθεσμίας εξήντα ημερολογιακών ημερών
από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής.
Ωστόσο, η εν λόγω προθεσμία δύναται να ανασταλεί, ανά πάσα
στιγμή κατά την περίοδο των εξήντα ημερών μετά την αρχική
καταχώριση της αίτησης πληρωμής, με κοινοποίηση στην συμβαλλόμενη πιστώτρια οργάνωση ότι η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, είτε
διότι η οφειλή δεν έχει καταστεί απαιτητή, είτε διότι δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για όλες τις
συμπληρωματικές αιτήσεις, είτε γιατί το κράτος μέλος θεωρεί απαραίτητο να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες ή να προβεί σε
ελέγχους. Η προθεσμία αρχίζει και πάλι να ισχύει από την ημερομηνία λήψης των ζητούμενων πληροφοριών ή από την ημερομηνία
των επαληθεύσεων που διενεργούνται από το κράτος μέλος, οι
οποίες πρέπει να διαβιβάζονται ή να διενεργούνται αντιστοίχως,
εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οιαδήποτε καθυστέρηση των
ανωτέρω πληρωμών συνεπάγεται μείωση του ποσού της μηνιαίας
προκαταβολής που καταβάλλεται από την Επιτροπή στο κράτος
μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 296/96.
Άρθρο 17
Εγγυήσεις
1.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3
αποδεσμεύεται στο μέτρο που θεμελιώνεται το οριστικό δικαίωμα
για το προκαταβληθέν ποσό από το σχετικό κράτος μέλος.

Για να μπορεί να γίνει αποδεκτή, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
από έκθεση (εφεξής «ετήσια έκθεση») που αποτελείται από:

2.
Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3
πρέπει να ισχύει έως την καταβολή του υπολοίπου και να αποδεσμεύεται με επιστολή απαλλαγής της αρμόδιας εθνικής αρχής.

α) ανακεφαλαιωτική κατάσταση των ενεργειών που υλοποιήθηκαν
και αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων κατά την
ημερομηνία της έκθεσης·

