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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 21.12.2010
COM(2010) 799 τελικό
2010/0385 (COD)

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ»)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης
Σκοπός της πρότασης είναι η προσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συµβουλίου1 για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς στη διάκριση µεταξύ
ανατιθέµενων και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής, η οποία θεσπίστηκε
µε τα άρθρα 290 και 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ).
Επιπλέον, η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει, για λόγους πληρότητας, τις προτάσεις
τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, οι οποίες
είχαν ήδη υποβληθεί από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο, καθιστώντας έτσι την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς περισσότερο
ευνόητη και προσιτή για όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς.
• Γενικό πλαίσιο
Ανατιθέµενες και εκτελεστικές αρµοδιότητες
Τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ διακρίνουν σαφώς µεταξύ, αφενός των
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση µη νοµοθετικών
πράξεων και, αφετέρου των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την
έκδοση εκτελεστικών πράξεων:
– Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νοµοθέτη να αναθέτει στην Επιτροπή την
εξουσία έκδοσης µη νοµοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συµπληρώνουν ή
τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία της νοµοθετικής πράξης. Οι
νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή
είναι, σύµφωνα µε την ορολογία που χρησιµοποιεί η Συνθήκη, «κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 παράγραφος 3).
– Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν όλα τα µέτρα
εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των νοµικά
δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης. Με τις εν λόγω πράξεις µπορούν να
ανατίθενται εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή όταν απαιτούνται ενιαίες
προϋποθέσεις για την εκτέλεσή τους. Οι νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται
κατ’ αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε την ορολογία που
χρησιµοποιεί η Συνθήκη, «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 παράγραφος 4).
Η προτεινόµενη εναρµόνιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προς τις νέες
απαιτήσεις που απορρέουν από τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ βασίζεται σε
προσεκτικό χαρακτηρισµό των υφισταµένων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 αρµοδιοτήτων της Επιτροπής ως «ανατιθέµενων» και «εκτελεστικών», ο
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οποίος πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα τα εκτελεστικά µέτρα που έχει εκδώσει η
Επιτροπή βάσει των τρεχουσών αρµοδιοτήτων της.
Έπειτα από τη διαδικασία αυτή συντάχθηκε σχέδιο αναθεώρησης του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Με το σχέδιο αυτό ο νοµοθέτης έχει την εξουσία να
καθορίσει τα βασικά στοιχεία της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών. Οι
γενικές κατευθυντήριες γραµµές της κοινής οργάνωσης αγοράς και οι γενικές αρχές
που την διέπουν προσδιορίζονται από τον νοµοθέτη. Ο νοµοθέτης καθορίζει, π.χ.,
τους στόχους των µέτρων παρέµβασης στην αγορά, των συστηµάτων περιορισµού
της παραγωγής και των καθεστώτων ενισχύσεων. Οµοίως, ο νοµοθέτης θέτει την
αρχή της καθιέρωσης ενός συστήµατος αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, τα
θεµελιώδη στοιχεία των κανόνων που αφορούν την εµπορία και την παραγωγή,
καθώς και την αρχή της επιβολής κυρώσεων, µειώσεων και αποκλεισµών. Ο
νοµοθέτης, επίσης, προβλέπει ειδικές διατάξεις για επιµέρους τοµείς.
Σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ο νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την
αρµοδιότητα συµπλήρωσης ή τροποποίησης ορισµένων µη ουσιωδών στοιχείων του
καθεστώτος που αυτός επιβάλλει. Κατά συνέπεια, µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
της Επιτροπής µπορεί να προσδιορίζει τα πρόσθετα απαραίτητα στοιχεία για την
εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς που έχει θεσπίσει ο νοµοθέτης. Η
Επιτροπή εκδίδει, λόγου χάριν, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειµένου να
καθορίσει τις προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων σε ένα καθεστώς, τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοση µιας άδειας και, εάν είναι αναγκαίο
ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση, το κατά πόσον απαιτείται εγγύηση για την
έκδοση αδειών. Οµοίως, ο νοµοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την αρµοδιότητα
θέσπισης µέτρων για τον καθορισµό των κριτηρίων επιλεξιµότητας των προϊόντων
όσον αφορά την παρέµβαση στην αγορά. Εκτός αυτών, η Επιτροπή µπορεί να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αφορούν ορισµούς.
Αρµόδια για την εφαρµογή του καθεστώτος που θεσπίζει ο νοµοθέτης είναι,
σύµφωνα µε το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, τα κράτη µέλη. Εντούτοις, κρίνεται αναγκαία
η διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής του καθεστώτος σε όλα τα κράτη µέλη. Για τον
λόγο αυτό, ο νοµοθέτης παρέχει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες,
σύµφωνα µε το άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, σε ό,τι αφορά τις ενιαίες
προϋποθέσεις εφαρµογής της κοινής οργάνωσης αγοράς και το γενικό πλαίσιο των
ελέγχων που οφείλουν να διενεργούν τα κράτη µέλη.
Αρµοδιότητες του Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ
Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση
της Επιτροπής, εκδίδει µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών, των εισφορών,
των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισµών (…)». Η διάταξη αυτή εισάγει
εξαίρεση από το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί να
χρησιµοποιείται η συνήθης νοµοθετική διαδικασία «[για να ορίσουν] την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών … καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής». Η
διατύπωση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενική τάση της συνθήκης της Λισαβόνας, η
οποία κατέστησε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία τυπική διαδικασία έκδοσης των
ενωσιακών νοµοθετικών πράξεων.
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Εποµένως, το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ως εξαίρεση, πρέπει να
ερµηνεύεται στενά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο νοµοθέτης µπορεί να ασκεί τις
νοµοθετικές προνοµίες που του ανήκουν δυνάµει του άρθρου 43 παράγραφος 2 της
ΣΛΕΕ. Στις προνοµίες αυτές περιλαµβάνεται η εκ µέρους του ρύθµιση των
θεµελιωδών στοιχείων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και η λήψη των
πολιτικών αποφάσεων που διαµορφώνουν τη δοµή της, τα µέσα και τα
αποτελέσµατά της. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνον όταν ένα
ζήτηµα του οποίου γίνεται µνεία στην εν λόγω διάταξη δεν εντάσσεται στις
θεµελιώδεις πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ
επιφυλάσσει αποκλειστικά στον νοµοθέτη. Συνεπώς, όταν ένα ζήτηµα του είδους
αυτού συνδέεται άρρηκτα µε την πολιτική ουσία των αποφάσεων που πρέπει να
λαµβάνονται από το νοµοθέτη, δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται το άρθρο 43
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.
Κατ’ ακολουθία, η πρόταση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
–

Οι διαρθρωτικές παράµετροι και τα θεµελιώδη στοιχεία της ΚΓΠ µπορούν να
αποφασίζονται µόνο από τον νοµοθέτη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
Συµβούλιο).
Παραδείγµατος
χάριν,
η
δηµόσια
παρέµβαση
(συµπεριλαµβανοµένου του πλαισίου για τον εκ µέρους της Επιτροπής
προσδιορισµό ορισµένων τιµών παρέµβασης µέσω διαγωνισµού) και τα
καθεστώτα των ποσοστώσεων γάλακτος και ζάχαρης, που έχουν θεσπιστεί µε
τον κανονισµό 1234/2007, θα πρέπει να παραµείνουν στο επίπεδο του
νοµοθέτη, δεδοµένου ότι τα στοιχεία αυτά συνδέονται άρρηκτα µε τον ορισµό
του περιεχοµένου του καθεστώτος που θεσπίζει ο νοµοθέτης, καθώς και µε τα
όρια του εν λόγω καθεστώτος.

–

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών, των εισφορών, των
ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισµών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο
43 παράγραφος 3 και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 43
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να λαµβάνονται από το Συµβούλιο. Η
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση κανονισµού βασιζόµενη στο άρθρο 43
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 21 σχετικά µε
τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεµατοποίηση
βουτύρου, του άρθρου 99 σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή στον
τοµέα της ζάχαρης, των άρθρων 101 και 102 σχετικά µε τις ενισχύσεις στον
τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, του άρθρου 108
σχετικά µε την παροχή γαλακτοκοµικών προϊόντων στους µαθητές, του
άρθρου 155 σχετικά µε τις ενισχύσεις στον τοµέα των µεταξοσκωλήκων, του
άρθρου 273 σχετικά µε τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και του άρθρου 281
σχετικά µε τις ελάχιστες τιµές εξαγωγής ζώντων φυτών. Οι κανονισµοί που θα
προταθούν θα προβλέπουν, σε σχέση µε τις διατάξεις αυτές, ότι οι
προϋποθέσεις καθορισµού των ποσών των ενισχύσεων, των επιστροφών κατά
την εξαγωγή και των ελάχιστων τιµών εξαγωγής θα πρέπει να προσδιορίζονται
από το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και ότι το
ύψος των εν λόγω ενισχύσεων, επιστροφών και τιµών θα πρέπει να
καθορίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ αποτελεί αυτόνοµη βάση για την έκδοση
νοµοθετικών πράξεων του Συµβουλίου. Ωστόσο, για λόγους σαφήνειας (à titre
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déclaratoire), όπου εφαρµόζεται το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η πρόταση
ρητά παραπέµπει στη διάταξη αυτή σε κάθε µία από τις σχετικές διατάξεις της
ενιαίας ΚΟΑ. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο τις προτάσεις που
χρειάζονται σε σχέση µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ εν καιρώ.
• Ισχύουσες διατάξεις στο πεδίο που καλύπτει η πρόταση
Άρθρα 290 και 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ).
• Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης
∆εν έχει εφαρµογή.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
• ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
• Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης
∆εν υπήρξε ανάγκη διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη ή προσφυγής σε
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, δεδοµένου ότι η πρόταση εναρµόνισης του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου µε τη συνθήκη της Λισαβόνας
αποτελεί διοργανικό ζήτηµα το οποίο αφορά όλους τους κανονισµούς του
Συµβουλίου.
• Εκτίµηση επιπτώσεων
∆εν υπάρχει ανάγκη εκτίµησης επιπτώσεων, δεδοµένου ότι η πρόταση εναρµόνισης
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου µε τη συνθήκη της
Λισαβόνας αποτελεί διοργανικό ζήτηµα το οποίο αφορά όλους τους κανονισµούς
του Συµβουλίου.

3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης
Προσδιορισµός των ανατιθέµενων και των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της
Επιτροπής στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου και θέσπιση της
αντίστοιχης διαδικασίας για την έκδοση των σχετικών πράξεων.
Στην παρούσα πρόταση ενσωµατώνεται το περιεχόµενο των εξής προτάσεων:
(i)

EL

νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεµβρίου
σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
(ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ) όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγείται στο
πλαίσιο του γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης (COM(2010)336 τελικό)·
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(ii)

πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συµβουλίου, όσον αφορά τη διανοµή τροφίµων στους απόρους
της Ένωσης (COM(2010) 486 τελικό)·

(iii) πρόταση τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου
όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας [αριθ. προγραµµατισµού 2010/AGRI/010]·
(iv) πρόταση τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου
όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων [αριθ. προγραµµατισµού 2010/AGRI/026].
• Νοµική βάση
Άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.
• Αρχή της επικουρικότητας
Η γεωργική πολιτική αποτελεί συντρέχουσα αρµοδιότητα µεταξύ της ΕΕ και των
κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον η ΕΕ δεν νοµοθετεί στον σχετικό τοµέα,
τα κράτη µέλη διατηρούν την αρµοδιότητά τους. Η παρούσα πρόταση περιορίζεται
στην προσαρµογή της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στις νέες απαιτήσεις που
εισήχθησαν µε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, η υφιστάµενη ενωσιακή
προσέγγιση δεν θίγεται από την παρούσα πρόταση.
• Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας.
• Επιλογή µέσων
Προτεινόµενο µέσο: κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
Η χρήση άλλου µέσου δεν ενδείκνυται για τον εξής λόγο: ως εκ της φύσεως της
ΚΓΠ και των οικείων διαχειριστικών απαιτήσεων, η άµεση εφαρµογή αποτελεί
απαραίτητο χαρακτηριστικό της νοµοθεσίας για την ΚΓΠ.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τα µέτρο αυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον ενωσιακές δαπάνες.

