
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2004
για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συµβουλίου σχετικά µε ενέργειες

στον τοµέα της µελισσοκοµίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συµβουλίου, της 26ης
Απριλίου 2004, σχετικά µε ενέργειες στον τοµέα της µελισσοκο-
µίας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 797/2004, που αντικαθιστά τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου (2), καθό-
ρισε τις ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων
παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας.
Μεριµνώντας για σαφήνεια, πρέπει να καταργηθεί ο κανονι-
σµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 της Επιτροπής, της 20ής Νοεµ-
βρίου 1997, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1221/97 του Συµβουλίου περί των γενικών κανό-
νων εφαρµογής για ενέργειες βελτίωσης της παραγωγής και
της εµπορίας του µελιού (3) και να αντικατασταθεί από ένα
νέο κανονισµό.

(2) Το άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 προβλέ-
πει την προαιρετική κατάρτιση µελισσοκοµικών προγραµµά-
των από τα κράτη µέλη. Πρέπει να καθοριστούν τα βασικά
στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν τα προγράµµατα
αυτά, καθώς και η προθεσµία για τη διαβίβασή τους στην
Επιτροπή.

(3) Πρέπει να περιοριστεί η κοινοτική συµµετοχή στη χρηµατο-
δότηση των µελισσοκοµικών προγραµµάτων, λαµβάνοντας
υπόψη την κατανοµή του κοινοτικού µελισσοκοµικού κεφα-
λαίου.

(4) Τα κράτη µέλη πρέπει να διενεργήσουν τους ελέγχους που
αφορούν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Τα µέτρα
ελέγχου πρέπει να ανακοινωθούν στην Επιτροπή.

(5) Κατά την εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων πρέπει να
διασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ των ενεργειών των µελισσοκο-
µικών προγραµµάτων και άλλων µέτρων που υπάγονται σε
διαφορετικές κοινοτικές πολιτικές. Κυρίως, πρέπει να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε υπεραντιστάθµιση οφειλοµένη σε συν-
δυασµό των ενισχύσεων και οποιαδήποτε αντίφαση στον
καθορισµό των ενεργειών.

(6) Για να είναι δυνατή ορισµένη ελαστικότητα στην εκτέλεση
του προγράµµατος, τα ανώτατα οικονοµικά όρια που ανα-
κοινώθηκαν για κάθε ενέργεια είναι δυνατόν να ποικίλουν

κατά ορισµένο ποσοστό, χωρίς ωστόσο να υπερβούν το
ανώτατο όριο των προβλέψεων των δαπανών. Σε περίπτωση
προσφυγής στην ελαστικότητα της εκτέλεσης του προγράµ-
µατος, η κοινοτική χρηµατική συµµετοχή δεν δύναται να
υπερβεί το ανώτατο όριο του 50 % των δαπανών που όντως
αναλαµβάνονται από το σχετικό κράτος µέλος.

(7) Για να είναι δυνατή µεγαλύτερη ελαστικότητα για την εκτέ-
λεση του προγράµµατος, οι ενέργειες ενός προγράµµατος
πρέπει να µπορούν να προσαρµοστούν κατά τη διάρκεια της
εκτελέσεως του προγράµµατος, εφόσον οι προσαρµοσµένες
ενέργειες αντιστοιχούν στις ενέργειες που αναφέρονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 797/2004.

(8) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισµό των γεωρ-
γικών συντελεστών µετατροπής που θα εφαρµοστούν στη
χρηµατοδότηση των µελισσοκοµικών προγραµµάτων.

(9) Για να πραγµατοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί µε αρµονικό
τρόπο η µελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 για τη διάρθρωση του τοµέα της
µελισσοκοµίας πρέπει να καθοριστούν κανόνες όσον αφορά
το περιεχόµενό της.