Η αποδέσμευση της εγγύησης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 για την καταβολή του υπολοίπου.
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3.
Οι εγγυήσεις που έχουν καταπέσει, καθώς και τα επιβληθέντα
πρόστιμα αφαιρούνται από τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στο
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) - Τμήμα Εγγυήσεων, για το μέρος που αντιστοιχεί στην
κοινοτική χρηματοδότηση.
Άρθρο 18
Έγγραφα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή
1.
Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση κάθε
ετησίου σταδίου, ακόμη και όταν δεν υποβάλλεται καμία αίτηση
καταβολής υπολοίπου.
2.
Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός τριάντα
ημερολογιακών ημερών μετά την καταβολή του υπολοίπου που
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, τις ανακεφαλαιωτικές
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β).
3.
Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, δύο φορές ανά
έτος, τις αναγκαίες τριμηνιαίες εκθέσεις για τις ενδιάμεσες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 14.
Οι εκθέσεις που αφορούν τα δύο πρώτα τρίμηνα αποστέλλονται
εντός προθεσμίας εξήντα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή
της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης από το κράτος μέλος και οι
εκθέσεις που αφορούν τα δύο τελευταία τρίμηνα συνοδεύουν τις
ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.
Η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος μπορεί να περιλαμβάνει την τριμηνιαία έκθεση του τέταρτου τετραμήνου.
4.
Εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από την
καταβολή του υπολοίπου, το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τον ισολογισμό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της σύμβασης, στο μορφότυπο που καθορίστηκε από την
Επιτροπή και διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη. Ο εν λόγω ισολογισμός
συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του κράτους μέλους σχετικά
με την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονταν για το σχετικό
στάδιο.
Επιπλέον, ο ισολογισμός επιβεβαιώνει ότι, μετά τους ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 και
το άρθρο 15 παράγραφος 2, όλες οι δαπάνες πρέπει να θεωρηθούν
επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Παρακολούθηση και έλεγχοι
Άρθρο 19
Χρήση του υλικού
1.
Τα κράτη μέλη ελέγχουν τη συμμόρφωση με την κοινοτική
νομοθεσία του υλικού ενημέρωσης και προώθησης που καταρτίστηκε ή χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τα
οποία χορηγείται χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Διαβιβάζουν στην Επιτροπή το εγκεκριμένο υλικό.
2.
Το υλικό που παράχθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο
προγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβα-
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νομένων των γραφικών, των οπτικών και των οπτικοακουστικών
δημιουργιών, καθώς και των ιστοτόπων του Ίντερνετ, μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερων χρήσεων μέσω εκ των προτέρων γραπτής έγκρισης της Επιτροπής, των σχετικών προτεινουσών
οργανώσεων και των κρατών μελών που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των
συμβαλλόμενων μερών που προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο το
οποίο διέπει τη σύμβαση.
Άρθρο 20
Παρακολούθηση των προγραμμάτων
1.
Η ομάδα παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2702/1999 συνεδριάζει
τακτικά για να παρακολουθεί την εξέλιξη των διαφόρων προγραμμάτων που τυγχάνουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού.
Για το σκοπό αυτό, η ομάδα παρακολούθησης ενημερώνεται, για
κάθε πρόγραμμα, για το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων ενεργειών, τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, καθώς και για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 14, 15 και 21 του παρόντος κανονισμού.
Πρόεδρος της ομάδας είναι αντιπρόσωπος του σχετικού κράτους
μέλους. Σε περίπτωση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα
του ενός κράτη μέλη, ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος που ορίζεται
από τα σχετικά κράτη μέλη.
2.
Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο
πλαίσιο προγράμματος το οποίο τυγχάνει χρηματοδότησης στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 21
Έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη
1.
Το σχετικό κράτος μέλος καθορίζει τα καταλληλότερα μέσα
για την εξασφάλιση του ελέγχου των προγραμμάτων και των ενεργειών που τυγχάνουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.
Οι έλεγχοι διενεργούνται κάθε έτος, τουλάχιστον στο 20 % των
προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, με κατώτατο όριο δύο προγράμματα, και αφορούν
τουλάχιστον 20 % του συνολικού προϋπολογισμού των εν λόγω
προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η δειγματοληψία για την επιλογή των προγραμμάτων πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου.
Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή μία έκθεση για κάθε
πρόγραμμα που ελέγχεται και περιγράφει τα αποτελέσματα των
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τις παρατυπίες που
διαπιστώθηκαν. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται αμέσως μετά την
ολοκλήρωσή της.
2.
Το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
εξακριβώσει, ιδίως με τεχνικούς και λογιστικούς ελέγχους στη συμβαλλόμενη οργάνωση και στον οργανισμό εκτέλεσης:
α) την ακρίβεια των παρασχεθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών·
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β) την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
595/91 του Συμβουλίου (1), το κράτος μέλος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την Επιτροπή για κάθε παρατυπία που διαπιστώνεται κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους.
3.
Σε περίπτωση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα
του ενός κράτη μέλη, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τον
έλεγχο και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
4.
Η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει ανά πάσα στιγμή στους
ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Για το
σκοπό αυτό, οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή
το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των ελέγχων που πρέπει να
πραγματοποιηθούν από το κράτος μέλος τουλάχιστον τριάντα
ημέρες πριν από τους εν λόγω ελέγχους.
Η Επιτροπή δύναται επίσης να προβεί σε όλους τους συμπληρωματικούς ελέγχους τους οποίους θεωρεί αναγκαίους.
Άρθρο 22
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2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2988/95 του Συμβουλίου (2), οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ενδεχόμενων συμπληρωματικών κυρώσεων, σύμφωνα με άλλες
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου ή των εθνικών δικαίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κατάργηση, μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 24
Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2879/2000
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2879/2000 καταργείται. Ωστόσο, οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού συνεχίζουν να εφαρμόζονται στα
προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης των οποίων η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από την Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού.
Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 25

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1.
Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ο
δικαιούχος επιστρέφει τα εν λόγω ποσά προσαυξημένα με τον
τόκο που υπολογίζεται σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε μεταξύ της πληρωμής και της επιστροφής από
τον δικαιούχο.
Το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμοστεί καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 86 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 2342/2002.
2.
Τα ανακτηθέντα ποσά, καθώς και οι τόκοι, καταβάλλονται
στους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες πληρωμής των κρατών μελών
και στη συνέχεια αφαιρούνται από τους εν λόγω οργανισμούς ή
υπηρεσίες από τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ,
κατ’ αναλογία της κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής.