5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Απλούστευση
Η πρόταση θα καταστήσει την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς περισσότερο
ευνόητη και προσιτή, δεδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 έχει
τροποποιηθεί σηµαντικά.
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2010/0385 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ»)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για
ορισµένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ)5 έχει τροποποιηθεί
επανειληµµένως. Κατόπιν της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας
χρειάζονται περαιτέρω τροποποιήσεις, για να προσαρµοστούν οι αρµοδιότητες που
έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, και ιδίως εκείνες
που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή, προς τα άρθρα 290 και 291 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η συνθήκη). Λόγω του εύρους των
τροποποιήσεων αυτών, είναι σκόπιµο να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 και να αντικατασταθεί µε νέο κανονισµό ενιαίας ΚΟΑ. Χάριν τεχνικής
απλούστευσης, ενδείκνυται να ενσωµατωθεί στον παρόντα κανονισµό και ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 του Συµβουλίου της 2ας Μαΐου 1972 περί
καθορισµού των γενικών κανόνων χορηγήσεως ενισχύσεως για τους µεταξοσκώληκες,
για την περίοδο εκτροφής 1972/19736. Εποµένως, πρέπει επίσης να καταργηθεί ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72.

2

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
ΕΕ 106 της 5.5.1972, σ. 1.

3
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(2)

∆υνάµει του άρθρου 43 παράγραφος 3 της συνθήκης, το Συµβούλιο εκδίδει µέτρα
σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των
ποσοτικών περιορισµών. Για λόγους σαφήνειας, όπου εφαρµόζεται το άρθρο 43
παράγραφος 3 της συνθήκης, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο
γεγονός ότι τα µέτρα θα εκδίδονται από το Συµβούλιο µε αυτή τη νοµική βάση.

(3)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ.
Ο καθορισµός τιµών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισµών σε
ορισµένες περιπτώσεις συνδέεται άρρηκτα µε τα εν λόγω βασικά στοιχεία.

(4)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης, προκειµένου να συµπληρώνει ή να
τροποποιεί ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισµού. Πρέπει να
προσδιοριστούν τα στοιχεία ως προς τα οποία µπορεί να ασκείται αυτή η εξουσία,
καθώς και οι όροι στους οποίους θα πρέπει να υπόκειται η εν λόγω εξουσιοδότηση.

(5)

Η διαδικασία του επείγοντος θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για να υπάρξει ουσιαστική και
αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς ή όταν σηµειώνονται
διαταραχές της αγοράς. Η επιλογή της διαδικασίας του επείγοντος θα πρέπει να
δικαιολογείται και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα
χρησιµοποιείται η εν λόγω διαδικασία.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 291 της συνθήκης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι αρµόδια
για την εφαρµογή της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (στο εξής «ΚΟΑ»)
που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή
της ΚΟΑ στα κράτη µέλη και να αποφευχθούν ο αθέµιτος ανταγωνισµός ή διακρίσεις
µεταξύ των επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει
εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 291 παράγραφος 2 της συνθήκης.
Εποµένως, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες
δυνάµει της εν λόγω διάταξης, ιδίως όσον αφορά τις ενιαίες προϋποθέσεις υπό τις
οποίες εφαρµόζονται τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά, τις ενιαίες προϋποθέσεις
υλοποίησης των καθεστώτων ενισχύσεων και εφαρµογής κανόνων σχετικά µε την
εµπορία και την παραγωγή, καθώς και κανόνων που αφορούν τις συναλλαγές µε
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίζει τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά
των ελέγχων που πρέπει να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη.

(7)

Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα των καθεστώτων που θεσπίζονται µε
την ενιαία ΚΟΑ, θα πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή οι αναγκαίες εξουσίες για τη
λήψη µέτρων διαχείρισης της αγοράς και για τα καθήκοντα καθηµερινής διαχείρισης.
Για να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της ενιαίας ΚΟΑ, θα πρέπει επίσης να
ανατεθούν στην Επιτροπή αρµοδιότητες για τη ρύθµιση ορισµένων θεµάτων µάλλον
τεχνικού χαρακτήρα και για την έκδοση διατάξεων σχετικά µε τις κοινοποιήσεις, την
πληροφόρηση και την υποβολή εκθέσεων, τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που
αφορούν τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιµα για στήριξη της αγοράς.
Επιπροσθέτως, για να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της ΚΟΑ, η Επιτροπή θα
πρέπει επίσης να ορίζει, ιδίως, ηµεροµηνίες, προθεσµίες, γενεσιουργά αίτια των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αντιπροσωπευτικές περιόδους και επιτόκια, όσον αφορά
δε τα καθεστώτα ενισχύσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή, ιδίως, η
νοµική βάση για τον καθορισµό των ενισχύσεων και για την έκδοση διατάξεων
σχετικά µε τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
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προγραµµάτων, την προβολή του οφέλους των ενισχύσεων που καταβάλλονται,
καθώς και διατάξεων σχετικά µε την εφαρµογή σχεδίων κοινωνικών προγραµµάτων.
Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει τις διαδικασίες που αφορούν
την πληρωµή των ενισχύσεων και των σχετικών προκαταβολών.

EL

(8)

Επιπλέον, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενιαίας ΚΟΑ και να τηρούνται οι αρχές
της, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει λεπτοµερείς διατάξεις,
µεταξύ άλλων και για τη διαχείριση των καθεστώτων που αποβλέπουν στον
περιορισµό της παραγωγής γάλακτος, ζάχαρης και οίνου, για τις επιθεωρήσεις και
τους ελέγχους, και θα πρέπει επίσης να έχει η Επιτροπή την εξουσία να καθορίζει το
ποσό των εγγυήσεων, να ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες ανάκτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις
συµβάσεις που αφορούν τη στήριξη της αγοράς.

(9)

Επιπλέον, στον αµπελοοινικό τοµέα, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η
αρµοδιότητα να εξασφαλίζει ότι οι αιτήσεις που αφορούν ονοµασίες προέλευσης,
γεωγραφικές ενδείξεις, καθώς και παραδοσιακές ενδείξεις, πληρούν τις προϋποθέσεις
του παρόντος κανονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή του σε
ολόκληρη την Ένωση. Όσον αφορά την παρουσίαση και την επισήµανση των
προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα, θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η
αρµοδιότητα να θεσπίζει όλες τις αναγκαίες διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες, τις
κοινοποιήσεις και τα τεχνικά κριτήρια.

(10)

Για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του νοµοθετικού πλαισίου που θεσπίζεται
µε τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει επίσης να διαθέτει η Επιτροπή µόνιµες
αρµοδιότητες παρακολούθησης σε σχέση µε ορισµένες δραστηριότητες των
οργανώσεων παραγωγών, των οµάδων παραγωγών, των διεπαγγελµατικών
οργανώσεων και των οργανώσεων επιχειρήσεων. Επιπλέον, για να διατηρηθεί η δοµή
που ορίζεται από την ενιαία ΚΟΑ και τις βασικές παραµέτρους της, θα πρέπει να
δοθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να θεσπίζει όλους τους αναγκαίους κανόνες που
αφορούν τα έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς και τα έκτακτα µέτρα διαχείρισης, µε
σκοπό την επίλυση επειγόντων και απρόβλεπτων προβληµάτων που ανακύπτουν σε
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

(11)

Πλην ρητής αντίθετης διάταξης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει τις εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
XX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε [τίτλος
του κανονισµού].

(12)

Όσον αφορά ορισµένα µέτρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, τα οποία
απαιτούν ταχεία δράση ή αφορούν απλή εφαρµογή γενικών διατάξεων σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, θα
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς την
επικουρία της επιτροπής.

(13)

Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκτελεί ορισµένα διοικητικά ή
διαχειριστικά καθήκοντα τα οποία δεν συνεπάγονται την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση
ή εκτελεστικών πράξεων.

(14)

Η αντικατάσταση µε νέο κανονισµό ενιαίας ΚΟΑ δεν θα πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα να τεθούν υπό αµφισβήτηση οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί
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σειρά ετών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»). Σκοπός
του παρόντος κανονισµού θα πρέπει, εποµένως, να είναι κυρίως η εναρµόνιση µε τη
συνθήκη των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Συνεπώς, δεν θα πρέπει
να καταργεί ή να τροποποιεί υφιστάµενες διατάξεις των οποίων η υφιστάµενη
αιτιολογία παραµένει ισχυρή, εκτός εάν έχουν καταστεί παρωχηµένες, ούτε να
προβλέπει νέους κανόνες ή µέτρα. Εξαιρέσεις ως προς την προσέγγιση αυτή
αποτελούν η διανοµή τροφίµων τους απόρους της Ένωσης και η ενίσχυση που
χορηγείται στο πλαίσιο του γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης. Οι διατάξεις σχετικά
µε τα πρότυπα εµπορίας απηχούν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο µιας
συνολικής αναθεώρησης της πολιτικής της ποιότητας.

EL

(15)

Θα πρέπει να καθοριστούν περίοδοι εµπορίας για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, τις
αποξηραµένες χορτονοµές, τους σπόρους προς σπορά, το ελαιόλαδο και τις
επιτραπέζιες ελιές, το λίνο και την κάνναβη, τα οπωροκηπευτικά, τις µπανάνες, το
γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και τους µεταξοσκώληκες, προσαρµοσµένες
κυρίως στους βιολογικούς κύκλους παραγωγής καθενός από τα προϊόντα αυτά.

(16)

Για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και να εξασφαλισθεί δίκαιο βιοτικό επίπεδο για
τον γεωργικό πληθυσµό, έχει αναπτυχθεί ένα διαφοροποιηµένο σύστηµα στήριξης των
τιµών ανάλογα µε τον τοµέα, παράλληλα µε την εισαγωγή καθεστώτων άµεσης
στήριξης, το οποίο λαµβάνει υπόψη, αφενός µεν, τις διαφορετικές ανάγκες καθενός
από τους τοµείς αυτούς, αφετέρου δε, την αλληλεξάρτησή τους. Τα µέτρα αυτά
λαµβάνουν τη µορφή της δηµόσιας παρέµβασης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, της
καταβολής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση προϊόντων στους τοµείς των
σιτηρών, του ρυζιού, της ζάχαρης, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, του
βόειου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, του χοίρειου
κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος. Εποµένως, λόγω των στόχων των
µεταγενέστερων τροποποιήσεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ιδίως µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για
τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής µε την τροποποίηση των κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και για την κατάργηση
των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2247/89,
(ΕΟΚ) αριθ. 2055/93, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 2596/97, (ΕΚ) αριθ. 1182/2005
και (ΕΚ) αριθ. 315/20077, και βάσει της αιτιολογίας που παρατίθεται στον εν λόγω
κανονισµό, είναι αναγκαίο να διατηρηθούν τα µέτρα στήριξης των τιµών, όταν
προβλέπονται στα υφιστάµενα νοµοθετήµατα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση µε
την προηγούµενη νοµική κατάσταση.