(10) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης του κρέα-
τος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εθνικά προγράµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 (εφεξής ονοµαζόµενα «µελισσοκοµικά
προγράµµατα») περιλαµβάνουν κυρίως:

α) την περιγραφή της καταστάσεως του τοµέα, που πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα τακτικής ενηµέρωσης των διαρθρωτικών
στοιχείων που περιλαµβάνονται στη µελέτη που προβλέπεται
στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 797/2004·

β) τους στόχους του µελισσοκοµικού προγράµµατος·

γ) την επακριβή περιγραφή των ενεργειών, ενδεχοµένως µε ανα-
φορά του µοναδιαίου κόστους·

δ) τις υπολογιζόµενες δαπάνες και το σχέδιο χρηµατοδότησης,
κατανεµηµένο ανά ετήσιο οικονοµικό έτος σε εθνικό και περι-
φερειακό επίπεδο·
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ε) την αναφορά στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις·

στ) τον κατάλογο των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και των
συνεταιρισµών του τοµέα της µελισσοκοµίας που συνεργάζο-
νται µε την αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους για την
εκπόνηση µελισσοκοµικών προγραµµάτων·

ζ) τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρακολούθησης του µελισσο-
κοµικού προγράµµατος και της αξιολόγησής του.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν το µελισσοκοµικό τους πρό-
γραµµα στην Επιτροπή, πριν από τη 15η Απριλίου του πρώτου
έτους της τριετούς περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραµµα.

Ωστόσο, για το 2004 τα κράτη µέλη ανακοινώνουν το µελισσοκο-
µικό τους πρόγραµµα, το αργότερο τη 15η Μαΐου 2004.

2. Τα ετήσια οικονοµικά έτη του µελισσοκοµικού προγράµµατος
καθορίζονται από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους έως τις 15 Οκτω-
βρίου του εποµένου έτους.

3. Οι ενέργειες των µελισσοκοµικών προγραµµάτων που προβλέ-
πονται για κάθε έτος της τριετούς περιόδου πρέπει να έχουν εκτελε-
στεί πλήρως, πριν από τις 31 Αυγούστου του εποµένου έτους. Οι
σχετικές πληρωµές πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους.

Άρθρο 3

Η συµµετοχή της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση των µελισσοκο-
µικών προγραµµάτων περιορίζεται για κάθε κράτος µέλος στο ποσό
που αντιστοιχεί στο µερίδιο του κοινοτικού µελισσοκοµικού του
κεφαλαίου που εµφαίνεται στο παράρτηµα I.

Ωστόσο, εάν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη δεν ανακοινώσουν τα
µελισσοκοµικά τους προγράµµατα πριν από την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ή δεν χρησιµοποιήσουν
πλήρως το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος
άρθρου, τα µερίδια των άλλων κρατών µελών είναι δυνατόν να
αυξηθούν κατ αναλογία του µεριδίου τους.

Άρθρο 4

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, µαζί µε τα µελισσοκο-
µικά προγράµµατα, ένα φάκελο που αφορά τους σχετικούς ελέγ-
χους.

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην επαλήθευση της τηρήσεως των όρων
χορήγησης των ενισχύσεων που καθιερώθηκαν δυνάµει των
υποβληθέντων µελισσοκοµικών προγραµµάτων. Οι έλεγχοι διενερ-
γούνται σε διοικητικό επίπεδο καθώς και επιτόπου.

Οι οργανισµοί πληρωµής πρέπει να διατηρήσουν επαρκείς αποδεί-
ξεις των ελέγχων αυτών.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την ηµε-
ροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τον κατά-
λογο των ενεργειών επί της µελισσοκοµίας που έχουν εγγραφεί στα
λειτουργικά εθνικά προγράµµατα στο πλαίσιο των στόχων αριθ. 1
και αριθ. 2 που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999 του Συµβουλίου (1).

2. Η ίδια ενέργεια δεν δύναται να αποτελέσει αντικείµενο ενί-
σχυσης συγχρόνως στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 797/
2004 και στο πλαίσιο ενός άλλου καθεστώτος κοινοτικών ενι-
σχύσεων, κυρίως δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999
του Συµβουλίου (2).