Μεταβατικές διατάξεις
1.
Για το έτος 2005, εκτός από την προθεσμία που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, μια δεύτερη προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων καθορίζεται στις 31 Οκτωβρίου
2005.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο, για το έτος 2005, για τα προγράμματα που υποβάλλονται
το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου, η προθεσμία κοινοποίησης του
προσωρινού καταλόγου των προγραμμάτων στην Επιτροπή είναι η
15η Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 23

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 3, για το έτος
2005, η απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην εν λόγω
παράγραφο λαμβάνεται το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2006.

Κυρώσεις

Άρθρο 26

1.
Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, η προτείνουσα
οργάνωση επιστρέφει το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του
ποσού που καταβλήθηκε αρχικά και του πραγματικά οφειλόμενου
ποσού.

Έναρξη ισχύος
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 67 της 14.3.1991, σ. 11.

(2) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κατάλογος των αγορών τρίτων χωρών στις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι δράσεις προώθησης
A. ΧΩΡΑ
Νότια Αφρική
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Αυστραλία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Κίνα
Νότια Κορέα
Κροατία
Ινδία
Ιαπωνία
Νορβηγία
Νέα Ζηλανδία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία και Μαυροβούνιο (1)
Ελβετία
Τουρκία
Ουκρανία
B. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Βόρεια Αφρική
Βόρεια Αμερική
Λατινική Αμερική
Νοτιοανατολική Ασία
Εγγύς και Μέση Ανατολή
2. Κατάλογος των προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων προώθησης σε τρίτες χώρες
— Βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο· παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα
προϊόντα αυτά
— Κρέας πουλερικών ποιότητας
— Γαλακτοκομικά προϊόντα
(1) Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας
της 10ης Ιουνίου 1999.
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— Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
— Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη. Οίνοι ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (ο.π.π.κ.π.)
— Οινοπνευματώδη ποτά με ειδική γεωγραφική ή παραδοσιακή ένδειξη
— Νωπά και μεταπoιημέvα oπωρoκηπευτικά
— Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά και το ρύζι
— Κλωστικό λινάρι
— Ζώντα φυτά και άνθη και καλλωπιστικά φυτά
— Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωργαφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Ειδικά
Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (1) ή
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου (2)
— Προϊόντα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου (3).

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9.
(3) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1347/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
που τροποποιεί για πεντηκοστή πρώτη φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την
επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται
με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου
στέλνονται οι πληροφορίες και τα αιτήματα σχετικά με τα
μέτρα που προβλέπει αυτός ο κανονισμός.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχoντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης
Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων
κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον
Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του
Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών
και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης
πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων
οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση,

(2)