(17)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις που διέπουν τα µέτρα αυτά θα
πρέπει να υπαχθούν σε κοινή δοµή, αλλά παράλληλα να διατηρηθεί η εκάστοτε
τοµεακή πολιτική. Για τον σκοπό αυτό, ενδείκνυται να γίνει διάκριση µεταξύ τιµών
αναφοράς και τιµών παρέµβασης.

(18)

Οι ΚΟΑ για τα σιτηρά, το βόειο κρέας και το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα
περιελάµβαναν διατάξεις που εξουσιοδοτούσαν το Συµβούλιο να τροποποιεί τα
επίπεδα των τιµών, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λόγω της ευαισθησίας των
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συστηµάτων τιµών, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η δυνατότητα που δίνει το άρθρο
43 παράγραφος 2 της συνθήκης να τροποποιούνται τα επίπεδα τιµών θα υπάρχει σε
όλους τους τοµείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό.

EL

(19)

Θα πρέπει να καθοριστούν τιµές αναφοράς για τους ποιοτικούς τύπους της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης. Αυτοί οι ποιοτικοί τύποι θα πρέπει να
συνίστανται σε αντιπροσωπευτικές µέσες ποιότητες της ζάχαρης που παράγεται στην
Ένωση και να ορίζονται µε βάση τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στο εµπόριο
ζάχαρης. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναθεωρούνται οι ποιοτικοί τύποι ζάχαρης,
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι εµπορικές απαιτήσεις και οι εξελίξεις
όσον αφορά την τεχνική ανάλυση.

(20)

Προκειµένου να υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τις τιµές της ζάχαρης στην
αγορά της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισµό ένα σύστηµα
κοινοποίησης τιµών, βάσει του οποίου θα πρέπει να προσδιορίζονται επίπεδα
αγοραίας τιµής για τη λευκή ζάχαρη.

(21)

Βάσει των τροποποιήσεων που επήλθαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 72/2009, το
σύστηµα παρέµβασης για τα σιτηρά, το ρύζι, το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη είναι ανοικτό ορισµένες περιόδους του έτους. Ως προς τον τοµέα του βόειου
κρέατος, η έναρξη και η λήξη της δηµόσιας παρέµβασης θα πρέπει να εξαρτάται από
τα επίπεδα των αγοραίων τιµών στη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου.

(22)

Το επίπεδο των τιµών στο οποίο πρέπει να πραγµατοποιούνται αγορές στο πλαίσιο της
δηµόσιας παρέµβασης είχε, στο παρελθόν, µειωθεί στις ΚΟΑ για τα σιτηρά, το ρύζι
και το βόειο κρέας και είχε καθοριστεί παράλληλα µε την εισαγωγή καθεστώτων
άµεσης στήριξης στους τοµείς αυτούς. Εποµένως, η ενίσχυση δυνάµει των εν λόγω
καθεστώτων συνδέεται στενά µε τις τιµές παρέµβασης. Αυτό το επίπεδο τιµών είχε
καθοριστεί για τα προϊόντα του τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων µε στόχο την προώθηση της κατανάλωσης και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτές οι αποφάσεις πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν.

(23)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων
που αγοράζονται στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης. Τα σχετικά µέτρα θα πρέπει
να λαµβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς και να
διασφαλίζονται η ισότιµη πρόσβαση στα εµπορεύµατα και η ίση µεταχείριση των
αγοραστών.

(24)

Οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 της συνθήκης,
περιλαµβάνουν τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση λογικών τιµών των
προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Με την πάροδο των ετών το
καθεστώς διανοµής τροφίµων συνέβαλε επιτυχώς στην επίτευξη και των δύο στόχων.
Θα πρέπει να εξακολουθήσει να διασφαλίζει τους στόχους της ΚΓΠ και να βοηθά
στην επίτευξη των στόχων της συνοχής. Εντούτοις, οι διαδοχικές µεταρρυθµίσεις της
ΚΓΠ είχαν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση των αποθεµάτων παρέµβασης, καθώς
και του φάσµατος των διαθέσιµων προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι προµήθειες
προϊόντων από την αγορά θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης µόνιµη πηγή εφοδιασµού
για το καθεστώς.

(25)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και να αξιοποιηθεί πλήρως η
διάσταση του ενωσιακού καθεστώτος που αφορά τη συνοχή, θα πρέπει να προβλεφθεί
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σταθερό ανώτατο όριο ενωσιακής ενίσχυσης και συγχρηµατοδότηση του
προγράµµατος διανοµής τροφίµων από τα κράτη µέλη. Εξάλλου, η πείρα έχει δείξει
ότι το καθεστώς χρειάζεται µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική. Εποµένως, η
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει τριετή σχέδια υλοποίησης του καθεστώτος και τα
κράτη µέλη θα πρέπει να εκπονούν εθνικά προγράµµατα διανοµής τροφίµων, τα οποία
θα καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητές τους όσον αφορά το καθεστώς,
συµπεριλαµβανοµένων και διατροφικών κριτηρίων. Επίσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να διενεργούν τους κατάλληλους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και να
επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών, προκειµένου να διασφαλίζεται η
υλοποίηση των τριετών σχεδίων σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες.

EL

(26)

Για να εξασφαλιστεί η διαφανής, συνεκτική και αποτελεσµατική λειτουργία του
καθεστώτος διανοµής τροφίµων στους απόρους, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει τις
διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των τριετών σχεδίων και να προβαίνει στην
έγκριση των σχεδίων αυτών και, εάν χρειάζεται, των σχετικών αναθεωρήσεων. Η
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να θεσπίζει διατάξεις για τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει
να περιλαµβάνονται στα τριετή σχέδια, κανόνες για την προµήθεια προϊόντων, καθώς
και για τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που θα ισχύουν για τις αποσύρσεις
προϊόντων παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβιβάσεων µεταξύ των
κρατών µελών, και κανόνες σχετικά µε τη µορφή των εθνικών προγραµµάτων
διανοµής τροφίµων και των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Επιπλέον, για να
εξασφαλίζεται οµοιοµορφία στην υλοποίηση των τριετών σχεδίων από τα κράτη µέλη,
η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει τις διαδικασίες επιστροφής των δαπανών των
φιλανθρωπικών οργανώσεων τις οποίες τα κράτη µέλη επέλεξαν να θεωρήσουν
επιλέξιµες, συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών και των ανώτατων ορίων
χρηµατοδότησης, των όρων που αφορούν τους διαγωνισµούς και των όρων που
αφορούν τα είδη διατροφής και την προµήθειά τους. Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν
διατάξεις που θα προβλέπουν τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τους
ελέγχους, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες πληρωµών, τις µειώσεις για τη µη
τήρησή τους, καθώς και διατάξεις για τη λογιστική τους καταχώριση και τα
καθήκοντα που πρέπει να εκτελούν οι εθνικοί οργανισµοί παρέµβασης, µεταξύ άλλων
και στην περίπτωση µεταβιβάσεων µεταξύ των κρατών µελών.

(27)

Για να συµβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς γάλακτος και τη σταθεροποίηση των
τιµών της αγοράς, ο παρών κανονισµός προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για
ιδιωτική αποθεµατοποίηση ορισµένων προϊόντων βουτύρου. Επιπλέον, θα πρέπει να
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να αποφασίζει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική
αποθεµατοποίηση λευκής ζάχαρης, ορισµένων ειδών ελαιολάδου και ορισµένων
προϊόντων των τοµέων του βόειου,, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος.

(28)

Οι ενωσιακές κλίµακες ταξινόµησης των σφαγίων των τοµέων του βόειου, του
χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος είναι ουσιώδους σηµασίας για την καταγραφή
των τιµών και την εφαρµογή των ρυθµίσεων παρέµβασης στους τοµείς αυτούς.
Επιπλέον, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά.

(29)

Οι περιορισµοί της ελεύθερης κυκλοφορίας, οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρµογή
µέτρων κατά της εξάπλωσης ασθενειών των ζώων, είναι δυνατόν να προκαλέσουν
δυσχέρειες στην αγορά ορισµένων προϊόντων σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Η
πείρα αποδεικνύει ότι σοβαρές διαταραχές της αγοράς, όπως σηµαντική πτώση της
κατανάλωσης ή των τιµών, µπορούν να αποδοθούν στον κλονισµό της εµπιστοσύνης
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των καταναλωτών ως αποτέλεσµα κινδύνων για τη δηµόσια υγεία ή για την υγεία των
ζώων.

EL

(30)

Τα έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς για το βόειο κρέας, το γάλα και τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, το χοίρειο κρέας, το αιγοπρόβειο κρέας, τα αυγά και το
κρέας πουλερικών θα πρέπει να συνδέονται ευθέως ή να αποτελούν το επακόλουθο
υγειονοµικών και κτηνιατρικών µέτρων τα οποία λαµβάνονται για την αποτροπή της
εξάπλωσης ασθενειών. Θα πρέπει να λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως των κρατών
µελών, ώστε να αποφεύγεται σοβαρή διαταραχή των σχετικών αγορών.

(31)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα της Επιτροπής να θεσπίζει ειδικά µέτρα
παρέµβασης, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για να υπάρξει ουσιαστική και
αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών και για να προλαµβάνεται η µεγάλης κλίµακας προσφυγή στη δηµόσια
παρέµβαση σε ορισµένες περιφέρειες της Ένωσης στον τοµέα του ρυζιού ή για να
καλύπτονται ελλείψεις αναποφλοίωτου ρυζιού µετά από φυσικές καταστροφές.

(32)

Θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιµή για τα ζαχαρότευτλα ποσόστωσης τα οποία
αντιστοιχούν σε ποιοτικό τύπο που θα πρέπει να οριστεί, προκειµένου να
εξασφαλίζεται δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και
ζαχαροκάλαµου της Ένωσης.

(33)

Χρειάζονται ειδικά µέσα προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία µεταξύ των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών
ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιηµένες διατάξεις για
τις διεπαγγελµατικές συµφωνίες.

(34)

Η ποικιλία των φυσικών, οικονοµικών και τεχνικών καταστάσεων δυσχεραίνει την
ενοποίηση των όρων αγοράς ζαχαρότευτλων σε ολόκληρη την Ένωση. Ενδοκλαδικές
συµφωνίες υφίστανται ήδη µεταξύ ενώσεων καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και
επιχειρήσεων ζάχαρης. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις-πλαίσιο θα πρέπει να ορίζουν
µόνον τις στοιχειώδεις εγγυήσεις που απαιτούνται για τους καλλιεργητές
ζαχαρότευτλων και για τη βιοµηχανία ζάχαρης, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς ζάχαρης, µε δυνατότητα παρέκκλισης από ορισµένους κανόνες
στο πλαίσιο ενδοκλαδικής συµφωνίας.

(35)

Το τέλος παραγωγής που προβλέπεται στον τοµέα της ζάχαρης, για να συµβάλλει στη
χρηµατοδότηση των δαπανών που πραγµατοποιούνται, θα πρέπει να προβλεφθεί στον
παρόντα κανονισµό.

