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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το Συµβούλιο ενέκρινε, στις 28 Ιουνίου 2001, µια µεταρρύθµιση των καθεστώτων στήριξης 
της γεωργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, που µνηµονεύονται στο 
άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (στο εξής « ΕΑΠ »). Τα µέτρα αυτά, που 
χρονολογούνται από το 1991 και το 1992, έχουν αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους όσον 
αφορά την προώθηση της γεωργίας και τον εφοδιασµό των εν λόγω περιοχών µε αγροτικά 
προϊόντα1. 

Αντίθετα, ο απολογισµός των καθεστώτων αυτών όσον αφορά τη διαχείρισή τους δεν είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακός· πράγµατι, οι δύο πτυχές των καθεστώτων POSEI, δηλαδή το ειδικό 
καθεστώς εφοδιασµού και η στήριξη της τοπικής παραγωγής των ΕΑΠ, χαρακτηρίζονται από 
ανελαστικότητα στη διαχείρισή τους. Η Επιτροπή υποχρεούται να νοµοθετεί για να 
προσαρµόζει τα ισοζύγια εφοδιασµού προϊόντων στις διακυµάνσεις των ποσοτήτων που ενίοτε 
είναι απειροελάχιστες. 

Αφετέρου, το καθεστώς στήριξης της τοπικής παραγωγής επιµερίζεται σε 56 ειδικότερα µέτρα 
που θεσπίστηκαν από τους κανονισµούς του Συµβουλίου. Για την προσαρµογή των µέτρων 
αυτών απαιτείται µια διοργανική νοµοθετική διαδικασία, που συχνά αφορά πολύ µικρά ποσά, 
γεγονός που παραβλάπτει την ταχύτητα της κοινοτικής δράσης και αντιτίθεται στην ανάγκη να 
προσαρµόζεται η κοινοτική δράση το ταχύτερο δυνατό στις ειδικότερες ανάγκες των ΕΑΠ. 

Για τους λόγους αυτούς, προτάθηκε µια µεταβολή της φιλοσοφίας που διέπει τη στήριξη των 
περιοχών αυτών, προκειµένου να υιοθετηθεί µια συµµετοχική µεθοδολογία όσον αφορά τη 
λήψη αποφάσεων και να καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρµογή των µέτρων ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη, σε κάθε χρονική στιγµή, οι ειδικότερες ανάγκες των εν λόγω περιοχών.  

Το σχέδιο κανονισµού προβλέπει την υποβολή από τα κράτη µέλη ενός προγράµµατος ανά 
εξόχως απόκεντρη περιοχή. Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν ένα κεφάλαιο σχετικά 
µε το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού των ΕΑΠ µε βασικά γεωργικά προϊόντα για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, µε τη µορφή γεωργικών εισροών ή για µεταποίηση, καθώς και ένα κεφάλαιο 
σχετικά µε τη στήριξη της τοπικής παραγωγής. 

Ο κανονισµός δεν τροποποιεί τους χρηµατοδοτικούς πόρους, ούτε την ένταση της κοινοτικής 
στήριξης. 

Η Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει το πρόγραµµα στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, 
µέχρι ποσοστού 100 % έως ένα ετήσιο ανώτατο όριο που καθορίζεται στον κανονισµό του 
Συµβουλίου. Ένα µέρος των ενισχύσεων αυτών θα αφορά υποχρεωτικά τη στήριξη των 
τοπικών γεωργικών προϊόντων. Τα ποσά έχουν υπολογιστεί µε βάση το µέσο όρο των ποσών 
που δαπανήθηκαν για τη χρηµατοδότηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού κατά την 
περίοδο αναφοράς 2001–2003, καθώς και µε βάση τα εφαρµοστέα ανώτατα όρια δαπανών 
όσον αφορά τη στήριξη της τοπικής παραγωγής. 

                                                 
1 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής « Μία ενισχυµένη εταιρική σχέση για τις υπεραποµακρυσµένες 

περιφέρειες » της 26.5.2004, έγγρ. COM(2004) 343 τελικό. 
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Ένα µέρος των προαναφερόµενων ποσών περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003 και αποτελεί µέρος των ανωτάτων ορίων που εµφαίνονται 
στο παράρτηµα VIII του εν λόγω κανονισµού. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε την υποχρέωση που 
υπέχει δυνάµει του άρθρου 70 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του ανωτέρω κανονισµού, θα 
προσαρµόσει αντιστοίχως τα ανώτατα όρια που εµφαίνονται στο παράρτηµα VIII του υπόψη 
κανονισµού. 

Οι παρεκκλίσεις από τις οριζόντιες γεωργικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στους 
κανονισµούς του 2001, επαναλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό. 
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2004/0247 (CNS) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

περί ειδικών µέτρων στον τοµέα της γεωργίας  
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36, 37 και 299 
παράγραφος 2, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η εξαιρετική γεωγραφική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών όσον αφορά 
τους πόρους εφοδιασµού µε προϊόντα ουσιαστικής σηµασίας για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή για µεταποίηση καθώς και ως γεωργικές εισροές, συνεπάγεται για τις 
περιοχές αυτές επιπλέον κόστος διακίνησης. Εξάλλου, αντικειµενικοί παράγοντες που 
αφορούν το νησιωτικό και εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα, συνεπάγονται για τους 
συναλλασσόµενους και τους παραγωγούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που αποτελούν σοβαρό µειονέκτηµα για τις δραστηριότητές τους. Το 
µειονέκτηµα αυτό µπορεί να µετριασθεί µε τη µείωση των τιµών των υπόψη βασικών 
προϊόντων. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασµός των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών και να περιορισθούν οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω της µεγάλης 
απόστασης, του νησιωτικού και του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των περιοχών 
αυτών, απαιτείται η θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού. 

(2) Εν προκειµένω, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 της Συνθήκης, πρέπει να 
καταργηθούν οι εφαρµοστέοι εισαγωγικοί δασµοί όσον αφορά τις εισαγωγές 
ορισµένων γεωργικών προϊόντων τρίτων χωρών. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η 
καταγωγή τους και η τελωνειακή µεταχείριση που τους αναγνωρίζεται από τις 
κοινοτικές διατάξεις, θα πρέπει τα προϊόντα που έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
ενεργητικής τελειοποίησης ή τελωνειακής αποθήκευσης στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας να εξοµοιώνονται προς τα απευθείας εισαγόµενα προϊόντα, ώστε να τους 
παρέχονται τα πλεονεκτήµατα του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού. 
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(3) Για την αποτελεσµατική επίτευξη του στόχου µείωσης των τιµών στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές καθώς και του περιορισµού του επιπλέον κόστους λόγω της 
µεγάλης απόστασης, του νησιωτικού και του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα, και 
παράλληλα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών προϊόντων, 
πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για τον εφοδιασµό των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
µε κοινοτικά προϊόντα. Στις ενισχύσεις αυτές πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το επιπλέον 
κόστος διακίνησης προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές καθώς και οι τιµές που 
ισχύουν για την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, ενώ, εφόσον πρόκειται για γεωργικές 
εισροές ή για προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
το επιπλέον κόστος λόγω του νησιωτικού και του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα. 

(4) ∆εδοµένου ότι οι ποσότητες τις οποίες αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού, 
περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασµού των εξόχως απόκεντρων περιοχών, το σύστηµα 
αυτό δεν εµποδίζει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού δεν θα πρέπει να 
δηµιουργούν εκτροπές του εµπορίου όσον αφορά τα συγκεκριµένα προϊόντα. Πρέπει, 
συνεπώς, να απαγορευθεί η αποστολή ή η εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ωστόσο, πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή ή η εξαγωγή 
των προϊόντων αυτών σε περίπτωση επιστροφής του πλεονεκτήµατος που προκύπτει 
από το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού ή, όσον αφορά τα µεταποιηµένα προϊόντα, 
προκειµένου να διευκολυνθεί το περιφερειακό εµπόριο ή το εµπόριο µεταξύ δύο 
πορτογαλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
παραδοσιακές ροές συναλλαγών όλων των εξόχως απόκεντρων περιοχών µε τις τρίτες 
χώρες και, κατά συνέπεια, να επιτραπεί για όλες τις περιοχές αυτές η εξαγωγή 
µεταποιηµένων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές εξαγωγές. Ο 
ανωτέρω περιορισµός δεν εφαρµόζεται εξάλλου στις παραδοσιακές αποστολές 
µεταποιηµένων προϊόντων· για λόγους σαφήνειας, πρέπει να οριστεί η περίοδος 
αναφοράς για τον καθορισµό των εν λόγω ποσοτήτων που παραδοσιακά εξάγονται ή 
αποστέλλονται. 

(5) Για την επίτευξη των στόχων του καθεστώτος εφοδιασµού, τα οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού πρέπει να αντανακλούν στο 
επίπεδο του κόστους παραγωγής και να συνεπάγονται µείωση των τιµών έως το στάδιο 
του τελικού χρήστη. Πρέπει, συνεπώς, η χορήγησή τους να υπόκειται στον πραγµατικό 
τους αντίκτυπο καθώς και να προβλεφθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι. 