Η Γερμανία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία
ζήτησαν να αλλάξουν οι πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις που αφορούν τις αρμόδιες αρχές τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Κατά συνέπεια, το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002
περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1278/2005 της Επιτροπής (ΕΕ
L 202 της 3.8.2005, σ. 34).
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Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Η διεύθυνση όσον αφορά τη «Γερμανία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— όσον αφορά τη δέσμευση κεφαλαίων:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Τηλ.: (49-89) 28 89 38 00
Φαξ: (49-89) 35 01 63 38 00
— όσον αφορά τη δέσμευση οικονομικών πόρων:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Τηλ.: (49-6196) 908-0
Φαξ: (49-6196) 908-800».
2. Η διεύθυνση όσον αφορά τη «Λιθουανία» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Τηλ.: (370-5) 236 25 16
Φαξ: (370-5) 231 30 90».
3. Η διεύθυνση όσον αφορά τις «Κάτω Χώρες» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Τηλ.: (31-70) 342 89 97
Φαξ: (31-70) 342 79 84».
4. Οι διευθύνσεις όσον αφορά τη «Σουηδία» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2a
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Τηλ.: (46-8) 786 90 00
Φαξ: (46-8) 411 27 89
Άρθρο 4
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Τηλ.: (46-8) 401 90 00
Φαξ: (46-8) 401 99 00
Άρθρο 5
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Τηλ.: (46-8) 787 80 00
Φαξ: (46-8) 24 13 35».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1348/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Αυγούστου 2005
σχετικά με τον καθορισμό των κοινοτικών τιμών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιμών κατά την
εισαγωγή για τα γαρύφαλλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγής
ορισμένων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Ιορδανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου, της 21ης
Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των
προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων
ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), και ιδίως
το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 προβλέπουν ότι οι κοινοτικές τιμές κατά
την εισαγωγή και οι κοινοτικές τιμές στην παραγωγή καθορίζονται ανά δεκαπενθήμερο για τα μονοανθή γαρύφαλλα (standard), τα πολυανθή γαρύφαλλα (spray), τα τριαντάφυλλα με
μεγάλο άνθος και τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος, και εφαρμόζονται επί δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το άρθρο 1β του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής, της 17ης
Μαρτίου 1988, περί ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του καθεστώτος που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα ορισμένων προϊόντων της ανθοκομίας καταγωγής
Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής
Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (2), οι τιμές αυτές καθορίζονται
για περιόδους δύο εβδομάδων με βάση τα σταθμισμένα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

(2)

Πρέπει οι εν λόγω τιμές να καθοριστούν χωρίς καθυστέρηση
για να είναι δυνατό να οριστούν οι δασμοί που θα εφαρμοστούν.

(3)

Μετά την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Μαΐου 2004, πρέπει να μην καθορίζονται πλέον οι
τιμές κατά την εισαγωγή όσον αφορά τη χώρα αυτή.

(4)

Πρέπει επίσης να μη καθορίζονται οι τιμές κατά την εισαγωγή
όσον αφορά το Ισραήλ, το Μαρόκο, καθώς και τη Δυτική Όχθη
και τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι

(5)

συμφωνίες που εγκρίθηκαν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου
2003/917/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη σύναψη
συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ σχετικά
με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των
πρωτοκόλλων 1 και 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Ισραήλ (3),
2003/914/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη σύναψη
συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και με την αντικατάσταση
των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚΒασιλείου του Μαρόκου (4), και 2005/4/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), εξ
ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και
της Λωρίδας της Γάζας, σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των Πρωτοκόλλων αριθ. 1 και
2 της ενδιάμεσης συμφωνίας ίδρυσης ΕΚ-Παλαιστινιακής
Αρχής (5).
Στο διάστημα που μεσολαβεί των συνεδριάσεων της επιτροπής διαχείρισης, ζώντων φυτών και προϊόντων ανθοκομίας, η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα μέτρα αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κοινοτικές τιμές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιμές κατά την
εισαγωγή για τα μονοανθή γαρύφαλλα (standard), τα πολυανθή
γαρύφαλλα (spray), τα τριαντάφυλλα με μεγάλο άνθος και τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87, καθορίζονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού για την περίοδο από τις 18 έως τις 30
Αυγούστου 2005.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
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, 16 Αυγούστου 2005.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 (ΕΕ L 177 της
5.7.1997, σ. 1).
(2) ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της
22.10.1997, σ. 1).

(3) ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 65.
(4) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 117.
(5) ΕΕ L 2 της 5.1.2005, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(EUR/100 τεμάχια)
Περίοδος: από 18 έως 30 Αυγούστου 2005
Κοινοτικές τιμές
στην παραγωγή

Κοινοτικές τιμές
κατά την εισαγωγή

Ιορδανία

Μονοανθή γαρύφαλλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλλα
(spray)

Τριαντάφυλλα με
μεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα με
μικρό άνθος

19,76

13,79

29,89

11,63

Μονοανθή γαρύφαλλα
(standard)

Πολυανθή γαρύφαλλα
(spray)

Τριαντάφυλλα με
μεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα με
μικρό άνθος

—

—

—

—