(36)

Για να διατηρηθεί η διαρθρωτική ισορροπία των αγορών ζάχαρης σε επίπεδο τιµών
που να προσεγγίζει την τιµή αναφοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να
αποφασίζεται η απόσυρση ζάχαρης από την αγορά για το χρονικό διάστηµα που
χρειάζεται για την αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς.

(37)

Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο, το χοίρειο και το αιγοπρόβειο κρέας, τα αυγά
και το κρέας πουλερικών, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισµένων
µέτρων που διευκολύνουν την προσαρµογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της
αγοράς. Τα µέτρα αυτά µπορούν να συµβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και
στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον ενδιαφερόµενο γεωργικό
πληθυσµό.
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(38)

Στον τοµέα της ζάχαρης ο ποσοτικός περιορισµός της παραγωγής αποτελεί
ουσιαστικό µέσο της πολιτικής για την αγορά. Οι λόγοι που κατά το παρελθόν
οδήγησαν την Κοινότητα να θεσπίσει καθεστώς ποσοστώσεων παραγωγής στον τοµέα
της ζάχαρης εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

(39)

Το καθεστώς των ποσοστώσεων ζάχαρης δυνάµει του παρόντος κανονισµού θα πρέπει
ειδικότερα να διατηρεί το νοµικό καθεστώς των ποσοστώσεων στο βαθµό που,
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθεστώς
των ποσοστώσεων συνιστά µηχανισµό ρύθµισης της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης,
µε τον οποίο επιδιώκεται να διασφαλιστεί η επίτευξη στόχων δηµοσίου συµφέροντος.

(40)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα προσαρµογής των
ποσοστώσεων ζάχαρης, προκειµένου να αντανακλούν τις αποφάσεις των κρατών
µελών σχετικά µε την ανακατανοµή των εθνικών ποσοστώσεων.

(41)

Λόγω της ανάγκης για κάποια εθνική ευελιξία όσον αφορά τη διαρθρωτική
προσαρµογή της µεταποιητικής βιοµηχανίας και της καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και
ζαχαροκάλαµου κατά την περίοδο εφαρµογής των ποσοστώσεων, θα πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να τροποποιούν τις
ποσοστώσεις των επιχειρήσεων εντός ορισµένων ορίων, χωρίς όµως να περιορίζεται η
λειτουργία του ταµείου αναδιάρθρωσης.

(42)

Για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς ζάχαρης λόγω πλεονασµάτων
ζάχαρης, θα πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προβλέπει,
σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια, τη µεταφορά του πλεονάσµατος ζάχαρης,
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης, το οποίο πρέπει να θεωρείται ποσόστωση
παραγωγής της επόµενης περιόδου εµπορίας. Επιπλέον, εάν για ορισµένες ποσότητες
δεν πληρούνται οι εφαρµοστέοι όροι, προβλέπεται επίσης ότι θα επιβάλλεται εισφορά
επί του πλεονάσµατος, ώστε να µην απειλεί η συσσώρευση των ποσοτήτων αυτών την
κατάσταση στην αγορά.

(43)

Το σύστηµα των ποσοστώσεων γάλακτος θα πρέπει να διατηρηθεί µέχρι τη λήξη του
το 2015, συµπεριλαµβανοµένης της επιβολής εισφοράς στις ποσότητες γάλακτος που
συλλέγονται ή πωλούνται για άµεση κατανάλωση και υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο
εγγύησης.

(44)

Θα πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση µεταξύ παραδόσεων και άµεσων πωλήσεων
γάλακτος, το δε καθεστώς θα πρέπει να εφαρµόζεται µε βάση ατοµικές
αντιπροσωπευτικές τιµές περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες και µια εθνική
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους
γεωργούς, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να µεταβιβάζουν προσωρινά την ατοµική
ποσόστωσή τους. Επιπλέον θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της µεταβίβασης της
ποσόστωσης που αντιστοιχεί σε µια εκµετάλλευση µαζί µε τη σχετική έκταση στον
αγοραστή, τον µισθωτή ή τον κληρονόµο σε περίπτωση πώλησης, εκµίσθωσης ή
κληρονοµικής µεταβίβασης της εκµετάλλευσης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
διατηρηθούν οι εξαιρέσεις από την αρχή της σύνδεσης των ποσοστώσεων µε την
εκµετάλλευση, ώστε να συνεχιστούν η αναδιάρθρωση της γαλακτοπαραγωγής και η
βελτίωση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες που θα επιτρέπουν
στα κράτη µέλη να επαναφέρουν µέρος των µεταβιβαζόµενων ποσοτήτων στο εθνικό
απόθεµα, ανάλογα µε τους διάφορους τύπους µεταβίβασης των ποσοστώσεων και µε
βάση αντικειµενικά κριτήρια.
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(45)

Η εισφορά επί του πλεονάσµατος για το γάλα και τα άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα
θα πρέπει να καθοριστεί σε αποτρεπτικό επίπεδο και να είναι καταβλητέα από τα
κράτη µέλη αµέσως µόλις σηµειώνεται υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης. Στη
συνέχεια, το κράτος µέλος θα πρέπει να επιµερίζει το βάρος της εισφοράς στους
παραγωγούς που συνετέλεσαν στην υπέρβαση αυτή. Οι εν λόγω παραγωγοί θα πρέπει
να είναι υπόχρεοι καταβολής του µεριδίου τους επί της οφειλόµενης εισφοράς έναντι
του κράτους µέλους, λόγω του γεγονότος ότι υπερέβησαν τη διαθέσιµη ποσότητά
τους. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) την εισφορά που αντιστοιχεί στην υπέρβαση της εθνικής
ποσόστωσης, µειωµένη κατά ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1 %, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις πτώχευσης ή οριστικής αδυναµίας ορισµένων
παραγωγών να καταβάλουν το µερίδιό τους επί της οφειλόµενης εισφοράς.

(46)

Ο κύριος στόχος του συστήµατος ποσοστώσεων γάλακτος, ήτοι η µείωση τόσο της
ανισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αντίστοιχη αγορά, όσο και των
συνακόλουθων διαρθρωτικών πλεονασµάτων, προκειµένου να βελτιωθεί η ισορροπία
της αγοράς, διεφάνη ότι µείωνε τον προσανατολισµό προς την αγορά, επειδή
στρέβλωνε την ανταπόκριση των γεωργών στα µηνύµατα των τιµών και παρεµπόδιζε
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στον τοµέα λόγω της επιβράδυνσης της
αναδιάρθρωσης. Έχει προβλεφθεί η σταδιακή κατάργηση των γαλακτοκοµικών
ποσοστώσεων µε ετήσιες αυξήσεις κατά 1 % ανά περίοδο εµπορίας από το 2009/2010
έως το 2013/2014. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τοµέα, θα πρέπει να επιτραπεί
στα κράτη µέλη, έως τις 31 Μαρτίου 2014, να χορηγούν πρόσθετη εθνική ενίσχυση
εντός ορισµένων ορίων. Οι αυξήσεις ποσοστώσεων που ενσωµατώθηκαν στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
248/2008 του Συµβουλίου8, και η ετήσια αύξηση κατά 1 %, σε συνδυασµό µε τις
άλλες τροποποιήσεις που µειώνουν την πιθανότητα εφαρµογής της εισφοράς επί του
πλεονάσµατος, σηµαίνουν ότι µόνον η Ιταλία θα διέτρεχε τον κίνδυνο εφαρµογής της
εισφοράς επί του πλεονάσµατος βάσει των τρεχουσών µορφών παραγωγής, εάν οι
ετήσιες αυξήσεις κατά 1 % ίσχυαν από την περίοδο 2009/2010 έως την περίοδο
2013/2014. Κατά συνέπεια, λαµβανοµένων υπόψη των τρεχουσών µορφών
παραγωγής σε όλα τα κράτη µέλη, η αύξηση των ποσοστώσεων έχει συγκεντρωθεί για
την Ιταλία στην αρχή της εν λόγω περιόδου, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός.

(47)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει διάφορα είδη καθεστώτων ενίσχυσης.
Τα καθεστώτα για τις αποξηραµένες χορτονοµές, καθώς και για το λίνο και την
κάνναβη προβλέπουν ενισχύσεις µεταποίησης για τους τοµείς αυτούς, ως µέσο
ρύθµισης της εσωτερικής αγοράς στους συγκεκριµένους τοµείς. Κατόπιν των
τροποποιήσεων που επήλθαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 και σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου, της 19ηςΙανουαρίου 2009, σχετικά
µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/20039, θα εξακολουθήσει να χορηγείται ενίσχυση για τις
αποξηραµένες χορτονοµές µέχρι την 1η Απριλίου 2012, ενώ για τις µακρές ίνες λίνου,
τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης µέχρι την περίοδο εµπορίας 2011/2012.

8

ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 6.
ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
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Το σύστηµα ποσοστώσεων αµύλου γεωµήλων που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 72/2009, και η
σχετική ελάχιστη τιµή εφαρµόζονται µόνο µέχρι το τέλος της περιόδου εµπορίας
2011/12.

EL

(48)

Για να εξισορροπηθεί η αγορά γάλακτος και να σταθεροποιηθούν οι αγοραίες τιµές
για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που να
ενισχύουν τη δυνατότητα διάθεσης των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Ο παρών
κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την εµπορία
ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων ενόψει ειδικών χρήσεων και προορισµών.
Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπει ότι, για να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση γάλακτος
από τους νέους, η Ένωση θα πρέπει να αναλάβει µέρος των δαπανών που προκύπτουν
από τη χορήγηση ενίσχυσης για την παροχή γάλακτος στους µαθητές στα σχολεία.

(49)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιστροφής στην παραγωγή, στις
περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη να ληφθούν µέτρα όσον αφορά την παρασκευή
ορισµένων βιοµηχανικών, χηµικών ή φαρµακευτικών προϊόντων, µε στόχο να
καταστούν διαθέσιµα ορισµένα προϊόντα ζάχαρης.

(50)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η στρεµµατική ενίσχυση για τον
λυκίσκο αποσυνδέθηκε από την παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να
µπορούν οι οργανώσεις παραγωγών λυκίσκου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους
όπως προηγουµένως, θα πρέπει να προβλεφθεί µε ειδική διάταξη ότι το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος χρησιµοποιεί ισοδύναµα ποσά για τις ίδιες
δραστηριότητες.

(51)

Είναι αναγκαία ενωσιακή χρηµατοδότηση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό άµεσης
ενίσχυσης που µπορούν να παρακρατούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 73/2009, προκειµένου οι εγκεκριµένες οργανώσεις επιχειρήσεων να
ενθαρρύνονται να καταρτίζουν προγράµµατα εργασίας που αποσκοπούν στη βελτίωση
της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο
παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει ότι η ενωσιακή στήριξη κατανέµεται
σύµφωνα µε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στο
πλαίσιο των εν λόγω προγραµµάτων εργασίας.

(52)

Ο παρών κανονισµός διακρίνει µεταξύ, αφενός, των οπωροκηπευτικών, τα οποία
περιλαµβάνουν οπωροκηπευτικά προς εµπορία και οπωροκηπευτικά που προορίζονται
για µεταποίηση, και, αφετέρου, των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών. Οι κανόνες
σχετικά µε τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά προγράµµατα και την
ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή εφαρµόζονται µόνο στα οπωροκηπευτικά και στα
οπωροκηπευτικά που προορίζονται αποκλειστικά για µεταποίηση.

