ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Παξάξηεκα Ι ηεο Σπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ΠΙΝΑΚΑΣ
Πξνβιεπόκελνο ζην άξζξν 32 ηεο
ζπλζήθεο (1)
Kιάζε ηεο
νλνκαηνινγίαο ησλ Βξπμειιώλ
Κεθάιαην 1
Κεθάιαην 2
Κεθάιαην 3
Κεθάιαην 4
Κεθάιαην 5
05.04
05.15

Κεθάιαην 6
Κεθάιαην 7
Κεθάιαην 8
Κεθάιαην 9
Κεθάιαην 10
Κεθάιαην 11
Κεθάιαην 12

Κεθάιαην 13
ex 13.03
Κεθάιαην 15
15.01

(2)
Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ
Εώα δώληα
Κξέαηα θαη βξώζηκα παξαπξντόληα
ζθαγίσλ
Ιρζείο, καιαθόζηξαθα θαη καιάθηα
Γάια θαη πξντόληα γαιαθηνθνκίαο. Ωά
πηελώλ. Μέιη θπζηθόλ
Έληεξα, θύζηεηο θαη ζηόκαρνη δώσλ,
νιόθιεξα ή εηο ηεκάρηα, πιελ ησλ εμ
ηρζύσλ ηνηνύησλ
Πξντόληα δσηθήο πξνειεύζεσο, κε
αιιαρνύ θαηνλνκαδόκελα ή
πεξηιακβαλόκελα. Με δώληα δώα ησλ
θεθαιαίσλ 1 θαη 3, αθαηάιιεια δηά ηελ
αλζξώπηλε θαηαλάισζε
Φπηά δώληα θαη πξντόληα αλζνθνκίαο
Λαραληθά, θπηά, ξίδαη θαη θόλδπινη, άπαληα
εδώδηκα
Καξπνί θαη νπώξαη εδώδηκνη. Φινηνί
εζπεξηδνεηδώλ θαη πεπόλσλ
Καθέο, ηέηνλ θαη αξηύκαηα (κπαραξηθά),
εμαηξέζεη ηνπ καηέ (θιάζηο 09.03)
Γεκεηξηαθά
Πξντόληα αιεπξνπνηίαο, βύλε, άκπια,
γινπηέλε, ηλνπιίλε
Σπέξκαηα θαη θαξπνί ειαηώδεηο. Σπέξκαηα,
ζπόξνη ζπνξάο θαη δηάθνξνη θαξπνί.
Βηνκεραληθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά.
Άρπξα θαη ρνξηνλνκαί.
Πεθηίλε
Λίπνο ρνίξεηνλ ππό ηελ νλνκαζίαλ
“saindoux” θαη ινηπά ρνίξεηα ιίπε,
ιακβαλόκελα δηά πηέζεσο ή ηήμεσο. Λίπε
πνπιεξηθώλ ιακβαλόκελα δηά πηέζεσο ή
ηήμεσο
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15.02

15.03

15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Κεθάιαην 16
Κεθάιαην 17
17.01
17.02

17.03
17.05(*)

Κεθάιαην 18
18.01
18.02
Κεθάιαην 20
Κεθάιαην 22
22.04

Λίπε βννεηδώλ, πξνβαηνεηδώλ θαη
αηγνεηδώλ, αθαηέξγαζηα ή ηεηεγκέλα,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιηπώλ ησλ
ιεγνκέλσλ πξώηεο εθζιίςεσο
Σηεαηίλε, ειαηνζηεαηίλε, έιαηνλ ηνπ ππό
ηελ νλνκαζία “saindoux” ρνηξείνπ ιίπνπο
θαη ειαηνκαξγαξίλε, άλεπ πξνζζήθεο
γαιαθηνκαηνπνηώλ νπζηώλ, άλεπ
αλακείμεσο ή παξαζθεπήο ηηλόο
Λίπε θαη έιαηα ηρζύσλ θαη ζαιαζζίσλ
ζειαζηηθώλ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα
Έιαηα θπζηθά κόληκα, ξεπζηά ή αινηθώδε,
αθαζάξηζηα θεθαζαξκέλα ή εμεπγεληζκέλα
Έιαηα θαη ιίπε δσηθά ή θπηηθά
πδξνγνλσκέλα, έζησ θαη εμεπγεληζκέλα,
αιι’ νπρί πεξαηηέξσ επεμεηξγαζκέλα
Μαξκαξίλε, απνκίκεζηο ρνηξείνπ ιίπνπο
(simili saindoux) θαη έηεξα βξώζηκα ιίπε
παξαζθεπαζκέλα
Υπνιείκκαηα πξνθύπηνληα εθ ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ ή ησλ
δσηθώλ ή θπηηθώλ θεξώλ
Παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ηρζύσλ,
καιαθνζηξάθσλ θαη καιαθίσλ
Σάθραξηο ηεύηισλ θαη ζαθραξνθαιάκνπ, εηο
ζηεξεάλ θαηάζηαζηλ
Έηεξα, ζάθραξα, ζηξόπηα. Υπνθαηάζηαηα
ηνπ κέιηηνο, έζησ θαη κεκεηγκέλα κεηά
θπζηθνύ κέιηηνο. Σάθραξα θαη κειάζζαη
θεθαπκέλαη.
Μειάζζαη, έζησ θαη απνρξσκαηηζκέλαη
Σάθραξα, ζηξόπηα θαη κειάζζαη, άπαληα
αξσκαηηζκέλα ή ηερληθώο θερξσζκέλα
(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηα βαλίιιεο ή
βαληιιίλεο αξσκαηηζκέλεο ζαθράξεσο)
εμαηξνπκέλσλ ησλ ρπκώλ νπσξώλ κεηά
πξνζζήθεο ζαθράξεσο εηο πάζαλ
αλαινγίαλ
Καθάνλ εηο βαιάλνπο θαη ζξαύζκαηα
βαιάλσλ, αθαηέξγαζηα ή πεθξπγκέλα
Κειύθε, θινηνί, κεκβξάλαη θαη απνξξίκκαηα
θαθάνπ
Παξαζθεπάζκαηα νζπξίσλ, ιαραληθώλ,
νπσξώλ θαη εηέξσλ θπηώλ ή κεξώλ θπηώλ
Γιεύθνο ζηαθπιώλ, κεξηθώο δπκσζέλ, έζησ
θαη αλ ε δύκσζηο αλεζηάιε θαζ’ νηνλδήπνηε
έηεξνλ ηξόπνλ, εμαηξέζεη ηεο δηά
πξνζζήθεο νηλνπλεύκαηνο
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22.05