(6) Η πολιτική της Κοινότητας για την τοπική παραγωγή των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών αφορούσε µια πλειάδα προϊόντων καθώς και µέτρα που ευνοούσαν την 
παραγωγή, την εµπορία ή τη µεταποίηση των υπόψη προϊόντων. Τα µέτρα αυτά 
απέδειξαν την αποτελεσµατικότητά τους, ενώ διασφάλισαν τη συνέχιση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων και την ανάπτυξή τους. Η Κοινότητα πρέπει να εξακολουθήσει να 
στηρίζει την εν λόγω παραγωγή, που αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονοµικής ισορροπίας των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι, όπως και στην περίπτωση της πολιτικής για την 
αγροτική ανάπτυξη, η ενισχυµένη εταιρική σχέση µε τις τοπικές αρχές µπορεί να 
επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των ειδικότερων προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένες περιοχές. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχιστεί η 
στήριξη της τοπικής παραγωγής µέσω γενικών προγραµµάτων που θα καταρτίζονται 
στο καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο και θα υποβάλλονται από το κράτος µέλος 
στην Επιτροπή προς έγκριση.  
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(7) Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της τοπικής γεωργικής 
παραγωγής και εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων, πρέπει να εναρµονιστεί το επίπεδο 
προγραµµατισµού του εφοδιασµού των υπόψη περιοχών και να συστηµατοποιηθεί η 
προσέγγιση της εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραµµα εφοδιασµού πρέπει να καταρτίζεται από τις αρχές που ορίζει το 
κράτος µέλος και να υποβάλλεται από το τελευταίο στην Επιτροπή προς έγκριση. 

(8) Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών ώστε να 
παράγουν προϊόντα ποιότητας και να προωθούν την εµπορία τους. Εν προκειµένω, 
µπορεί να είναι επωφελής η χρησιµοποίηση του γραφικού συµβόλου που θέσπισε η 
Κοινότητα. 

(9) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισµένων κανονισµών2 καθορίζει τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που µπορούν να 
αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικής στήριξης καθώς και τους όρους παροχής της εν 
λόγω στήριξης. Η διάρθρωση ορισµένων γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων 
µεταποίησης και εµπορίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές εµφανίζει σοβαρές 
ανεπάρκειες και ειδικότερα προβλήµατα. Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί η παρέκκλιση, 
όσον αφορά ορισµένους τύπους επενδύσεων, από τις διατάξεις που περιορίζουν τη 
χορήγηση ορισµένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1257/1999. 

(10) Το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1257/1999 περιορίζει τη 
χορήγηση της στήριξης στη δασοκοµία µόνον για τα δάση και τις δασώδεις εκτάσεις 
που αποτελούν ιδιοκτησία ιδιωτών ή των ενώσεών τους, ή των δήµων ή των ενώσεών 
τους. Ένα µέρος των δασών και των δασωδών εκτάσεων που βρίσκονται στο έδαφος 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, αποτελούν ιδιοκτησία άλλων δηµοσίων αρχών 
εκτός από τους δήµους. Εν προκειµένω, πρέπει να προβλεφθεί µια ελαστική εφαρµογή 
των όρων που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο. 

(11) Στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 
καθορίζονται τα µέγιστα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιµα για την παροχή κοινοτικής 
γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης. Για να ληφθεί υπόψη η ειδικότερη περιβαλλοντική 
κατάσταση ορισµένων υπερευπαθών βοσκοτόπων στις Αζόρες και η διατήρηση του 
τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των γεωργικών εκτάσεων, ιδίως των 
καλλιεργειών επί αναβαθµίδων στη Μαδέρα, θα πρέπει, για ορισµένα συγκεκριµένα 
µέτρα, να προβλεφθεί η δυνατότητα έως και διπλασιασµού των εν λόγω ποσών. 

(12) Προκειµένου να αµβλυνθούν τα ειδικότερα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τη 
γεωργική παραγωγή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία συνδέονται µε τη 
µεγάλη απόσταση, το νησιωτικό και εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα, το µικρό µέγεθος 
έκτασης, το ανάγλυφο του εδάφους, το κλίµα και την οικονοµική εξάρτηση από ένα 
µικρό αριθµό προϊόντων, µπορεί να προβλεφθεί παρέκκλιση από τη σταθερή πολιτική 
της Επιτροπής να µην επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον τοµέα της 
παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, υπαγόµενων στο 
παράρτηµα Ι της Συνθήκης. 

                                                 
2 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1). 
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(13) Η φυτοϋγειονοµική κατάσταση της γεωργικής παραγωγής των Υπερπόντιων Γαλλικών 
∆ιαµερισµάτων (ΥΓ∆) αντιµετωπίζει ειδικότερες δυσκολίες που οφείλονται στις 
κλιµατολογικές συνθήκες καθώς και στην ανεπάρκεια των µέσων αντιµετώπισης που 
χρησιµοποιούνται µέχρι στιγµής στα διαµερίσµατα αυτά. Έχει εποµένως σηµασία να 
εφαρµόζονται προγράµµατα καταπολέµησης των παθογόνων οργανισµών, µεταξύ 
άλλων και µε βιολογικές µεθόδους, και να καθοριστεί η χρηµατοδοτική συµµετοχή της 
Κοινότητας για την υλοποίηση των εν λόγω προγραµµάτων. 

(14) Η διατήρηση των αµπελώνων, που συνιστούν την πλέον διαδεδοµένη καλλιέργεια στις 
περιοχές της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων ενώ έχουν ιδιαίτερη σηµασία και για 
την περιοχή των Αζορών, αποτελεί οικονοµική και περιβαλλοντική επιταγή. Για τη 
στήριξη της παραγωγής, στις εν λόγω περιοχές δεν πρέπει να εφαρµόζονται ούτε οι 
πριµοδοτήσεις εγκατάλειψης της αµπελοκαλλιέργειας ούτε οι µηχανισµοί των αγορών, 
µε εξαίρεση, όσον αφορά τις Καναρίους Νήσους, της απόσταξης κρίσης που πρέπει να 
µπορεί να εφαρµόζεται σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς οφειλόµενης 
σε προβλήµατα ποιότητας. Εξάλλου, οι τεχνικές και κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες 
εµπόδισαν την πλήρη µετατροπή, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, των 
αµπελουργικών εκτάσεων που είναι φυτεµένες στις περιοχές της Μαδέρας και των 
Αζορών µε υβριδικές ποικιλίες αµπέλου οι οποίες απαγορεύονται από την κοινή 
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς. Ο παραγόµενος οίνος από τους εν λόγω 
αµπελώνες προορίζεται για την παραδοσιακή τοπική κατανάλωση. Η παράταση της 
προθεσµίας θα επιτρέψει τη µετατροπή των υπόψη αµπελώνων, χωρίς να διαταραχθεί ο 
οικονοµικός ιστός των ανωτέρω περιοχών που στηρίζεται ουσιαστικά στην 
αµπελοκαλλιέργεια. Η Πορτογαλία πρέπει να κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή την 
κατάσταση προόδου των εργασιών µετατροπής των επίµαχων εκτάσεων. 

(15) Η αναδιάρθρωση του γαλακτοκοµικού τοµέα στις Αζόρες δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η έντονη εξάρτηση των Αζορών από την 
γαλακτοκοµική παραγωγή, καθώς και διάφορα άλλα µειονεκτήµατα που οφείλονται 
στον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα και στην έλλειψη µιας προσοδοφόρου 
εναλλακτικής παραγωγής, απαιτείται να επιβεβαιωθεί η παρέκκλιση από ορισµένες 
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου της 29ης 
Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων3, που θεσπίστηκε από το άρθρο 23 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1453/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 περί ειδικών µέτρων, όσον 
αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima)4 και παρατάθηκε από τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 55/2004 του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2003 για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά 
ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) σχετικά µε την εφαρµογή 
της συµπληρωµατικής εισφοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων των Αζορών. 

(16) Η στήριξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος στη Μαδέρα δεν ήταν αρκετή για να 
διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού εφοδιασµού, κυρίως λόγω 
των σοβαρότατων διαρθρωτικών προβληµάτων που ταλανίζουν τον τοµέα και την 

                                                 
3 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123. 
4 ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 55/2004 (ΕΕ L 8 της 14.1.2004, σ. 1). 
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περιορισµένη δυνατότητα θετικής ανταπόκρισή τους σε νέες οικονοµικές συνθήκες. 
Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται η παραγωγή γάλακτος UHT εξ 
ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, ώστε να διασφαλιστεί ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της τοπικής κατανάλωσης. 

(17) Η ανάγκη να διατηρηθεί η τοπική παραγωγή δια της παροχής κινήτρων δικαιολογεί την 
µη εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 στα ΥΓ∆ και στη Μαδέρα. Η 
εξαίρεση αυτή πρέπει να καθορισθεί για τη Μαδέρα εντός του ορίου των 4 000 τόνων 
που αντιστοιχούν στους 2 000 τόνους της σηµερινής παραγωγής και σε δυνατότητα 
λογικής αύξησης της παραγωγής, εκτιµώµενης επί του παρόντος στους 2 000 τόνους 
κατ' ανώτατο όριο. 

(18) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την 
κτηνοτροφία. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης 
των ΥΓ∆ και της Μαδέρας, πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή χωρίς δασµούς και υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις από τρίτες χώρες αρσενικών βοοειδών που προορίζονται για 
πάχυνση, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και στο πλαίσιο ενός ετήσιου ανώτατου ορίου. 
Πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα που παρέχεται στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003 σχετικά µε τη µεταφορά δικαιωµάτων πριµοδότησης 
για τη θηλάζουσα αγελάδα από την ηπειρωτική χώρα στις Αζόρες καθώς και να 
προσαρµοστεί το µέτρο αυτό στο νέο περιεχόµενο της στήριξης προς τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. 