(53)

Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι βασικοί παράγοντες του καθεστώτος για τα
οπωροκηπευτικά. Λόγω της συνεχώς αυξανόµενης συγκέντρωσης της ζήτησης, η
συγκέντρωση της προσφοράς µέσω των οργανώσεων αυτών εξακολουθεί να αποτελεί
οικονοµική αναγκαιότητα, προκειµένου να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών στην
αγορά. Η συγκέντρωση αυτή θα πρέπει να είναι προαιρετική και να αποδεικνύει τη
χρησιµότητά της µέσω της έκτασης και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών που
προσφέρουν οι οργανώσεις παραγωγών στα µέλη τους. ∆εδοµένου ότι οι οργανώσεις
παραγωγών ενεργούν αποκλειστικά προς το συµφέρον των µελών τους, θα πρέπει να
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τεκµαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόµατος των µελών τους και για λογαριασµό τους όσον
αφορά οικονοµικά θέµατα.

EL

(54)

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι απρόβλεπτη και τα προϊόντα ευαλλοίωτα.
Ακόµη και µικρά πλεονάσµατα µπορούν να διαταράξουν σοβαρά την αγορά. Ως εκ
τούτου, πρέπει να θεσπιστούν µέτρα για τη διαχείριση κρίσεων. Για να αυξηθεί η
ελκυστικότητα των οργανώσεων παραγωγών, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να
ενσωµατώνονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα.

(55)

Στην παραγωγή και εµπορία οπωροκηπευτικών θα πρέπει να συνεκτιµώνται πλήρως
οι περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί, στο επίπεδο τόσο των καλλιεργητικών
πρακτικών όσο και της διαχείρισης των αποβλήτων και της διάθεσης των προϊόντων
που αποσύρονται από την αγορά, ιδίως όσον αφορά την προστασία της ποιότητας των
υδάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υπαίθρου.

(56)

Στις οµάδες παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών στα κράτη µέλη που
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή µετέπειτα, σε ορισµένες
εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης ή στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, οι
οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν το καθεστώς οργάνωσης παραγωγών σύµφωνα µε
τον παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να χορηγηθεί το ευεργέτηµα µεταβατικής
περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να λαµβάνουν εθνική και
ενωσιακή χρηµατοδοτική στήριξη, εφόσον αναλάβουν ορισµένες δεσµεύσεις.

(57)

Για να καταστούν οι οργανώσεις παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών
περισσότερο υπεύθυνες, ιδίως όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές τους αποφάσεις,
και για να προσανατολιστούν οι δηµόσιοι πόροι που τους διατίθενται προς τις
µελλοντικές απαιτήσεις, θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρήσης των εν λόγω
πόρων. Η συγχρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων που συνιστούν οι
οργανώσεις παραγωγών αποτελεί κατάλληλη λύση. Σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει
να υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης χρηµατοδότησης. Τα επιχειρησιακά ταµεία θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τη χρηµατοδότηση επιχειρησιακών
προγραµµάτων στον τοµέα των οπωροκηπευτικών. Χάριν ελέγχου των ενωσιακών
δαπανών, θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο όσον αφορά τη συνδροµή που
χορηγείται σε οργανώσεις παραγωγών οι οποίες συνιστούν επιχειρησιακό ταµείο.

(58)

Στις περιφέρειες όπου υστερεί η οργάνωση της παραγωγής στον τοµέα των
οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση πρόσθετης, εθνικής
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς. Στην περίπτωση των κρατών µελών που βρίσκονται σε
ιδιαίτερα µειονεκτική θέση από πλευράς δοµών, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης των συνεισφορών αυτών από την Ένωση.

(59)

Για λόγους απλούστευσης και προκειµένου να µειωθεί το κόστος του καθεστώτος, οι
διαδικασίες και οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών ταµείων θα πρέπει να εναρµονιστούν, στο µέτρο του δυνατού, µε τις
διαδικασίες και τους κανόνες των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, επιβάλλοντας
στα κράτη µέλη την υποχρέωση να καταστρώνουν εθνική στρατηγική για τα
επιχειρησιακά προγράµµατα.

(60)

Είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστεί η χαµηλή κατανάλωση οπωροκηπευτικών από τα
παιδιά µε τη µόνιµη αύξηση του µεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των
παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο διαµορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές τους.
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Εποµένως, θα πρέπει να προβλεφθεί ενωσιακή ενίσχυση για τη συγχρηµατοδότηση
της παροχής στα παιδιά, εντός των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, προϊόντων των τοµέων
των οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών και της µπανάνας,
καθώς και ορισµένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανοµής, εξοπλισµού,
προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη
εφαρµογή, τα κράτη µέλη που επιθυµούν να αξιοποιήσουν το σχέδιο προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να εκπονούν προηγουµένως
στρατηγική, η οποία θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, κατάλογο των επιλέξιµων
προϊόντων, τα οποία επιλέγονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που περιλαµβάνουν
τον εποχιακό χαρακτήρα, τη διαθεσιµότητα ή περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς.

EL

(61)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, θα πρέπει να προβλεφθούν σταθερό ανώτατο
όριο ενωσιακής ενίσχυσης και ανώτατα ποσοστά συγχρηµατοδότησης. Η ενωσιακή
ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηµατοδότηση
υπαρχόντων εθνικών σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
Λόγω των δηµοσιονοµικών περιορισµών, τα κράτη µέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε
θέση να αντικαταστήσουν τη χρηµατοδοτική συνεισφορά τους στο σχέδιο προώθησης
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία µε συνεισφορές του ιδιωτικού τοµέα. Για να
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων τους, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να προβλέπουν συνοδευτικά µέτρα, για τα οποία θα πρέπει να τους επιτραπεί
να χορηγούν εθνική ενίσχυση.

(62)

Είναι σηµαντικό να προβλεφθούν µέτρα στήριξης στον αµπελοοινικό τοµέα ικανά να
ενισχύσουν ανταγωνιστικές δοµές. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται και να
χρηµατοδοτούνται από την Ένωση, αλλά θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η
δυνατότητα να επιλέγουν τον κατάλληλο συνδυασµό µέτρων για τις ανάγκες των
οικείων περιφερειακών φορέων, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιοµορφιών τους, όπου
χρειάζεται, καθώς και να ενσωµατώνουν τα εν λόγω µέτρα στα εθνικά προγράµµατα
στήριξης. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των
προγραµµάτων αυτών.

(63)

Ένα βασικό µέτρο, επιλέξιµο στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων στήριξης, θα
πρέπει να είναι η προώθηση και η εµπορία των ενωσιακών οίνων σε τρίτες χώρες. Οι
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και µετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να
καλύπτονται από τη στήριξη, λόγω των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον
αµπελοοινικό τοµέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον
αµπελοοινικό τοµέα οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των καθαυτό οικονοµικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει
να είναι µέτρο ευρισκόµενο στη διάθεση των κρατών µελών που επιθυµούν να
χρησιµοποιήσουν ένα τέτοιο µέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οίνων, µε
παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

(64)

Τα µέσα πρόληψης, όπως η ασφάλιση της συγκοµιδής, τα ταµεία αλληλοβοήθειας και
ο πρώιµος τρύγος, θα πρέπει να είναι επιλέξιµα στο πλαίσιο των προγραµµάτων
στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα, ώστε να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη προσέγγιση
των καταστάσεων κρίσης.

(65)

Τα κράτη µέλη ενδέχεται να προτιµούν για διάφορους λόγους να χορηγούν στους
γεωργούς αποσυνδεδεµένη από την παραγωγή ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης Εποµένως, θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη µέλη αυτή η
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δυνατότητα, λόγω δε των ιδιοµορφιών του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, κάθε τέτοια
µεταφορά θα πρέπει να είναι αµετάκλητη και να µειώνει αντίστοιχα τα κονδύλια που
προορίζονται για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης των εποµένων ετών για τον
αµπελοοινικό τοµέα.

EL

(66)

Η στήριξη του αµπελοοινικού τοµέα θα πρέπει επίσης να προέρχεται από διαρθρωτικά
µέτρα δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της
20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)10. Για την αύξηση των
χρηµατοδοτικών µέσων που είναι διαθέσιµα στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005, θα πρέπει να προβλεφθεί σταδιακή µεταφορά πιστώσεων στον
προϋπολογισµό δυνάµει του κανονισµού αυτού, όταν τα σχετικά ποσά είναι αρκετά
σηµαντικά.

(67)

Για τη βελτίωση της λειτουργίας της αµπελοοινικής αγοράς, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να µπορούν να εφαρµόζουν τις αποφάσεις που λαµβάνονται από διεπαγγελµατικές
οργανώσεις. Ωστόσο, το πεδίο εφαρµογής των αποφάσεων αυτών θα πρέπει να
αποκλείει πρακτικές οι οποίες µπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό.

(68)

Η πλεονασµατική παραγωγή οίνου στην Ένωση αυξήθηκε λόγω παραβιάσεων της
µεταβατικής απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων. Υπάρχει στην Ένωση πλήθος
παράνοµων φυτεύσεων που αποτελούν πηγή αθέµιτου ανταγωνισµού, επιδεινώνουν τα
προβλήµατα του αµπελοοινικού τοµέα και πρέπει να αντιµετωπιστούν.

(69)

Παρόλο που η µεταβατική απαγόρευση των νέων φυτεύσεων έφερε κάποιο
αποτέλεσµα στην ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αµπελοοινική
αγορά, ταυτόχρονα δηµιούργησε εµπόδια στους ανταγωνιστικούς παραγωγούς που
επιθυµούν να ανταποκριθούν µε ευελιξία στην αυξανόµενη ζήτηση. ∆εδοµένου ότι
δεν έχει επιτευχθεί ακόµη ισορροπία της αγοράς και ότι τα συνοδευτικά µέτρα, όπως
το καθεστώς εκρίζωσης, χρειάζονται χρόνο για να παραγάγουν αποτελέσµατα, είναι
σκόπιµο να διατηρηθεί η απαγόρευση των νέων φυτεύσεων έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2015, ηµεροµηνία κατά την οποία θα πρέπει ωστόσο να αρθεί οριστικά, ώστε να
επιτραπεί στους ανταγωνιστικούς παραγωγούς να ανταποκρίνονται ελεύθερα στους
όρους της αγοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να
παρατείνουν την απαγόρευση στην επικράτειά τους, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο,
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

(70)

Για να βελτιωθεί η διαχείριση του αµπελουργικού δυναµικού και να ενθαρρυνθεί η
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων φύτευσης, κατά τρόπον ώστε να
αµβλυνθούν ακόµη περισσότερο οι συνέπειες των µεταβατικών περιορισµών
φύτευσης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας, όπως τα
συστήµατα εθνικών ή περιφερειακών αποθεµατικών.