22.07
ex 22.08(*)
ex 22.09(*)

ex 22.10(*)
Κεθάιαην 23
Κεθάιαην 24
24.01
Κεθάιαην 45
45.01
Κεθάιαην 54
54.01

Κεθάιαην 57
57.01

Οίλνη εθ λσπώλ ζηαθπιώλ. Γιεύθνο εθ
λσπώλ ζηαθπιώλ, νύηηλνο ε δύκσζηο
αλεζηάιε ηε πξνζζήθε νηλνπλεύκαηνο
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζηειηώλ)
Μειίηεο, απίηεο, πδξόκειη θαη έηεξα πνηά
πξνεξρόκελα εθ δπκώζεσο
Αηζπιηθή αιθνόιε, κεηνπζησκέλε ή κε,
νηνπδήπνηε αιθννινκεηξηθνύ ηίηινπ,
ιακβαλόκελε από γεσξγηθά πξντόληα
πεξηιακβαλόκελα ζην παξάξηεκα Ι ηεο
ζπλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ
απνζηαγκάησλ, εδύπνησλ θαη εηέξσλ
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζπλζέησλ
αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ
(θαινπκέλσλ ζπκπεππθλσκέλσλ
εθρπιηζκάησλ) δηα ηελ Παξαζθεπή πνηώλ
Όμνο εδώδηκνλ θαη ππνθαηάζηαηα απηνύ
εδώδηκα
Υπνιείκκαηα θαη απνξξίκκαηα ησλ
βηνκεραληώλ εηδώλ δηαηξνθήο. Τξνθαί
παξεζθεπαζκέλαη δηα δώα
Καπλόο αθαηέξγαζηνο ή κε
βηνκεραλνπνηεκέλνο. Απνξξίκκαηα θαπλνύ
Φειιόο, θπζηθόο αθαηέξγαζηνο θαη
απνξξίκκαηα θειινύ. Φειιόο εηο
ζξαύζκαηα, θόθθνπο ή θόληλ
Λίλνλ, αθαηέξγαζηνλ, κνπζθεπκέλνλ,
απνθινησκέλνλ, θηεληζκέλνλ ή άιισο πσο
θαηεηξγαζκέλνλ, κε όκσο
λεκαηνπνηεκέλνλ: Σηππία θαη απνξξίκκαηα
(πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθ ηεο μάλζεσο
λεκάησλ, πθαζκάησλ ή ξαθώλ
πξνεξρνκέλνπ ιίλνπ)

Κάλλαβηο (Cannabis, sativa) αθαηέξγαζηνο,
κνπζθεπκέλε, απνθινησκέλε, θηεληζκέλε ή
άιισο θαηεηξγαζκέλε, αιιά κε
λεκαηνπνηεκέλε. Σηππία θαη απνξξίκκαηα
θαλλάβεσο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο μάλζεσο λεκάησλ,
πθαζκάησλ ή ξαθώλ)
(*) Κιάζε πνπ πξνζηέζεθε από ην άξζξν 1 ηνπ θαλνληζκνύ αξηζ. 7α ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
εο
Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο, ηεο 18 Γεθεκβξίνπ 1959 (ΔΔ 7 ηεο 30.1.1961, ζ.
71/61)
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Στις εν λόγω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες επίσης για χρηματοδότηση:
i.
Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή,
συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της
πατάτας.
ii.
Η τυποποίηση/συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και κρέατος
iii.
Η συγκέντρωση/πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος
iv.
Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων
v.
Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε
επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες)
MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
i.
ii.
iii.

Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της
ιχθυοκαλλιέργειας
Οίνοι από νωπά σταφύλια
Ξύδι και υποκατάστατα ξυδιού