(19) Η καλλιέργεια του καπνού έχει ιδιαίτερη ιστορική σηµασία για το αρχιπέλαγος των 
Καναρίων Νήσων. Από οικονοµική άποψη, αποτελεί µια µεταποιητική βιοµηχανία που 
εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κυριότερες βιοµηχανικές δραστηριότητες της 
περιοχής. Από κοινωνική άποψη, η καλλιέργεια αυτή απαιτεί µεγάλο αριθµό εργατικού 
δυναµικού και αφορά τους µικροκαλλιεργητές. Ωστόσο, η εν λόγω καλλιέργεια δεν 
αποφέρει επαρκή κέρδη και διατρέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης. Πράγµατι, σήµερα η 
παραγωγή καπνού έχει περιοριστεί σε µια µικρή έκταση στο νησί La Palma για την 
κατασκευή πούρων σε βιοτεχνίες. Πρέπει λοιπόν να επιτραπεί στην Ισπανία να 
συνεχίσει τη χορήγηση συµπληρωµατικής ενίσχυσης επιπλέον της κοινοτικής, 
προκειµένου να διατηρηθεί η παραδοσιακή αυτή καλλιέργεια καθώς και η βιοτεχνική 
δραστηριότητα που στηρίζεται σε αυτή. Εξάλλου, για να διατηρηθεί η βιοµηχανική 
δραστηριότητα κατασκευής προϊόντων καπνού, θα πρέπει να συνεχιστεί η απαλλαγή 
του ακατέργαστου και ηµικατεργασµένου καπνού από τους εισαγωγικούς δασµούς στις 
νήσους του αρχιπελάγους των Καναρίων Νήσων, εντός ορίου ετήσιας ποσότητας 
20 000 τόνων ισοδύναµου ακατέργαστου αποµισχωµένου καπνού. 

(20) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να θίγει το επίπεδο ειδικής στήριξης 
που παρεχόταν µέχρι σήµερα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ως εκ τούτου, για την 
εκτέλεση των αναγκαίων µέτρων, τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στη στήριξη την οποία έχει ήδη χορηγήσει η Κοινότητα δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 περί ειδικών 
µέτρων, όσον αφορά ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών 
∆ιαµερισµάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την 
κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 
(Poseidom)5, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

                                                 
5 ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1). 



 

EL 9   EL 

1454/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 περί ειδικών µέτρων, όσον αφορά 
ορισµένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (Poseican)6, καθώς και τα ποσά που έχουν χορηγηθεί 
στους κτηνοτρόφους που είναι εγκατεστηµένοι στις εν λόγω περιοχές δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής 
οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του βοείου κρέατος7, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2529/2001 του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2001 για την κοινή οργάνωση της 
αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος8, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1784/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την κοινή 
οργάνωση της αγοράς σιτηρών9, και τα ποσά που έχουν χορηγηθεί για τον εφοδιασµό 
µε ρύζι του ΥΓ∆ της Ρεϋνιόν βάσει του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1785/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την κοινή 
οργάνωση αγοράς του ρυζιού10. Το νέο σύστηµα στήριξης των γεωργικών προϊόντων 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το οποίο θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό, 
πρέπει να συντονίζεται µε τη στήριξη που ισχύει για τα ίδια προϊόντα στην υπόλοιπη 
Κοινότητα. 

(21) Πρέπει να καταργηθούν οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001 
και (EΚ) αριθ. 1454/2001. Πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 
1782/2003 του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και 
για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, 
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) 
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 
και (ΕΚ) αριθ. 2529/200111 καθώς και ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1785/2003, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ο συντονισµός των αντίστοιχων καθεστώτων. Πρέπει να 
εκδοθούν τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε 
την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή12. 

(22) Η έναρξη εφαρµογής των προγραµµάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό 
πρέπει να προβλεφθεί για τις αρχές του έτους 2006. Ωστόσο, προκειµένου τα 
προγράµµατα να µπορέσουν τα ξεκινήσουν κατά την ηµεροµηνία αυτή, πρέπει να 
κράτη µέλη και η Επιτροπή να λάβουν όλα τα προπαρασκευαστικά µέτρα στο διάστηµα 
µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού και της 
ηµεροµηνίας εφαρµογής του, 

                                                 
6 ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 1782/2003. 
7 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 1782/2003. 
8 ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 1782/2003. 
9 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. 
10 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. 
11 ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) 

αριθ. 864/2004 (ΕΕ L 206 της 9.6.2004, σ. 20) 
12 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ειδικά µέτρα όσον αφορά το γεωργικό τοµέα, µε σκοπό την 
άµβλυνση των συνεπειών της µεγάλης απόστασης, του νησιωτικού και του εξόχως απόκεντρου 
χαρακτήρα των περιοχών της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, στο εξής « εξόχως απόκεντρες περιοχές ». 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Άρθρο 2 
Ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού 

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασµού για τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα Ι 
γεωργικά προϊόντα τα οποία είναι ουσιαστικής σηµασίας στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, για την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη µεταποίηση και ως γεωργικές 
εισροές. 

2. Οι ετήσιες ανάγκες εφοδιασµού, σχετικά µε τα απαριθµούµενα στο παράρτηµα Ι 
προϊόντα, ποσοτικοποιούνται σε ισοζύγιο προβλέψεων. Αντικείµενο χωριστού 
ισοζυγίου προβλέψεων µπορεί να αποτελέσει η εκτίµηση των αναγκών των 
βιοµηχανιών µεταποίησης ή συσκευασίας προϊόντων µε προορισµό την τοπική αγορά, 
προς παραδοσιακή αποστολή στην υπόλοιπη Κοινότητα, προς εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο περιφερειακού εµπορίου ή στο πλαίσιο παραδοσιακού εµπορίου. 

Άρθρο 3 
Λειτουργία του καθεστώτος 

1. Κανένας δασµός δεν επιβάλλεται κατά την απευθείας εισαγωγή στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία αποτελούν 
αντικείµενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού, εντός του ορίου των ποσοτήτων 
που καθορίζονται στο ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού. 

Τα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείµενο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή 
τελωνειακής παρακαταθήκης στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, θεωρούνται, 
για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος τίτλου, ως απευθείας εισαχθέντα από 
τρίτες χώρες. 

2. Για να κατοχυρωθεί η ικανοποίηση των αναγκών που ανακύπτουν σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές και την ποιότητα και 
µεριµνώντας για τη διατήρηση του µεριδίου εφοδιασµού µε προϊόντα από την 
Κοινότητα, χορηγείται ενίσχυση για τον εφοδιασµό των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών µε προϊόντα διατηρούµενα σε δηµόσια αποθεµατοποίηση κατ’ εφαρµογή 
των κοινοτικών µέτρων παρέµβασης, ή που είναι διαθέσιµα στην κοινοτική αγορά. 
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Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται για κάθε είδος προϊόντος λαµβάνοντας υπόψη το 
επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις τιµές που 
ισχύουν για τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες καθώς και, όταν πρόκειται για 
προϊόντα µε προορισµό τη µεταποίηση ή γεωργικές εισροές, το επιπλέον κόστος λόγω 
του νησιωτικού και εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα της περιοχής. 

3. Το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού εφαρµόζεται έτσι ώστε να λαµβάνονται ιδίως υπόψη: 

α) οι ειδικές ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών και, όταν πρόκειται για 
προϊόντα που προορίζονται για µεταποίηση ή για γεωργικές εισροές, οι 
επακριβείς απαιτήσεις ως προς την ποιότητα· 

β) οι ροές των συναλλαγών µε την υπόλοιπη Κοινότητα· 

γ) η οικονοµική πλευρά των σχεδιαζόµενων ενισχύσεων. 

4. Το όφελος από το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού εξαρτάται από τον πραγµατικό 
αντίκτυπο, έως τον τελικό χρήστη, του οικονοµικού πλεονεκτήµατος που προκύπτει 
από την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασµό ή την ενίσχυση. 

Άρθρο 4 
Εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και αποστολή προς την υπόλοιπη Κοινότητα 

1. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού µπορούν να 
αποτελούν αντικείµενο επανεξαγωγής προς τις τρίτες χώρες ή να αποστέλλονται προς 
την υπόλοιπη Κοινότητα, µόνο εφόσον πληρούνται οι όροι που θεσπίζονται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 

Οι όροι αυτοί περιλαµβάνουν κυρίως την καταβολή εισαγωγικών δασµών για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, ή την επιστροφή της 
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί δυνάµει του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.  

Οι ανωτέρω όροι δεν εφαρµόζονται στις ροές συναλλαγών µεταξύ των Υπερπόντιων 
Γαλλικών ∆ιαµερισµάτων (ΥΓ∆). 

2. Ο περιορισµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1, δεν εφαρµόζεται στα 
µεταποιηµένα προϊόντα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του ειδικού καθεστώτος 
εφοδιασµού : 

α) τα οποία εξάγονται προς τις τρίτες χώρες ή αποστέλλονται προς την υπόλοιπη 
Κοινότητα εντός των ορίων των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στις 
παραδοσιακές αποστολές και στις παραδοσιακές εξαγωγές. Οι ποσότητες αυτές 
και οι παραλήπτριες τρίτες χώρες καθορίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, µε βάση το µέσο όρο των 
αποστολών ή των εξαγωγών κατά τα έτη 1989, 1990 και 1991· 

β) τα οποία εξάγονται προς τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο ενός περιφερειακού 
εµπορίου, τηρουµένων των όρων που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 26 παράγραφος 2· 
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γ) τα οποία αποστέλλονται από τις Αζόρες στη Μαδέρα και αντίστροφα. 

∆εν χορηγείται καµία επιστροφή στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων. 