(71)

Η εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη
χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Στα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα που
καλύπτονται από την ΚΟΑ οίνου θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να εφαρµόζονται οι διατάξεις
της συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, οι διατάξεις για την
πριµοδότηση εκρίζωσης και ορισµένα µέτρα στο πλαίσιο των προγραµµάτων
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στήριξης δεν θα πρέπει να αποκλείουν αφ’ εαυτών τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων
για τους ίδιους σκοπούς.
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(72)

Για να προβλεφθεί η ένταξη του αµπελοοινικού τοµέα στο καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης, όλες οι αµπελουργικές εκτάσεις που καλλιεργούνται πραγµατικά θα πρέπει
να είναι επιλέξιµες για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(73)

Η µελισσοκοµία, η οποία αποτελεί τοµέα της γεωργίας, χαρακτηρίζεται από την
ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων, καθώς και από τη διασπορά
και την ανοµοιογένεια των οικονοµικών παραγόντων, τόσο σε επίπεδο παραγωγής,
όσο και σε επίπεδο εµπορίας. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της
βαρρόασης (βαρροϊκή ακαρίαση) κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη µέλη και τις
δυσχέρειες που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή µελιού, εξακολουθεί
να είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για ασθένεια που
δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί πλήρως και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε εγκεκριµένα
προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η παραγωγή και η
εµπορία των προϊόντων µελισσοκοµίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά
τριετία εθνικά προγράµµατα τα οποία να περιλαµβάνουν τεχνική βοήθεια,
καταπολέµηση της βαρρόασης, εξορθολογισµό της εποχιακής µετακίνησης,
διαχείριση της ανασύστασης του ενωσιακού µελισσοκοµικού κεφαλαίου, καθώς και
συνεργασία σε ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα µελισσοκοµίας και των προϊόντων
της, µε στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των
προϊόντων µελισσοκοµίας. Τα εθνικά αυτά προγράµµατα θα πρέπει να
χρηµατοδοτούνται εν µέρει από την Ένωση.

(74)

Η ενωσιακή ενίσχυση για την εκτροφή µεταξοσκωλήκων θα πρέπει να χορηγείται ανά
χρησιµοποιούµενο κουτί µεταξόσπορου.

(75)

Η εφαρµογή προτύπων στην εµπορία γεωργικών προϊόντων µπορεί να συµβάλει στη
βελτίωση των οικονοµικών όρων παραγωγής και εµπορίας, καθώς και της ποιότητας
των προϊόντων αυτών. Εποµένως, η εφαρµογή των προτύπων αυτών είναι προς το
συµφέρον των παραγωγών, των εµπόρων και των καταναλωτών.

(76)

Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων11 και των συζητήσεων που επακολούθησαν, κρίνεται σκόπιµο να
διατηρηθούν τα πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονοµικοί όροι
παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων, όπως και η ποιότητά τους.

(77)

Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς
τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και µε την επιφύλαξη των διατάξεων που εκδίδονται
στον τοµέα των τροφίµων, και ειδικότερα της γενικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που
περιέχεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα
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ασφαλείας των τροφίµων12, καθώς και των αρχών και απαιτήσεων αυτής, ένα βασικό
πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα
ανακοίνωση της Επιτροπής, θα ήταν κατάλληλο για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται
από πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα. Όταν τα εν λόγω προϊόντα
συµµορφώνονται µε εφαρµοστέο διεθνές πρότυπο, κατά περίπτωση, θα πρέπει να
θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος.

EL

(78)

Για ορισµένους τοµείς ή/και προϊόντα, οι ορισµοί, οι ονοµασίες ή/και οι ονοµασίες
πώλησης αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για τον προσδιορισµό των όρων
ανταγωνισµού. Εποµένως, είναι σκόπιµο να θεσπιστούν ορισµοί, ονοµασίες και
ονοµασίες πώλησης για τους εν λόγω τοµείς ή/και προϊόντα, οι οποίες θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται στην Ένωση µόνο για την εµπορία προϊόντων που πληρούν τις
αντίστοιχες απαιτήσεις.

(79)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 διατήρησε την τοµεακή προσέγγιση που
προβλεπόταν από τις προηγούµενες Κοινές Οργανώσεις Αγοράς για τα πρότυπα
εµπορίας. Είναι σκόπιµο να εισαχθούν διατάξεις οριζόντιου χαρακτήρα.

(80)

Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, µέχρι
στιγµής, η έκδοση των διατάξεων σχετικά µε τα πρότυπα εµπορίας για ορισµένους
τοµείς. Λόγω του λεπτοµερούς τεχνικού χαρακτήρα τους και της ανάγκης συνεχούς
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητάς τους και προσαρµογής τους στις εξελισσόµενες
εµπορικές πρακτικές, είναι σκόπιµο να επεκταθεί η προσέγγιση αυτή σε όλα τα
πρότυπα εµπορίας, προσδιορίζοντας παράλληλα τα κριτήρια που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των σχετικών κανόνων.

(81)

Τα πρότυπα εµπορίας πρέπει να εφαρµόζονται για να δίνεται η δυνατότητα στην
αγορά να εφοδιάζεται µε προϊόντα τυποποιηµένης και ικανοποιητικής ποιότητας. Τα
πρότυπα θα πρέπει να αφορούν, ιδίως, τους ορισµούς, την κατάταξη σε κατηγορίες,
την παρουσίαση και επισήµανση, τη συσκευασία, τη µέθοδο παραγωγής, τη
συντήρηση, τη µεταφορά, τις πληροφορίες σχετικά µε τους παραγωγούς, την
περιεκτικότητα σε ορισµένες ουσίες, τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, την αποθήκευση,
την πιστοποίηση και τις προθεσµίες.

(82)

Ειδικότερα, λαµβανοµένου υπόψη του συµφέροντος των καταναλωτών να λαµβάνουν
επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
να καθορίζεται η κατάλληλη ένδειξη του τόπου καλλιέργειας ή εκτροφής, µε βάση
προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, µε ταυτόχρονη
συνεκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων ορισµένων τοµέων, ιδίως όσον αφορά τα
µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα.

(83)

Κατά τον καθορισµό των προτύπων εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα, η Επιτροπή θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις προσδοκίες των καταναλωτών, την ιδιαιτερότητα κάθε
τοµέα και τις συστάσεις διεθνών οργανισµών.

(84)

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση ειδικών µέτρων, όταν χρειάζεται, ιδίως
σχετικά µε τις µεθόδους ανάλυσης, προκειµένου να αποφεύγονται καταχρήσεις όσον
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αφορά την ποιότητα και τη γνησιότητα των προϊόντων που προσφέρονται στους
καταναλωτές.

EL

(85)

Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των προτύπων εµπορίας, πρέπει να
προβλεφθούν η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης µε τις σχετικές υποχρεώσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αναλάβουν
την αρµοδιότητα διενέργειας των ελέγχων αυτών.

(86)

Τα πρότυπα εµπορίας θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ισχύουν για όλα τα προϊόντα τα οποία
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

(87)

Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες, σύµφωνα µε τους οποίους ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε ορισµένες τρίτες
χώρες µπορεί να αιτιολογούν παρεκκλίσεις από τα πρότυπα εµπορίας, εάν
εξασφαλίζεται η ισοδυναµία των διατάξεων αυτών µε την ενωσιακή νοµοθεσία.

(88)

Όσον αφορά τις λιπαρές ύλες για επάλειψη, ενδείκνυται να εισαχθεί η δυνατότητα να
διατηρούν ή να θεσπίζουν τα κράτη µέλη ορισµένες εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα
επίπεδα ποιότητας.

(89)

Οι διατάξεις που αφορούν τον οίνο θα πρέπει να εφαρµόζονται υπό το πρίσµα των
συµφωνιών που συνάπτονται βάσει του άρθρου 218 της συνθήκης.

(90)

Ενδείκνυται να θεσπιστούν κανόνες για την ταξινόµηση των οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου, σύµφωνα µε τους οποίους τα κράτη µέλη που παράγουν άνω των 50.000
εκατολίτρων ετησίως εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την ταξινόµηση των
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου από τις οποίες µπορεί να παραχθεί οίνος στο
έδαφός τους. Ορισµένες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου θα πρέπει να αποκλείονται.

(91)

Είναι σκόπιµο να προσδιοριστούν ορισµένες οινολογικές πρακτικές και περιορισµοί
όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάµειξη (coupage) και τη
χρήση ορισµένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυµού σταφυλιών και νωπών
σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων όσον
αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει γενικά να βασίζεται
στις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο ∆ιεθνής Οργανισµός Αµπέλου και Οίνου
(OIV).

(92)

Όσον αφορά τον αµπελοοινικό τοµέα, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να
περιορίζουν ή να αποκλείουν τη χρήση ορισµένων οινολογικών πρακτικών και να
διατηρούν αυστηρότερους περιορισµούς για οίνους που παράγονται στο έδαφός τους,
καθώς και να επιτρέπουν την πειραµατική χρήση µη εγκεκριµένων οινολογικών
πρακτικών υπό όρους που θα καθοριστούν.

(93)

Η έννοια των οίνων ποιότητας στην Ένωση βασίζεται, µεταξύ άλλων, στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που οφείλονται στη γεωγραφική προέλευση του οίνου. Οι οίνοι αυτοί
ταυτοποιούνται προς όφελος των καταναλωτών µε τις προστατευόµενες ονοµασίες
προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις. Προκειµένου να
καταστεί δυνατή η δηµιουργία διαφανούς και πιο ολοκληρωµένου πλαισίου για τους
ισχυρισµούς που αφορούν την ποιότητα των σχετικών προϊόντων, θα πρέπει να
θεσπιστεί καθεστώς βάσει του οποίου οι αιτήσεις για τις ονοµασίες προέλευσης ή τις
γεωγραφικές ενδείξεις θα εξετάζονται σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθείται
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στο πλαίσιο της ενωσιακής οριζόντιας πολιτικής για την ποιότητα των ειδών
διατροφής εκτός από τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά και η οποία ορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων13.
(94)

Για να διαφυλαχθούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων µε ονοµασία
προέλευσης ή µε γεωγραφική ένδειξη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν αυστηρότερους κανόνες προς τον σκοπό αυτόν.

(95)

Για να προστατεύονται στην Ένωση, οι ονοµασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές
ενδείξεις των οίνων θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταχωρίζονται σε ενωσιακό
επίπεδο. Για να διασφαλίζεται ότι οι αντίστοιχες ονοµασίες πληρούν τους όρους του
παρόντος κανονισµού, οι αιτήσεις θα πρέπει να εξετάζονται από τις εθνικές αρχές του
οικείου κράτους µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται στοιχειώδεις κοινές
διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένης εθνικής διαδικασίας ένστασης. Η Επιτροπή θα
πρέπει στη συνέχεια να εξετάζει τις αιτήσεις για να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν
πρόδηλα σφάλµατα και ότι λαµβάνονται υπόψη το ενωσιακό δίκαιο και το συµφέρον
των ενδιαφεροµένων εκτός του κράτους µέλους υποβολής της αίτησης.

(96)

Πρόσβαση στην προστασία θα πρέπει να έχουν οι ονοµασίες προέλευσης και οι
γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών οι οποίες προστατεύονται στη χώρα καταγωγής
τους.

(97)

Η διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
το οποίο έχει έννοµο συµφέρον σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα να ασκεί τα
δικαιώµατά του υποβάλλοντας τις ενστάσεις του.

(98)

Οι καταχωριζόµενες ονοµασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να
προστατεύονται κατά των χρήσεων που εκµεταλλεύονται αδικαιολόγητα τη φήµη της
οποίας χαίρουν τα σύµµορφα προϊόντα. Για να προαχθεί ο θεµιτός ανταγωνισµός και
να µην παραπλανώνται οι καταναλωτές, η προστασία αυτή θα πρέπει να αφορά και τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της
συνθήκης.