Άρθρο 6

Τα χρηµατικά ανώτατα όρια κάθε ενέργειας είναι δυνατόν να αυξη-
θούν ή να µειωθούν κατά ανώτατο ποσοστό 20 %, χωρίς να υπάρξει
υπέρβαση του συνολικού ανωτάτου ορίου των ετησίων προβλέψεων
δαπανών, ούτε η κοινοτική συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των
µελισσοκοµικών προγραµµάτων να υπερβεί το 50 % των δαπανών
που αναλαµβάνονται από το σχετικό κράτος µέλος.

Άρθρο 7

Οι ενέργειες των µελισσοκοµικών προγραµµάτων είναι δυνατόν να
προσαρµοστούν κατά τη διάρκεια του ετησίου οικονοµικού έτους,
εφόσον παραµένουν σύµφωνες προς το άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 797/2004 και έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5
του ιδίου κανονισµού.

Άρθρο 8

Ο συντελεστής µετατροπής που θα εφαρµοστεί στο ποσό που
αναφέρεται στο άρθρο 3 είναι αυτός που ισχύει την 1η Μαου του
έτους ανακοινώσεως του µελισσοκοµικού προγράµµατος.

Άρθρο 9

Η µελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
797/2004 περιλαµβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 10

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 καταργείται.

Οι παραποµπές στον καταργηθέντα κανονισµό εννοούνται ότι γίνο-
νται στον παρόντα κανονισµό και πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα
µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα III.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

30.4.2004 L 163/85Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτος µέλος
Μελισσοκοµικό κεφάλαιο

Αριθµός κυψελών

Βέλγιο 100 000

∆ανία 155 000

Γερµανία 893 000

Ελλάδα 1 380 000

Ισπανία 2 397 840

Γαλλία 1 150 000

Ιρλανδία 20 000

Ιταλία 1 100 000

Λουξεµβούργο 10 213

Κάτω Χώρες 80 000

Αυστρία 336 139

Πορτογαλία 590 000

Φινλανδία 47 000

Σουηδία 145 000

Ηνωµένο Βασίλειο 274 000

Σύνολο 8 678 192



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μελέτη σχετικά µε τη διάρθρωση του τοµέα της µελισσοκοµίας, που αναφέρεται στο άρθρο 9

1. Κυψέλες και µελισσοκόµοι

Επαγγελµατικές κυψέλες:

Σύνολο κυψελών:

Επαγγελµατίες µελισσοκόµοι (α):

Σύνολο µελισσοκόµων:

2. ∆ιάρθρωση της εµπορίας

Παραγωγή (β): Άµεση πώληση στον καταναλωτή

Άµεση πώληση στον λιανοπωλητή

Πωλήσεις στα κέντρα συσκευασίας/στο εµπόριο

Πωλήσεις στη βιοµηχανία

Εισαγωγές: Πωλήσεις στο εµπόριο/στα κέντρα συσκευασίας/στη βιοµηχανία

Εξαγωγές:

3. Τιµές

4. Κόστος παραγωγής και συσκευασίας

Σταθερό κόστος:

Μεταβλητό κόστος:

— Λεπτοµερής κατανοµή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, τουλάχιστον σχετικά µε:
— τα έξοδα για την καταπολέµηση της βαρόασης
— τη χειµερινή τροφή
— τις συσκευασίες (περιέκτες)
— τη νοµαδική µελισσοκοµία

5. Ποιότητα του µελιού

Βεβαίωση ιδιοτυπίας: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συµβουλίου (1)

Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ): Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου (2)

Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ): Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Σηµειώσεις:

(α) Επαγγελµατίας µελισσοκόµος = εκείνος που διαθέτει περισσότερες από 150 κυψέλες.

(β) Ενδεχοµένως αναφέρεται στο είδος του µελιού και το µέγεθος της εκµετάλλευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2300/97 Παρών κανονισµός

Άρθρο 1 Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 4 εδάφια 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3 Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4α Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 5 Άρθρο 8

Άρθρο 6 Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 7 Άρθρο 11

Παράρτηµα I Παράρτηµα I

Παράρτηµα II Παράρτηµα II

– Παράρτηµα III
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