Άρθρο 5 
Έγκριση των προγραµµάτων εφοδιασµού 

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο προγράµµατος εφοδιασµού, στο 
πλαίσιο της χρηµατοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, το 
οποίο περιλαµβάνει κυρίως: 

α) το σχέδιο του ισοζυγίου προβλέψεων εφοδιασµού· 

β) τον καθορισµό της ενίσχυσης καθώς και τα ποσά της ενίσχυσης για τον 
εφοδιασµό από την Κοινότητα. 

2. Τα προγράµµατα εφοδιασµού εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Ο κατάλογος των προϊόντων που εµφαίνονται στο παράρτηµα I, 
µπορεί να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, ανάλογα µε την εξέλιξη των 
αναγκών των εξόχως απόκεντρων περιοχών. 

Άρθρο 6 
Ανεφοδιασµός των Αζορών σε ακατέργαστη ζάχαρη 

Για τον ανεφοδιασµό των Αζορών σε ακατέργαστη ζάχαρη, η εκτίµηση των αναγκών 
διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ζαχαρότευτλων. Οι 
ποσότητες που απολαύουν του καθεστώτος εφοδιασµού καθορίζονται έτσι ώστε ο συνολικός 
ετήσιος όγκος ραφιναρισµένης ζάχαρης στις Αζόρες να µην υπερβαίνει τους 10 000 τόνους. 

Άρθρο 7 
Εισαγωγή ρυζιού στη Ρεϋνιόν 

∆εν επιβάλλονται δασµοί κατά την εισαγωγή στο υπερπόντιο γαλλικό διαµέρισµα της Ρεϋνιόν 
προϊόντων που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση και εµπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 
1006 10 και 1006 40 00. 

Άρθρο 8 
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Αυτές περιλαµβάνουν ιδίως τους όρους υπό τους 
οποίους τα κράτη µέλη µπορούν να τροποποιήσουν την κατανοµή των πόρων που χορηγούνται 
ετησίως σε διάφορα προϊόντα τα οποία απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασµού, 
καθώς και, εφόσον χρειάζεται, τη θέσπιση ενός συστήµατος πιστοποιητικών εισαγωγής ή 
παράδοσης. 
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TITΛΟΣ III 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Άρθρο 9 
Προγράµµατα στήριξης 

1. Θεσπίζονται κοινοτικά προγράµµατα στήριξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα 
οποία περιλαµβάνουν ειδικά µέτρα για την τοπική γεωργική παραγωγή που εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής του τρίτου µέρους, τίτλος II, της συνθήκης ΕΚ. 

2. Τα κοινοτικά προγράµµατα στήριξης θεσπίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο που 
θεωρείται καταλληλότερο από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Καταρτίζονται από 
τις αρµόδιες αρχές που ορίζει το υπόψη κράτος µέλος, το οποίο, µετά από 
διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, 
τα υποβάλλει στην Επιτροπή. 

3. Για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή µπορεί να υποβληθεί ένα µόνο κοινοτικό 
πρόγραµµα στήριξης. 

Άρθρο 10 
Μέτρα 

Τα κοινοτικά προγράµµατα στήριξης περιλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 
διασφαλισθεί η συνέχεια και η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής σε κάθε εξόχως 
απόκεντρη περιοχή. 

Άρθρο 11 
Συµβατότητα και συνοχή 

1. Τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια των προγραµµάτων στήριξης πρέπει να 
συµφωνούν µε το κοινοτικό δίκαιο και να έχουν συνοχή µε τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές καθώς και µε τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει αυτών. 

2. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η συνοχή των µέτρων που λαµβάνονται στα πλαίσια 
προγραµµάτων στήριξης µε τα µέτρα που υλοποιούνται βάσει άλλων µέσων της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, και ιδίως των κοινών οργανώσεων αγοράς, της 
αγροτικής ανάπτυξης, της ποιότητας των προϊόντων, της καλής µεταχείρισης των 
ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
κανένα µέτρο: 

α) ως συµπληρωµατική στήριξη των καθεστώτων πριµοδοτήσεων ή ενισχύσεων 
που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς, πέραν των 
εξαιρέσεων που αιτιολογούνται από αντικειµενικά κριτήρια· 
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β) ως στήριξη ερευνητικών έργων, ή µέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη 
ερευνητικών έργων ή µέτρων επιλέξιµων για κοινοτική χρηµατοδότηση βάσει 
της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου13· 

γ) ως στήριξη των µέτρων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 
(EΚ) αριθ. 1257/1999. 

Άρθρο 12 
Περιεχόµενο των κοινοτικών προγραµµάτων στήριξης 

Ένα κοινοτικό πρόγραµµα στήριξης περιλαµβάνει: 

α) την περιγραφή µε ποσοτικά στοιχεία της κατάστασης της υπόψη γεωργικής 
παραγωγής, που, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, 
παρουσιάζει τις ανισότητες, τα κενά και τις δυνατότητες ανάπτυξης, τους 
διατιθέµενους χρηµατοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα αποτελέσµατα των 
ενεργειών που έχουν αναληφθεί δυνάµει των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του 
Συµβουλίου14, (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συµβουλίου15, (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του 
Συµβουλίου16, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1454/2001· 

β) την περιγραφή της προτεινόµενης στρατηγικής, των προτεραιοτήτων της και των 
ποσοτικών στόχων της, καθώς και εκτίµηση των αναµενόµενων οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιπτώσεων στην απασχόληση· 

γ) την περιγραφή των µέτρων που µελετώνται, κυρίως των καθεστώτων ενίσχυσης για 
την υλοποίηση του προγράµµατος, καθώς και, ενδεχοµένως, πληροφορίες για τις 
ανάγκες σε µελέτες, έργα επίδειξης, ενέργειες κατάρτισης ή τεχνικής βοήθειας που 
αφορούν την προπαρασκευή, εφαρµογή ή προσαρµογή των σχετικών µέτρων· 

δ) χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των µέτρων και ενδεικτικό γενικό χρηµατοδοτικό πίνακα 
όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι διατιθέµενοι πόροι· 

ε) αιτιολόγηση της συµβατότητας και της συνοχής των διαφόρων µέτρων των 
προγραµµάτων καθώς και τον καθορισµό των κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών για 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση· 

στ) τις διατάξεις που έχουν ληφθεί για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική και ορθή 
εφαρµογή των προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιότητας, της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και τον καθορισµό ποσοτικών δεικτών για 
την αξιολόγηση και τις ρυθµίσεις που αφορούν τους ελέγχους και τις κυρώσεις· 

ζ) τον καθορισµό των αρµόδιων αρχών και οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρµογή του προγράµµατος και τον καθορισµό στο κατάλληλο επίπεδο των 
συµµετεχουσών αρχών ή οργανισµών και των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων καθώς 
και τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων διαβουλεύσεων. 

                                                 
13 ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. 
14 ΕΕ L 356 της 24.12.1991, σ. 1. Κανονισµός που καταργήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1452/2001. 
15 ΕΕ L 173 της 27.6.1992, σ. 1. Κανονισµός που καταργήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1453/2001. 
16 ΕΕ L 173 της 27.6.1992, σ. 13. Κανονισµός που καταργήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1454/2001. 
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Άρθρο 13 
Υποβολή, έγκριση, εφαρµογή, τροποποίηση 

1. Τα προγράµµατα στήριξης υποβάλλονται το αργότερο έξι µήνες µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόµενα προγράµµατα και τα εγκρίνει σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, εντός έξι µηνών από την υποβολή τους. 

3. Τα προγράµµατα εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

4. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να τροποποιήσουν τα µέτρα 
στήριξης ή την κατανοµή των πόρων που έχουν διατεθεί για τα µέτρα αυτά, 
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 

Άρθρο 14 
Παρακολούθηση 

Οι διαδικασίες και οι φυσικοί και χρηµατοδοτικοί δείκτες που διασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των κοινοτικών προγραµµάτων στήριξης, 
καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 15 
Γραφικό σύµβολο 

1. Καθιερώνεται γραφικό σύµβολο µε σκοπό να βελτιωθούν οι γνώσεις και να αυξηθεί η 
κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων ποιότητας, στη φυσική τους κατάσταση ή 
µεταποιηµένων, τα οποία χαρακτηρίζουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. 

2. Οι εµπλεκόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις προτείνουν τους όρους χρησιµοποίησης 
του γραφικού συµβόλου που προβλέπεται στην παράγραφο Οι εθνικές αρχές 
διαβιβάζουν τις προτάσεις αυτές, µαζί µε τη γνώµη τους, για έγκριση από την 
Επιτροπή. 

Η χρησιµοποίηση του συµβόλου ελέγχεται από δηµόσια αρχή ή οργανισµό 
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Άρθρο 16 
Αγροτική ανάπτυξη 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, η συνολική αξία της ενίσχυσης για τις επενδύσεις οι 
οποίες αποβλέπουν, ιδίως, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης 
και του προσανατολισµού προς τη βιώσιµη γεωργία σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
περιορισµένης οικονοµικής διάστασης, προς καθορισµό στο πλαίσιο των 
συµπληρωµάτων προγραµµατισµού που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του 
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Συµβουλίου17, περιορίζεται στο 75 % κατ' ανώτατο όριο του επιλέξιµου µεγέθους 
επενδύσεων. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η συνολική αξία της ενίσχυσης 
για τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 
προερχόµενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόµενων σε τοµείς 
προς καθορισµό στο πλαίσιο των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, περιορίζεται στο 65 % κατ' ανώτατο όριο του 
επιλέξιµου µεγέθους επενδύσεων. Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η συνολική αξία 
της ενίσχυσης περιορίζεται, υπό τους ίδιους όρους, στο 75 % κατ' ανώτατο όριο. 

3. Ο περιορισµός, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισµού 
(EK) αριθ. 1257/1999, δεν εφαρµόζεται στα τροπικά και υποτροπικά δάση και στις 
δασωµένες επιφάνειες που ευρίσκονται στο έδαφος των ΥΓ∆, των Αζορών και της 
Μαδέρας. 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999, τα ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιµα για την κοινοτική 
ενίσχυση και προβλέπονται στο παράρτηµα του εν λόγω κανονισµού, µπορούν έως 
και να διπλασιασθούν για το µέτρο προστασίας των λιµνών των Αζορών και το µέτρο 
για τη διατήρηση του τοπίου και των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των γεωργικών 
εκτάσεων, ιδίως για τη διατήρηση των λιθόκτιστων τοίχων αντιστηρίξεως των 
αναβαθµίδων της Μαδέρας. 

5. Τα µέτρα που προβλέπονται δυνάµει του παρόντος άρθρου αποτελούν το αντικείµενο 
περιγραφής στο πλαίσιο των προγραµµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και αφορούν τις εν λόγω περιοχές. 

Άρθρο 17 
Κρατικές ενισχύσεις 

1. Για τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης, ως προς τα 
οποία εφαρµόζονται τα άρθρα 87, 88 και 89 της εν λόγω Συνθήκης, η Επιτροπή 
δύναται να επιτρέψει, στον τοµέα της παραγωγής, της µεταποίησης και της εµπορίας 
των εν λόγω προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας µε σκοπό την άµβλυνση των ειδικών 
προβληµάτων της γεωργικής παραγωγής των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που 
συνδέονται µε τη µεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό και τον εξόχως απόκεντρο 
χαρακτήρα. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν συµπληρωµατική χρηµατοδότηση για την 
εφαρµογή των κοινοτικών προγραµµάτων στήριξης που προβλέπονται στον τίτλο III. 
Εν προκειµένω, η κρατική ενίσχυση πρέπει να κοινοποιηθεί από τα κράτη µέλη και να 
εγκριθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ως µέρος των υπόψη 
προγραµµάτων. Η εν λόγω κοινοποιούµενη ενίσχυση θεωρείται ότι κοινοποιείται 
κατά την έννοια του άρθρου 88 παράγραφος 3 πρώτη φράση της Συνθήκης. 

                                                 
17 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. 
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Άρθρο 18 
Φυτοϋγειονοµικά προγράµµατα 

1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράµµατα 
καταπολέµησης των επιβλαβών οργανισµών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, στα 
ΥΓ∆ και στις Αζόρες και τη Μαδέρα αντίστοιχα. Τα προγράµµατα αυτά καθορίζουν 
ιδίως τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοσθούν, 
τη διάρκειά τους και το κόστος τους. Τα προγράµµατα που υποβάλλονται κατ' 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δεν αφορούν την προστασία της µπανάνας. 

2. Η Κοινότητα συµβάλλει στη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, βάσει τεχνικής ανάλυσης της περιφερειακής κατάστασης. 

3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συµµετοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς 
και το ύψος της ενίσχυσης, αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία, ορίζονται 
τα µέτρα που µπορούν να επιλέγονται για την κοινοτική χρηµατοδότηση. 

Η συµµετοχή αυτή µπορεί να καλύπτει έως το 60 % των επιλέξιµων δαπανών στα 
ΥΓ∆ και έως το 75 % των επιλέξιµων δαπανών στις Αζόρες και στη Μαδέρα. Η 
πληρωµή πραγµατοποιείται βάσει των εγγράφων που υποβάλλουν η Γαλλία και η 
Πορτογαλία. Εάν κριθεί αναγκαίο, οργανώνονται από την Επιτροπή έρευνες, που 
πραγµατοποιούνται για λογαριασµό της από τους εµπειρογνώµονες οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου18. 

Άρθρο 19 
Οίνος 

1. Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαια Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου19 καθώς και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής20 δεν εφαρµόζονται στις Αζόρες και τη Μαδέρα. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999, τα σταφύλια που προέρχονται από άµεσα παραγωγικές υβριδικές 
ποικιλίες αµπέλου των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια (Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton, Herbemont) και τα οποία συλλέγονται στις περιοχές των Αζορών 
και της Μαδέρας, µπορούν να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή οίνου ο οποίος 
κυκλοφορεί µόνο εντός των περιοχών αυτών. 

Η Πορτογαλία προβαίνει, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, στη βαθµιαία καταστροφή 
της καλλιέργειας των εκτάσεων που είναι φυτεµένες µε άµεσα παραγωγικές υβριδικές 
ποικιλίες αµπέλου των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια, µε τη βοήθεια 
ενισχύσεων, ανάλογα µε την περίπτωση, που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τίτλος ΙΙ 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. 

Η Πορτογαλία ανακοινώνει κατ' έτος στην Επιτροπή την πρόοδο που σηµειώνουν οι 
εργασίες µετατροπής και αναδιάρθρωσης των εκτάσεων που είναι φυτεµένες µε 

                                                 
18 ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. 
19 ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. 
20 ΕΕ L 143 της 16.6.2000, σ. 1. 
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άµεσα παραγωγικές υβριδικές ποικιλίες αµπέλου των οποίων απαγορεύεται η 
καλλιέργεια. 

3. ∆εν εφαρµόζονται στις Καναρίους Νήσους ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και ο τίτλος ΙΙΙ του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθώς και το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1227/2000, µε εξαίρεση την απόσταξη κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της 
αγοράς οφειλόµενης σε προβλήµατα ποιότητας. 

Άρθρο 20 
Γάλα 

1. Από την περίοδο εµπορίας 1999/2000, µε σκοπό την κατανοµή της συµπληρωµατικής 
εισφοράς µεταξύ των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1788/2003, θεωρούνται ότι συνέβαλαν στην υπέρβαση µόνον οι 
παραγωγοί, κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχείο γ) του ανωτέρω κανονισµού, οι 
οποίοι είναι εγκατεστηµένοι και αναπτύσσουν δραστηριότητα στις Αζόρες και θέτουν 
σε εµπορία ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς τους, προσαυξηµένη 
κατά το ποσοστό που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

Η συµπληρωµατική εισφορά οφείλεται για τις ποσότητες που υπερβαίνουν την 
ποσότητα αναφοράς προσαυξηµένη κατά το προαναφερόµενο ποσοστό, µετά την 
ανακατανοµή, µεταξύ όλων των παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 5 
στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι και 
αναπτύσσουν δραστηριότητα στις Αζόρες, και ανάλογα µε την ποσότητα αναφοράς 
που ο καθένας από τους παραγωγούς αυτούς διαθέτει, των ποσοτήτων που 
ευρίσκονται εντός του ορίου που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή και δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί. 

Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου προκύπτει από τη σχέση µεταξύ της ποσότητας των 
73 000 τόνων για τις περιόδους 1999/2000 έως 2004/2005 και των 23 000 τόνων από 
την περίοδο 2005/2006 και του αθροίσµατος των ποσοτήτων αναφοράς, που ήταν 
διαθέσιµες σε κάθε αγροτική εκµετάλλευση στις 31 Μαρτίου 2000. Εφαρµόζεται για 
κάθε παραγωγό µόνο στις ποσότητες αναφοράς που διέθετε στις 31 Μαρτίου 2000. 

2. Οι ποσότητες γάλακτος ή ισοδυνάµου σε γάλα που αποτελούν αντικείµενο εµπορίας 
και υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς, αλλά τηρούν το ποσοστό της 
παραγράφου 1, µετά την ανακατανοµή που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, 
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαπίστωση τυχόν υπέρβασης εκ µέρους της 
Πορτογαλίας, υπολογιζόµενης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1788/2003. 

3. ∆εν εφαρµόζεται στα ΥΓ∆, ούτε στη Μαδέρα εντός των ορίων τοπικής παραγωγής 
4 000 τόνων γάλακτος, το καθεστώς συµπληρωµατικής εισφοράς που βαρύνει τους 
παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1788/2003. 
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4. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2597/97 του 
Συµβουλίου21, εντός του ορίου των αναγκών της τοπικής κατανάλωσης, η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής 
επιτρέπεται στη Μαδέρα, εφόσον το µέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και τη 
διάθεση της παραγωγής γάλακτος από τοπικές µονάδες. Το προϊόν αυτό προορίζεται 
αποκλειστικά για την τοπική κατανάλωση. 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Οι λεπτοµέρειες αυτές 
προσδιορίζουν ιδίως την ποσότητα νωπού γάλακτος παραγόµενου τοπικώς που πρέπει 
να αναµειγνύεται µε το γάλα UHT εξ ανασυστάσεως, όπως αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. 

Άρθρο 21  
Κτηνοτροφία 

1. Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών φθάσει σε 
επαρκές επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής κρέατος 
στα ΥΓ∆ και στη Μαδέρα, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής, χωρίς εφαρµογή των 
τελωνειακών δασµών του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, για την 
επί τόπου πάχυνση, βοοειδών καταγωγής τρίτων χωρών που προορίζονται για 
κατανάλωση στα ΥΓ∆ και στη Μαδέρα. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 εφαρµόζεται στα ζώα που 
απολαύουν της απαλλαγής, η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου. 

2. Οι αριθµοί των ζώων που απολαύουν της απαλλαγής της παραγράφου 1 καθορίζονται, 
εφόσον αιτιολογείται η ανάγκη εισαγωγής, λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της 
τοπικής παραγωγής. Οι αριθµοί αυτοί, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του 
παρόντος άρθρου, που περιλαµβάνουν συγκεκριµένα την ελάχιστη διάρκεια της 
περιόδου πάχυνσης, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 
παράγραφος 2. Τα ζώα αυτά προορίζονται κατά προτεραιότητα για τους παραγωγούς 
που κατέχουν κατά 50 % τουλάχιστον ζώα πάχυνσης τοπικής καταγωγής. 

3. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο i) 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η Πορτογαλία µπορεί να µειώσει το εθνικό 
ανώτατο όριο των δικαιωµάτων στην πριµοδότηση για τη θηλάζουσα αγελάδα. Εν 
προκειµένω, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, το αντίστοιχο 
ποσό µεταφέρεται από το ανώτατο όριο που καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 68 
παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο i) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 στη 
χρηµατοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση. 

                                                 
21 ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 13. 
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Άρθρο 22 
Κρατική ενίσχυση στην παραγωγή καπνού 

Επιτρέπεται στην Ισπανία να χορηγεί ενίσχυση στην παραγωγή καπνού, στις Καναρίους 
Νήσους, συµπληρωµατικώς προς την πριµοδότηση που έχει θεσπιστεί από τον τίτλο I του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου22. Η χορήγηση της ενίσχυσης αυτής δεν 
πρέπει να συνεπάγεται διακρίσεις µεταξύ παραγωγών στις νήσους του αρχιπελάγους. 

Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης είναι κατ' ανώτατο όριο ίσο προς την κοινοτική πριµοδότηση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η συµπληρωµατική ενίσχυση χορηγείται εντός ορίου 
10 τόνων ανά έτος. 

Άρθρο 23 
Απαλλαγή του καπνού από τελωνειακούς δασµούς 

1. ∆εν επιβάλλονται τελωνειακοί δασµοί κατά την απευθείας εισαγωγή στις Καναρίους 
Νήσους ακατέργαστων και ηµικατεργασµένων καπνών που υπάγονται, αντίστοιχα: 

α) στον κωδικό ΣΟ 2401, 

β) στις ακόλουθες διακρίσεις: 

– 2401 10 ακατέργαστος καπνός µε µίσχο, 

– 2401 20 ακατέργαστος αποµισχωµένος καπνός, 

– ex24 01 20 περιβλήµατα πούρων µε στήριγµα, σε ρόλους που 
προορίζονται για την κατασκευή καπνού, 

– 2401 30 απορρίµµατα καπνού, 

– ex24 02 10 ηµιτελή πούρα χωρίς περιτύλιξη, 

– ex24 03 10 κοµµένα καπνά (οριστικά µείγµατα καπνών που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τσιγάρων, πούρων και πουρακίων), 

– ex24 03 91 καπνά "οµογενοποιηµένα" ή "ανασχηµατισµένα", ακόµα και 
υπό µορφή φύλλων ή δεσµών, 

– ex24 03 99 διογκωµένα καπνά. 

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται σε προϊόντα που 
προορίζονται για την τοπική παρασκευή προϊόντων καπνού, εντός του ορίου ετήσιας 
ποσότητας εισαγωγών 20 000 τόνων ισοδυνάµου ακατέργαστου αποµισχωµένου 
καπνού. 

2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 

                                                 
22 ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70. 
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TITΛΟΣ V 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24 
Χρηµατοδότηση 

1. Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, µε εξαίρεση το άρθρο 16, 
συνιστούν παρεµβάσεις µε σκοπό τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του 
Συµβουλίου23. 

2. Η Κοινότητα χρηµατοδοτεί τα µέτρα που προβλέπονται στους τίτλους II και III του 
παρόντος κανονισµού µέχρι ανωτάτου ετησίου ποσού ίσου προς : 

− για τα ΥΓ∆: 84,7 εκατ. ευρώ,

− για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 77,3 εκατ. ευρώ,

− για τις Καναρίους Νήσους: 127,3 εκατ. ευρώ.

3. Τα ποσά που χορηγούνται ετησίως στα προγράµµατα του τίτλου II, δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά: 

− για τα ΥΓ∆: 20,7 εκατ. ευρώ,

− για τις Αζόρες και τη Μαδέρα: 7,7 εκατ. ευρώ,

− για τις Καναρίους Νήσους: 72,7 εκατ. ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ VI 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 25 
Λεπτοµέρειες εφαρµογής 

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Περιλαµβάνουν κυρίως τις µειώσεις 
του αριθµού ζώων και εκτάσεων που προβλέπονται από τα ανώτατα περιφερειακά ή/και 
εθνικά όρια, ή τα συνολικά ποσά ή τις βασικές εκτάσεις για τις συναφείς πριµοδοτήσεις και 
πληρωµές. 

Άρθρο 26 
Επιτροπή διαχείρισης 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης άµεσων ενισχύσεων, η οποία 
έχει συσταθεί µε το άρθρο 144 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εκτός εάν 
πρόκειται για την εφαρµογή του άρθρου 16 του παρόντος κανονισµού, οπότε η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής 
ανάπτυξης, η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999. 

                                                 
23 ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103. 
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2. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
ορίζεται σε έναν µήνα. 

Άρθρο 27 
Εθνικά µέτρα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος 
κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τα µέτρα ελέγχου και τις διοικητικές κυρώσεις, και 
ενηµερώνουν σχετικώς την Επιτροπή. 

Άρθρο 28 
Κοινοποιήσεις 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατ’ έτος, το αργότερο στις 15 
Φεβρουαρίου, τις πιστώσεις που διαθέτουν και τις οποίες σκοπεύουν να δαπανήσουν, 
κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους, για την εκτέλεση των προγραµµάτων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, 
έκθεση µε αντικείµενο την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό. 

3. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και στη συνέχεια ανά πέντε έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο γενική έκθεση στην οποία 
παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατ' εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού, συνοδευόµενη ενδεχοµένως από σχετικές προτάσεις. 

Άρθρο 29 
Καταργητική διάταξη 

Καταργούνται οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1452/2001, (EΚ) αριθ. 1453/2001 και (EΚ) 
αριθ. 1454/2001.  

Οι αναφορές στους καταργούµενους κανονισµούς θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα 
κανονισµό και πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο 
παράρτηµα II. 

Άρθρο 30 
Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003  

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 70 τροποποιείται ως εξής: 
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α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«β) όλες τις άλλες άµεσες ενισχύσεις του παραρτήµατος VI που χορηγούνται 
κατά την περίοδο αναφοράς στους γεωργούς των Υπερπόντιων Γαλλικών 
∆ιαµερισµάτων, των Αζορών και της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και 
των Νησιών του Αιγαίου και τις άµεσες ενισχύσεις που χορηγούνται κατά 
την περίοδο αναφοράς δυνάµει του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93.» 

β) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2019/93, τα κράτη µέλη χορηγούν τις άµεσες ενισχύσεις οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός των ανωτάτων 
ορίων που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισµού και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, στον τίτλο IV 
κεφάλαια 3, 6 και 7 έως 13 του παρόντος κανονισµού καθώς και στο άρθρο 6 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.» 

2) Στο άρθρο 71 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείµενο: 

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 70 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού, κατά τη 
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εφαρµόζει τις 
άµεσες ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα VI υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται, αντίστοιχα, στον τίτλο IV κεφάλαια 3, 6 και 7 έως 13 του παρόντος 
κανονισµού καθώς και στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, εντός των 
ανωτάτων δηµοσιονοµικών ορίων που αντιστοιχούν στη συνιστώσα των εν λόγω 
άµεσων ενισχύσεων εντός του εθνικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισµού και το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 144 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.» 

4) Τα παραρτήµατα I και VI τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του 
παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 31 
Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1785/2003 

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1785/2003 τροποποιείται ως εξής: 

1) το άρθρο5 καταργείται· 

2) στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 καταργείται. 
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Άρθρο 32 
Έναρξη ισχύος 

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

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο, τα άρθρα 13, 25 και 26 εφαρµόζονται από 
την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του. 

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

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

– Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή 
του ανθρώπου, 

– λυκίσκος, 

– γεώµηλα σποράς, 

– φυτικά έλαια που προορίζονται για τη βιοµηχανία µεταποίησης, 

– πούλπα, πολτός και συµπυκνωµένος χυµός φρούτων, για µεταποίηση, 

– παρασκευάσµατα για τη σίτιση ζώων, υπαγόµενα στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31, 
2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 και 2309 90 53, 

– στη νήσο Ρεϋνιόν : προϊόντα υπαγόµενα στο δασµολογικό κωδικό ΣΟ 1006 20. 

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΖΟΡΩΝ 

Περιγραφή των εµπορευµάτων Κωδικός ΣΟ 

Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων 
και τη διατροφή του ανθρώπου 

 

Σπόροι αραβοσίτου για σπορά 1005 10  

Ρύζι 1006 

Σπόροι σόγιας 1201 00 90 

Σπέρµατα ηλιοτρόπιου 1206 00 99 

Λυκίσκος 1210 

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο 1701 12 10 

Χυµοί φρούτων (πρώτες ύλες) 2009 

Ελαιόλαδο 1509 10 90, 1509 90 00 
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3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑ∆ΕΡΑΣ 

Περιγραφή των εµπορευµάτων Κωδικός ΣΟ 

Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη 
σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου 

 

Λυκίσκος 1210 

Αφυδατωµένη µηδική 1214 10 

Πλακούντες σόγιας 2304 

Ρύζι 1006 

Φυτικά έλαια ex 1507 έως ex 1516 

Ζάχαρα 1701 και 1702 (εκτός από την ισογλυκόζη) 

∆ιατηρηµένα φρούτα και συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων 
(πρώτες ύλες) 

2007 99, 2008 και ex 2009 

Νωπό ή διατηρούµενο µε απλή ψύξη βόειο κρέας 0201 

Κατεψυγµένο βόειο κρέας 0202 

Χοίρειο κρέας 0203 

Γαλακτοκοµικά προϊόντα :  

– Γάλα σε σκόνη ex 0402 

– Γάλα σε υγρή µορφή 0401 

– Βούτυρο ex 0405 

– Τυριά 0406 

Γεώµηλα σποράς 0701 10 00 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΑΡΙΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ 

Περιγραφή των εµπορευµάτων Κωδικός ΣΟ 

Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση 
ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου 

 

Βύνη 1107 

Λυκίσκος 1210 

Ρύζι 1006 

Φυτικά έλαια ex 1507 έως ex 1516 

Ζάχαρα 1701, 1702 (εκτός από την ισογλυκόζη) 

Συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων (πρώτες ύλες) ex 2009 

Νωπό ή διατηρούµενο µε απλή ψύξη βόειο κρέας 0201 

Κατεψυγµένο βόειο κρέας 0202 

Κατεψυγµένο χοίρειο κρέας 0203 21, 0203 22, 0203 29 

Κατεψυγµένο κρέας πουλερικών 0207 26, 22, 41, 42, 43, 50 

Αφυδατωµένα αβγά (για τη βιοµηχανία τροφίµων) ex 0408 

Γεώµηλα σποράς 0701 10 00 

Γαλακτοκοµικά προϊόντα :  

– Γάλα σε υγρή µορφή 0401 

– Γάλα συµπυκνωµένο ή σε σκόνη  0402 

– Βούτυρο ex 0405 

– Τυριά 0406 30, 0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89 

Παρασκευάσµατα γάλακτος για παιδιά  

χωρίς ζωικές λιπαρές ουσίες ex 1901 90 

Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από µηδική 1214 10 00 

Άλλες µορφές µηδικής ex 1214 90 90 

Πλακούντες και άλλα στερεά υπολείµµατα από την εξαγωγή 
του σογιελαίου 

2304 00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 1452/2001 

Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 1453/2001 

Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 1454/2001 

Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 1785/2002 Παρών κανονισµός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1  Άρθρο 1 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 2  Άρθρο 2 

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 
έως 4 

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 
έως 4 

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 έως 4  Άρθρο 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 5  Άρθρο 3 παράγραφος 5  Άρθρο 3 παράγραφος 5  Άρθρο 4 

    Άρθρο 5 

 Άρθρο 3 παράγραφος 6 
τρίτο εδάφιο 

  Άρθρο 6 

   Άρθρο 11 
παράγραφος 3 

Άρθρο 7 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 
πρώτο και δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 
πρώτο και δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο 

 Άρθρο 8 

Άρθρο 5    – 

Άρθρο 6     – 

Άρθρο 8    – 

Άρθρο 9    – 

Άρθρο 11    – 

Άρθρο 12    – 

Άρθρο 13    – 

Άρθρο 14    – 

Άρθρο 15    – 

Άρθρο 16    – 

Άρθρο 17    – 

Άρθρο 18    – 

 Άρθρο 5   – 

 Άρθρο 6   – 

 Άρθρο 7   – 

 Άρθρο 9   – 

Άρθρο 19 Άρθρο 11 Άρθρο 18  Άρθρο 10 

 Άρθρο 13   – 

 Άρθρο 14   – 

 Άρθρο 15   – 

 Άρθρο 16   – 

 Άρθρο 17   – 

 Άρθρο 18   – 

 Άρθρο 19   – 

 Άρθρο 20   – 

 Άρθρο 22 παράγραφοι 1 
και 2, παράγραφος 3 πρώτο 
και δεύτερο εδάφιο, 
παράγραφοι 4 και 5 

  – 

 Άρθρο 24   – 

 Άρθρο 25   – 

 Άρθρο 26   – 
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 Άρθρο 27   – 

 Άρθρο 28   – 

 Άρθρο 30   – 

  Άρθρο 4  – 

  Άρθρο 5  – 

  Άρθρο 7   – 

  Άρθρο 8  – 

  Άρθρο 9  – 

  Άρθρο 10  – 

  Άρθρο 11  – 

  Άρθρο 13  – 

  Άρθρο 14  – 

  Άρθρο 17  – 

 Άρθρο 31   – 

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 
και 2 

Άρθρο 33 παράγραφοι 1 
και 2 

Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2  Άρθρο 16 παράγραφοι 1 
και 2 

Άρθρο 21 παράγραφος 3 Άρθρο 33 παράγραφος 3   Άρθρο 16 παράγραφος 3 

 Άρθρο 33 παράγραφος 5   Άρθρο 16 παράγραφος 4 

Άρθρο 21 παράγραφος 5 Άρθρο 33 παράγραφος 6 Άρθρο 19 παράγραφος 4  Άρθρο 16 παράγραφος 5 

Άρθρο 24 Άρθρο 36 Άρθρο 22  Άρθρο 17 παράγραφος 1 

    Άρθρο 17 παράγραφος 2 

Άρθρο 20 Άρθρο 32   Άρθρο 18 

 Άρθρο 8   Άρθρο 19 παράγραφος 1 

 Άρθρο 10   Άρθρο 19 παράγραφος 2 

  Άρθρο 12  Άρθρο 19 παράγραφος 3 

 Άρθρο 23   Άρθρο 20 παράγραφοι 1 
και 2 

Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 3   Άρθρο 20 παράγραφος 3 

 Άρθρο 15 παράγραφος 4   Άρθρο 20 παράγραφος 4 

Άρθρο 7 Άρθρο 12   Άρθρο 21 παράγραφοι 1 
και 2 

 Άρθρο 22 παράγραφος 3 
τρίτο εδάφιο 

  Άρθρο 21 παράγραφος 3 

  Άρθρο 15  Άρθρο 22 

  Άρθρο 16  Άρθρο 23 

Άρθρο 25 Άρθρο 37 Άρθρο 23  Άρθρο 24 παράγραφος 1 

    Άρθρο 24 παράγραφοι 2, 
3 και 4 

Άρθρο 22 Άρθρο 34 Άρθρο 20  Άρθρο 25 

Άρθρο 23 Άρθρο 35  Άρθρο 21  Άρθρο 26 

Άρθρο 26 Άρθρο 38 Άρθρο 24  Άρθρο 27 

Άρθρο 27 Άρθρο 39 Άρθρο 25  Άρθρο 28 

    Άρθρο 29 

    Άρθρο 30 

    Άρθρο 31 

Άρθρο 29 Άρθρο 41 Άρθρο 27  Άρθρο 32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Τα παραρτήµατα I και VI του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιούνται ως εξής: 

1) Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 

Τοµέας Νοµική βάση Παρατηρήσεις 

Ενιαία ενίσχυση Τίτλος III του παρόντος 
κανονισµού 

Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση (βλ. παράρτηµα VI) (*) 

Ενιαία στρεµµατική 
ενίσχυση 

Τίτλος IVα, άρθρο143β, του 
παρόντος κανονισµού 

Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση η οποία αντικαθιστά όλες 
τις άµεσες ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν 
παράρτηµα 

Σκληρό σιτάρι Τίτλος IV κεφάλαιο 1 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση (πριµοδότηση 
ποιότητας) 

Πρωτεϊνούχοι 
σπόροι 

Τίτλος IV κεφάλαιο 2 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Ρύζι Τίτλος IV κεφάλαιο 3 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Καρποί µε κέλυφος Τίτλος IV κεφάλαιο 4 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Ενεργειακές 
καλλιέργειες 

Τίτλος IV κεφάλαιο 5 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Γεώµηλα 
παραγωγής αµύλου 

Τίτλος IV κεφάλαιο 6 του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση παραγωγής 

Γάλα και 
γαλακτοκοµικά 
προϊόντα 

Τίτλος IV κεφάλαιο 7 του 
παρόντος κανονισµού 

Πριµοδότηση για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και 
πρόσθετες ενισχύσεις 

Αροτραίες 
καλλιέργειες στη 
Φινλανδία και σε 
ορισµένες περιοχές 
της Σουηδίας 

Τίτλος IV κεφάλαιο 8 του 
παρόντος κανονισµού (**)(*****) 

Ειδική περιφερειακή ενίσχυση για αροτραίες 
καλλιέργειες 

Σπόροι σποράς Τίτλος IV κεφάλαιο 9 του 
παρόντος κανονισµού (**)(*****) 

Ενίσχυση παραγωγής 

Αροτραίες 
καλλιέργειες 

Τίτλος IV κεφάλαιο 10 του 
παρόντος κανονισµού(***)(*****) 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων για παύση 
καλλιέργειας, των ενισχύσεων για ενσίρωση, των 
συµπληρωµατικών ποσών (**), καθώς και του 
συµπληρώµατος και της ειδικής ενίσχυσης για το 
σκληρό σιτάρι 

Αιγοπρόβατα Τίτλος IV κεφάλαιο 11 του 
παρόντος κανονισµού(***)(*****) 

Πριµοδότηση για προβατίνες και αίγες, 
συµπληρωµατική πριµοδότηση και ορισµένες 
πρόσθετες ενισχύσεις 
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Βόειο κρέας Τίτλος IV κεφάλαιο 12 του 
παρόντος κανονισµού(*****) 

Ειδική πριµοδότηση(***), πριµοδότηση λόγω σφαγής 
εκτός εποχής, πριµοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες 
(συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που καταβάλλεται 
για τις δαµαλίδες και συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσθετης εθνικής πριµοδότησης για θηλάζουσες 
αγελάδες όταν συγχρηµατοδοτείται)(***), 
πριµοδότηση σφαγής(***), ενίσχυση 
εκτατικοποίησης, πρόσθετες ενισχύσεις 

Όσπρια Τίτλος IV κεφάλαιο 13 του 
παρόντος κανονισµού(*****) 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Συγκεκριµένοι τύποι 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και 
παραγωγή ποιότητας 

Άρθρο 69 του παρόντος 
κανονισµού(****) 

 

Αποξηραµένες 
χορτονοµές 

Άρθρο 71 παράγραφος 2 
δεύτερο εδάφιο, του παρόντος 
κανονισµού(*****) 

 

Καθεστώς µικρών 
εκµεταλλεύσεων 

Άρθρο 2α 
Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 1259/1999 

Μεταβατική ενίσχυση µε βάση την έκταση για 
γεωργούς που λαµβάνουν λιγότερο από 1.250 ευρώ 

Ελαιόλαδο Τίτλος IV κεφάλαιο 10β του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση 

Μεταξοσκώληκες Άρθρο 1  
Κανονισµός (EΟΚ) 
αριθ. 845/72 

Ενίσχυση για ενθάρρυνση της εκτροφής 

Μπανάνες Άρθρο 12  
Κανονισµός (EΟΚ) 
αριθ. 404/93 

Ενίσχυση παραγωγής 

Σταφίδες Άρθρο 7 παράγραφος 1  
Κανονισµός (EΚ) 
αριθ. 2201/96 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

Καπνός Τίτλος IV κεφάλαιο 10γ του 
παρόντος κανονισµού 

Ενίσχυση παραγωγής 

Λυκίσκος Τίτλος IV κεφάλαιο 10δ του 
παρόντος κανονισµού(***)(*****) 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση 

POSEI Τίτλος IIΙ του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. …/ του 
Συµβουλίου(******)  

Άµεσες πληρωµές κατά την έννοια του άρθρου 2, που 
καταβάλλονται βάσει των µέτρων τα οποία 
θεσπίζονται στο πλαίσιο των προγραµµάτων. 

Νησιά Αιγαίου Άρθρα 6(**)(*****), 8, 11 και 12 
Κανονισµός (EΟΚ) 
αριθ. 2019/93 

Τοµείς: βόειο κρέας, γεώµηλα, ελιές, µέλι 

Βαµβάκι Τίτλος IV κεφάλαιο 10α του 
παρόντος κανονισµού  

Ενίσχυση µε βάση την έκταση  

(*) Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ή από µεταγενέστερη ηµεροµηνία σε περίπτωση εφαρµογής του 
άρθρου 71. Για το 2004 ή για µεταγενέστερη ηµεροµηνία σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71, οι 
άµεσες πληρωµές που εµφαίνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος VI, καλύπτονται από το 
παράρτηµα I, εκτός από τις αποξηραµένες χορτονοµές. 

(**) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 70. 
(***) Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 66, 67 και 68 ή 68α. 
(****) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 69. 
(*****) Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 71. 
(******) ΕΕ L … της …, σ. … » 
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2) Το παράρτηµα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 

Τοµέας Νοµική βάση Παρατηρήσεις 

Αροτραίες 
καλλιέργειες 

Άρθρα 2, 4 και 5  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1251/1999 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων για παύση 
καλλιέργειας, των ενισχύσεων για ενσίρωση, των 
συµπληρωµατικών ποσών (*), καθώς και του 
συµπληρώµατος και της ειδικής ενίσχυσης για το 
σκληρό σιτάρι 

Άµυλο γεωµήλων Άρθρο 8, παράγραφος 2  
Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1766/92 

Ενισχύσεις για τους γεωργούς που παράγουν 
γεώµηλα προοριζόµενα για την παραγωγή αµύλου 

Όσπρια Άρθρο 1  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1577/96 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση 

Ρύζι Άρθρο 6  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 3072/95 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση 

Σπόροι προς 
σπορά(*) 

Άρθρο 3  
Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2358/71 

Ενίσχυση παραγωγής 

Βόειο κρέας Άρθρα 4, 5, 6, 10, 11, 13 και 14  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1254/1999 

Ειδική πριµοδότηση, πριµοδότηση λόγω σφαγής 
εκτός εποχής, πριµοδότηση για θηλάζουσες 
αγελάδες (συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που 
καταβάλλεται για τις δαµαλίδες και 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσθετης εθνικής 
πριµοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες όταν 
συγχρηµατοδοτείται), πριµοδότηση σφαγής, 
ενίσχυση εκτατικοποίησης, πρόσθετες ενισχύσεις 

Γάλα και 
γαλακτοκοµικά 
προϊόντα 

Τίτλος IV κεφάλαιο 7 του παρόντος 
κανονισµού 

Πριµοδότηση για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και 
πρόσθετες ενισχύσεις(**) 

Αιγοπρόβατα Άρθρο 5  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2467/98 
Άρθρο 1  
Κανονισµός (EΟΚ) 1323/90 
Άρθρα 4 και 5, άρθρο 11 
παράγραφος 1, και άρθρο 11 
παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και 
τέταρτη περίπτωση  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2529/2001 

Πριµοδότηση για προβατίνες και αίγες, 
συµπληρωµατική πριµοδότηση και ορισµένες 
πρόσθετες ενισχύσεις 

Νησιά Αιγαίου(*) Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3  
Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 2019/93 

Τοµέας: Βόειο κρέας 
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Αποξηραµένες 
χορτονοµές 

Άρθρο 3  
Κανονισµός (EΚ) αριθ. 603/95 

Πριµοδότηση για µεταποιηµένα προϊόντα (όπως 
ισχύει σύµφωνα µε το παράρτηµα VII σηµείο ∆ 
του παρόντος κανονισµού) 

Βαµβάκι Παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 4 για το βαµβάκι που 
προσαρτάται στην Πράξη 
Προσχώρησης της Ελλάδας 

Στήριξη παρεχόµενη µέσω της ενίσχυσης για µη 
εκκοκκισµένο βαµβάκι 

Ελαιόλαδο Άρθρο 5 του κανονισµού 
αριθ. 136/66/ΕΟΚ 

Ενίσχυση παραγωγής 

Καπνός Άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2075/92 

Ενίσχυση παραγωγής 

Άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1696/71 

Ενίσχυση µε βάση την έκταση Λυκίσκος 

Άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1098/98 

Ενίσχυση για προσωρινή παύση της καλλιέργειας 

(*) Εκτός της περίπτωσης εφαρµογής του άρθρου 70. 
(**) Από το 2007, εκτός της περίπτωσης εφαρµογής του άρθρου 62. » 
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FINANCIAL STATEMENT 

 

  
1. BUDGET HEADING: 

05 02 11 04 (1) 
APPROPRIATIONS: 
EUR 268 millions (1) 

2. TITLE: 
Proposal for a Council Regulation laying down specific measures for the agriculture in the outermost 
regions of the Union 

3. LEGAL BASIS: 
Articles 36, 37 and 299(2) of the Treaty 

4. AIMS: 
Rationalise, with a view to improving their effectiveness, the measures applicable to the Outermost 
Regions, in particular through the establishment of programmes providing for the application of the 
specific supply arrangements and of measures in favour of local agricultural production in a form which 
is the most appropriate to the needs of the region concerned. 

5. FINANCIAL IMPLICATIONS 12 MONTH 
PERIOD 

 
(EUR million) 

CURRENT 
FINANCIAL 
YEAR 2004 
(EUR million) 

FOLLOWING 
FINANCIAL 
YEAR 2005 
(EUR million) 

5.0 EXPENDITURE 
– CHARGED TO THE EC BUDGET 
(REFUNDS/INTERVENTIONS) 
– NATIONAL AUTHORITIES 
– OTHER 

289,3 (2) – – 

5.1 REVENUE 
– OWN RESOURCES OF THE EC  
(LEVIES/CUSTOMS DUTIES) 
– NATIONAL 

– – – 

  2006 2007 2008 2009 
5.0.1 ESTIMATED EXPENDITURE 289,3 (2) 289,3 (2) 289,3 (2) 289,3 (2) 
5.1.1 ESTIMATED REVENUE – – – – 

5.2 METHOD OF CALCULATION: 
– 

6.0 CAN THE PROJECT BE FINANCED FROM APPROPRIATIONS ENTERED IN THE 
RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET? 

 
YES / NO 

6.1 CAN THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFER BETWEEN CHAPTERS OF 
THE CURRENT BUDGET? 

 
YES / NO 

6.2 WILL A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY? YES / NO 

6.3 WILL APPROPRIATIONS NEED TO BE ENTERED IN FUTURE BUDGETS? YES / NO 

OBSERVATIONS: 
(1) The appropriations for other lines of Title 05 are also concerned, especially as regards those payments 

which are made in the outermost Regions in the context of certain direct aid regimes throughout the 
Union. These payments notably concern beef, sheep and goat premiums (EUR 41,8 million) and arable 
crops (EUR 1,9 million), currently financed respectively from within the appropriations of 05 03 02, 
05 03 03 and 05 02 03. 

(2) The measure lays down annual ceiling amounts for each region for the financing of the specific supply 
arrangements and of measures in favour of local production. Since these ceilings are based on average 
expenditure in a recent reference period and on the ceilings already applicable for certain aids for the 
support of local production, the measure is neutral for the budget. 
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