(99)

Ορισµένες ενδείξεις χρησιµοποιούνται παραδοσιακά στην Ένωση και παρέχουν στους
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες και την ποιότητα των οίνων,
οι οποίες συµπληρώνουν τις πληροφορίες που παρέχουν οι ονοµασίες προέλευσης και
οι γεωγραφικές ενδείξεις. Προκειµένου να εξασφαλιστούν η καλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και ο θεµιτός ανταγωνισµός και να αποφευχθεί η παραπλάνηση
των καταναλωτών, οι παραδοσιακές αυτές ενδείξεις θα πρέπει να µπορούν να
προστατεύονται εντός της Ένωσης.

(100) Η περιγραφή, η ονοµασία και η παρουσίαση των προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα
που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις
στις προοπτικές εµπορίας τους. Οι διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών των κρατών
µελών όσον αφορά την επισήµανση των αµπελοοινικών προϊόντων µπορεί να
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παρεµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να λαµβάνουν υπόψη τα έννοµα συµφέροντα των
καταναλωτών και των παραγωγών. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν
ενωσιακοί κανόνες σχετικά µε την επισήµανση.
(101) Σε περίπτωση συσσώρευσης ή πιθανής δηµιουργίας πλεονασµάτων γαλακτοκοµικών
προϊόντων, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της
ισορροπίας της αγοράς, θα πρέπει να χορηγείται ενίσχυση για το παραγόµενο στην
Ένωση αποκορυφωµένο γάλα και αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που
χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές. Οι κανόνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση καζεΐνης
και καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών αποσκοπούν στην αποφυγή δυσµενών
επιπτώσεων που µπορούν να προκύψουν από το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης,
λαµβανοµένης υπόψη της ευκολίας υποκατάστασης των τυριών από καζεΐνη και
καζεϊνικά άλατα, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν στη σταθεροποίηση της αγοράς.
(102) Ο παρών κανονισµός επικεντρώνεται σε διάφορα είδη οργανώσεων προς επίτευξη των
στόχων της ασκούµενης πολιτικής, ιδίως µε σκοπό τη σταθεροποίηση των αγορών
των αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητάς
τους µέσω κοινής δράσης. Οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 βασίζονται σε οργανώσεις που είναι αναγνωρισµένες από τα κράτη µέλη ή,
υπό ορισµένους όρους, από την Επιτροπή. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να
διατηρηθούν.
(103) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η δράση των οργανώσεων παραγωγών του τοµέα των
οπωροκηπευτικών και των ενώσεών τους και να διασφαλιστεί η επιθυµητή
σταθερότητα της αγοράς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επεκτείνουν, υπό
ορισµένους όρους, στο σύνολο των παραγωγών µιας περιφέρειας που δεν είναι µέλη
οργάνωσης παραγωγών, τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την οργάνωση ή
ένωση παραγωγών για τα µέλη της στη συγκεκριµένη περιφέρεια, ιδίως εκείνους που
αφορούν την παραγωγή, την εµπορία και την προστασία του περιβάλλοντος.
(104) Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
ειδικής αναγνώρισης των οργανώσεων που αποδεικνύουν ότι είναι επαρκώς
αντιπροσωπευτικές και λαµβάνουν πρακτικά µέτρα σε σχέση µε τους στόχους του
άρθρου 39 της συνθήκης. Οι διατάξεις σχετικά µε την επέκταση των κανόνων που
θεσπίζονται από τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους, καθώς και µε τον
καταµερισµό των δαπανών που προκύπτουν από την επέκταση αυτή, θα πρέπει, λόγω
της οµοιότητας των επιδιωκόµενων στόχων, να εφαρµόζονται και στις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Παρόµοια προσέγγιση θα πρέπει να ισχύει και για τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις στον τοµέα του καπνού.
(105) [Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, µε τον
τρόπο αυτό, ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών
προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική ισχύς τους έναντι των
µεταποιητών, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανοµή της
προστιθέµενης αξίας κατά µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού. Συνεπώς, για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να θεσπιστεί
διάταξη δυνάµει του άρθρου 42 και του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, η
οποία να επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται από
γαλακτοπαραγωγούς ή στις ενώσεις αυτών να διαπραγµατεύονται τους όρους των
συµβάσεων, µεταξύ των οποίων και την τιµή, µε τη γαλακτοκοµική µονάδα για το
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σύνολο ή µέρος της παραγωγής των µελών τους. Για να διατηρηθούν συνθήκες
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων, η
δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισµούς.
Εποµένως, οι εν λόγω οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιµες
για αναγνώριση στο πλαίσιο της ΚΟΑ.
(106) Σε ορισµένους τοµείς έχουν θεσπιστεί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές µπορούν να διαδραµατίσουν
χρήσιµους ρόλους, επιτρέποντας τον διάλογο µεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας
εφοδιασµού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι
εν λόγω κανόνες θα πρέπει να εφαρµόζονται επίσης στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, παράλληλα µε τις διατάξεις για τη διευκρίνιση της θέσης
των εν λόγω οργανώσεων στο πλαίσιο του δικαίου περί ανταγωνισµού, ενώ
συγχρόνως θα εξασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό ή την εσωτερική
αγορά και δεν θίγουν την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς.]
(107) Σε ορισµένους τοµείς, εκτός από εκείνους για τους οποίους οι ισχύοντες κανόνες
προβλέπουν την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελµατικών
οργανώσεων, τα κράτη µέλη ενδέχεται να επιθυµούν να αναγνωρίσουν παρόµοιες
οργανώσεις βάσει του εθνικού δικαίου στο βαθµό που συµβιβάζεται µε το ενωσιακό
δίκαιο.
(108) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαµβάνει
εισαγωγικούς δασµούς και επιστροφές κατά την εξαγωγή και να σταθεροποιεί, κατ’
αρχήν, την ενωσιακή αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις
δεσµεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
(109) Η παρακολούθηση των εµπορικών ροών αποτελεί πρωτίστως θέµα διαχείρισης η
οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Η απόφαση για τη θέσπιση απαιτήσεων
έκδοσης αδειών θα πρέπει να λαµβάνεται µε συνεκτίµηση της αναγκαιότητας των
αδειών για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα, για την
παρακολούθηση των εισαγωγών των συγκεκριµένων προϊόντων.
(110) Ως επί το πλείστον, οι δασµοί που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο των
συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) περιλαµβάνονται στο
κοινό δασµολόγιο. Ωστόσο, λόγω της εισαγωγής επιπλέον µηχανισµών για ορισµένα
προϊόντα των τοµέων των σιτηρών και του ρυζιού είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η
δυνατότητα θέσπισης παρεκκλίσεων.
(111) Για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των δυσµενών επιπτώσεων στην ενωσιακή
αγορά οι οποίες θα µπορούσαν να προκύψουν από εισαγωγές ορισµένων γεωργικών
προϊόντων, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει να υπόκεινται στην
καταβολή συµπληρωµατικού δασµού, εφόσον πληρούνται ορισµένοι όροι.
(112) Υπό ορισµένους όρους, είναι σκόπιµο το άνοιγµα και η διαχείριση εισαγωγικών
δασµολογικών ποσοστώσεων, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες που
συνάπτονται σύµφωνα µε τη συνθήκη ή από άλλες πράξεις.
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(113) Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που εφαρµόζονται στα µίγµατα έχουν στόχο να
εξασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία του δασµολογικού καθεστώτος στην
περίπτωση των εισαγωγών µιγµάτων σιτηρών, ρυζιού και θραυσµάτων ρυζιού.
(114) Ο παρών κανονισµός καθορίζει παραδοσιακή ανάγκη εφοδιασµού σε ζάχαρη για
ραφινάρισµα στη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας. Για να διασφαλίζεται ο
εφοδιασµός της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος της Ένωσης, οι άδειες εισαγωγής
ζάχαρης για ραφινάρισµα θα πρέπει να χορηγούνται µόνο σε εργοστάσια
ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής κατά τους τρεις πρώτους µήνες κάθε
περιόδου εµπορίας, εντός των ορίων που διαµορφώνονται από την παραδοσιακή
ανάγκη εφοδιασµού.
(115) Για να µη διαταράσσεται από παράνοµες καλλιέργειες η ΚΟΑ κάνναβης που
προορίζεται για την παραγωγή ινών, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει
έλεγχο των εισαγωγών κάνναβης και σπόρων κάνναβης, προκειµένου να παρέχονται
ορισµένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των εν λόγω προϊόντων σε
τετραϋδροκανναβινόλη. Επιπλέον, η εισαγωγή σπόρων κάνναβης, εκτός εκείνων που
προορίζονται για σπορά, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκειται σε καθεστώς
ελέγχου που να προβλέπει σύστηµα έγκρισης των εισαγωγέων.
(116) Το καθεστώς τελωνειακών δασµών επιτρέπει να µην εφαρµόζεται κανένα άλλο
προστατευτικό µέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο µηχανισµός της
εσωτερικής αγοράς και των δασµών θα µπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειµένου να µην αφεθεί
απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι των ενδεχόµενων συνακόλουθων
διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνει αµελλητί όλα τα
απαραίτητα µέτρα. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Ένωσης.
(117) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να απαγορεύεται η χρήση των ρυθµίσεων
ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης. Άρα, είναι σκόπιµο να καταστεί δυνατή η
αναστολή της χρήσης των ρυθµίσεων ενεργητικής και παθητικής τελειοποίησης στις
περιπτώσεις αυτές.
(118) Οι διατάξεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι
οποίες βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των τιµών εντός της Ένωσης και των τιµών
στη διεθνή αγορά και περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν οι δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιµεύουν για να διασφαλίζουν τη
συµµετοχή της Ένωσης στις διεθνείς συναλλαγές ορισµένων από τα προϊόντα που
υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. Οι επιδοτούµενες εξαγωγές θα πρέπει να
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα.
(119) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά την αξία θα πρέπει να εξασφαλίζεται τη στιγµή του
καθορισµού των επιστροφών κατά την εξαγωγή, µέσω της παρακολούθησης των
πληρωµών σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για το ΕΓΤΕ. Η παρακολούθηση
µπορεί να διευκολυνθεί µε τον υποχρεωτικό προκαθορισµό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή, ενώ στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων επιστροφών θα παρέχεται η
δυνατότητα µεταβολής του καθορισµένου προορισµού εντός µιας γεωγραφικής ζώνης
στην οποία εφαρµόζεται ενιαίο ποσοστό επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε περίπτωση
µεταβολής του προορισµού, θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή κατά την
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εξαγωγή που εφαρµόζεται στον πραγµατικό προορισµό, αφού καθοριστεί ένα ανώτατο
όριο για το ποσό που εφαρµόζεται στον προκαθορισµένο προορισµό.
(120) Η συµµόρφωση µε τα ποσοτικά όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από ένα αξιόπιστο
και αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό, για τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται άδεια εξαγωγής. Οι
επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να χορηγούνται εντός των διαθέσιµων ορίων,
ανάλογα µε την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί για κάθε σχετικό προϊόν.
Εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται µόνον για τα
µεταποιηµένα προϊόντα που δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στα
οποία δεν εφαρµόζονται ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα
παρέκκλισης από την αυστηρή συµµόρφωση µε τους κανόνες διαχείρισης, όταν οι
εξαγωγές για τις οποίες χορηγείται επιστροφή είναι πιθανόν να µην υπερβούν τα
καθοριζόµενα ποσοτικά όρια.
(121) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι
επιστροφές κατά την εξαγωγή χορηγούνται και καταβάλλονται µόνον εάν τηρούνται
οι διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την καλή µεταχείριση των ζώων,
και ιδίως εκείνες που αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά.
(122) Τα γεωργικά προϊόντα µπορούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να τύχουν ειδικής
µεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτες χώρες, εφόσον πληρούν ορισµένες
προδιαγραφές ή/και προϋποθέσεις τιµής. Για να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή ενός
συστήµατος του είδους αυτού είναι αναγκαία η διοικητική συνεργασία µεταξύ των
αρχών της τρίτης χώρας εισαγωγής και των αρχών της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό,
τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται στην
Ένωση.
(123) Οι εξαγωγές βολβών ανθέων σε τρίτες χώρες παρουσιάζουν σηµαντικό οικονοµικό
ενδιαφέρον για την Ένωση. Η συνέχιση και η ανάπτυξη των εξαγωγών αυτών
µπορούν να εξασφαλιστούν µε τη σταθεροποίηση των τιµών για τις συναλλαγές
αυτές. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστες τιµές
εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων.
(124) Σύµφωνα µε το άρθρο 42 της συνθήκης, οι διατάξεις του κεφαλαίου της συνθήκης που
αφορά τους κανόνες ανταγωνισµού εφαρµόζονται στην παραγωγή και το εµπόριο των
γεωργικών προϊόντων µόνον κατά το µέτρο που ορίζεται από τη νοµοθεσία της
Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 43
παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης. Οι διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις είχαν σε
µεγάλο βαθµό κηρυχθεί εφαρµοστέες. Η εφαρµογή ιδίως των κανόνων της συνθήκης
που ισχύουν για τις επιχειρήσεις ορίστηκε περαιτέρω στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1184/2006 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί εφαρµογής ορισµένων
κανόνων ανταγωνισµού στην παραγωγή και την εµπορία γεωργικών προϊόντων14.
Σύµφωνα µε το στόχο να δηµιουργηθεί ένα γενικό σύνολο κανόνων πολιτικής για την
αγορά, είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι σχετικοί κανόνες στον παρόντα κανονισµό.
(125) Οι κανόνες ανταγωνισµού που αφορούν τις συµφωνίες, τις αποφάσεις και τις
πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 101 της συνθήκης, καθώς και την κατάχρηση
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δεσπόζουσας θέσης, θα πρέπει να εφαρµόζονται στην παραγωγή και την εµπορία
γεωργικών προϊόντων, κατά το µέτρο που η εφαρµογή τους δεν παρακωλύει τη
λειτουργία εθνικών οργανώσεων γεωργικών αγορών ούτε θέτει σε κίνδυνο την
επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ.
(126) ∆ικαιολογείται µια ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων γεωργών, ειδικός
στόχος των οποίων είναι η από κοινού παραγωγή ή εµπορία γεωργικών προϊόντων ή η
χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον
ανταγωνισµό ή θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της
συνθήκης.
(127) Για να µη τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη της ΚΓΠ και, ταυτόχρονα, να εξασφαλιστούν η
ασφάλεια δικαίου και η αµερόληπτη µεταχείριση των σχετικών επιχειρήσεων, η
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα, υπό τον έλεγχο του
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κρίνει κατά πόσον οι συµφωνίες, οι
αποφάσεις και οι πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 101 της συνθήκης
συµβιβάζονται µε τους στόχους της ΚΓΠ.
(128) Η εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς που βασίζεται σε κοινές τιµές µπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς, στα προϊόντα που
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρµόζονται οι
διατάξεις της συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν εφαρµόζονται οι
εξαιρέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των
υφισταµένων, των νέων ή των προτεινόµενων εθνικών ενισχύσεων, να υποβάλλει τις
ενδεδειγµένες παρατηρήσεις στα κράτη µέλη και να προτείνει σε αυτά τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων.
(129) Από την προσχώρησή τους, η Φινλανδία και η Σουηδία µπορούν, λόγω της ιδιαίτερης
οικονοµικής κατάστασης της παραγωγής και εµπορίας ταράνδων και προϊόντων
ταράνδων, να χορηγούν ενισχύσεις στον τοµέα αυτόν. Επιπλέον, η Φινλανδία µπορεί,
εφόσον λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή, να χορηγεί ενισχύσεις για ορισµένες
ποσότητες σπόρων προς σπορά και ορισµένες ποσότητες σπόρων σιτηρών που
παράγονται αποκλειστικά στη Φινλανδία, λόγω των ιδιαίτερων κλιµατικών συνθηκών
που επικρατούν σε αυτή.
(130) Για την αντιµετώπιση αιτιολογηµένων καταστάσεων κρίσης ακόµα και µετά τη λήξη,
το 2012, του µεταβατικού µέτρου στήριξης της απόσταξης κρίσης, το οποίο
προβλέπεται δυνάµει των προγραµµάτων στήριξης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν ενίσχυση για απόσταξη κρίσης εντός συνολικού
δηµοσιονοµικού ορίου ίσου προς το 15% της αντίστοιχης αξίας του συγκεκριµένου
ετήσιου προϋπολογισµού του κράτους µέλους για το εθνικό του πρόγραµµα στήριξης.
Κάθε ενίσχυση του είδους αυτού θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να
εγκρίνεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού πριν από τη χορήγησή της.
(131) Στα κράτη µέλη στα οποία µειώνεται σηµαντικά η ποσόστωση ζάχαρης, οι
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα
προσαρµογής. Στις περιπτώσεις αυτές, η µεταβατική ενωσιακή ενίσχυση προς τους
καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων, η οποία προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
73/2009, δεν θα επαρκεί για την πλήρη αντιµετώπιση των δυσχερειών των
καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη τα
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οποία έχουν µειώσει την ποσόστωσή τους κατά περισσότερο του 50 % της
ποσόστωσης ζάχαρης που καθορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 µε το παράρτηµα
ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου
2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης15, να χορηγούν
κρατική ενίσχυση στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων κατά την περίοδο εφαρµογής
της µεταβατικής ενωσιακής ενίσχυσης. Για να αποφευχθεί η χορήγηση, από τα κράτη
µέλη, κρατικής ενίσχυσης που υπερβαίνει τις ανάγκες των οικείων καλλιεργητών
ζαχαρότευτλων, ο καθορισµός του συνολικού ποσού της σχετικής κρατικής ενίσχυσης
θα πρέπει και στο µέλλον να εξαρτάται από έγκριση της Επιτροπής, πλην της
περίπτωσης της Ιταλίας, στην οποία η µέγιστη ανάγκη για την προσαρµογή των πλέον
παραγωγικών καλλιεργητών ζαχαρότευτλων στις συνθήκες της αγοράς µετά τη
µεταρρύθµιση έχει εκτιµηθεί σε 11 ευρώ ανά τόνο παραγόµενων ζαχαρότευτλων.
Εξάλλου, λόγω των ιδιαίτερων προβληµάτων που αναµένεται να ανακύψουν στην
Ιταλία, θα πρέπει να διατηρηθούν οι ρυθµίσεις που επιτρέπουν στους καλλιεργητές
ζαχαρότευτλων να επωφελούνται αµέσως ή εµµέσως από τη χορηγούµενη κρατική
ενίσχυση.
(132) Στη Φινλανδία, η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων υπόκειται σε ιδιαίτερες γεωγραφικές
και κλιµατικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά τον τοµέα αυτό πέραν των
γενικών επιπτώσεων της µεταρρύθµισης για τη ζάχαρη. Εποµένως, θα πρέπει να
επιτραπεί στο εν λόγω κράτος µέλος να χορηγεί µονίµως στους οικείους καλλιεργητές
ζαχαρότευτλων το ενδεδειγµένο ποσό κρατικής ενίσχυσης.
(133) Η ισχύς των ειδικών κανόνων σχετικά µε την ενίσχυση που χορηγεί η Γερµανία στο
πλαίσιο του γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης επρόκειτο να λήξει στις 31
∆εκεµβρίου 2010. Οι ποσότητες που πωλεί το µονοπώλιο µειώθηκαν από το 2003, τα
δε αποστακτήρια και οι µικρές και µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις που τους
προµηθεύουν τις πρώτες ύλες κατέβαλαν προσπάθειες για να προετοιµαστούν για την
είσοδό τους στην ελεύθερη αγορά. Ωστόσο, επειδή χρειάζεται περισσότερος χρόνος
για να διευκολυνθεί αυτή η προσαρµογή, απαιτείται παράταση του χρόνου σταδιακής
κατάργησης του µονοπωλίου και της ενίσχυσης για τους εν λόγω δικαιούχους έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2013. Ορισµένα µικρά αποστακτήρια σταθερής ποσότητας, οι χρήστες
των αποστακτηρίων και τα αποστακτήρια συνεταιρισµών φρούτων, που συµβάλλουν
ιδιαίτερα στη διατήρηση των παραδοσιακών τοπίων και της βιοποικιλότητας
χρησιµοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαµβάνουν
την ενίσχυση που χορηγείται από το µονοπώλιο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017,
ηµεροµηνία κατά την οποία το µονοπώλιο θα πρέπει να καταργηθεί. Για τον σκοπό
αυτό, η Γερµανία θα πρέπει να υποβάλλει ετήσιο σχέδιο σταδιακής κατάργησης από
το 2013 και µετά.
(134) Εάν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να στηρίξει, στην επικράτειά του, µέτρα προώθησης
της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ένωση, θα πρέπει
να προβλεφθεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης των µέτρων αυτών από εισφορά
προώθησης που επιβάλλεται στους γαλακτοπαραγωγούς σε εθνικό επίπεδο.
(135) [Ελλείψει ενωσιακής νοµοθεσίας για τις τυποποιηµένες έγγραφες συµβάσεις, τα
κράτη µέλη µπορούν, στο πλαίσιο του εθνικού τους ενοχικού δικαίου, να
καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συµβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται

15

EL

ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1.

29

EL

συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, ιδίως, δεν θίγεται η εύρυθµη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδοµένη την ποικιλία
καταστάσεων στο σύνολο της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό, για λόγους επικουρικότητας είναι
σκόπιµο η εν λόγω απόφαση να παραµείνει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Εντούτοις, για να διασφαλιστούν κατάλληλα στοιχειώδη πρότυπα για τις εν λόγω
συµβάσεις και να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της
κοινής οργάνωσης αγοράς, θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ ορισµένοι
βασικοί όροι χρήσης των συµβάσεων. ∆εδοµένου ότι τα καταστατικά ορισµένων
γαλακτοκοµικών συνεταιρισµών ενδέχεται να περιλαµβάνουν κανόνες που παράγουν
παρόµοια αποτελέσµατα, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, για λόγους απλούστευσης,
να απαλλάσσονται οι εν λόγω συνεταιρισµοί από την απαίτηση σύναψης συµβάσεων.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα οποιουδήποτε ανάλογου συστήµατος, θα
πρέπει να εφαρµόζεται εξίσου στην περίπτωση κατα την οποία η συλλογή του
γάλακτος από τους γεωργούς και η παράδοσή του στους µεταποιητές
πραγµατοποιούνται από ενδιάµεσες επιχειρήσεις.]
(136) Είναι σκόπιµο να διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση και τις
προοπτικές εξέλιξης της αγοράς λυκίσκου στην Ένωση. Εποµένως, θα πρέπει να
προβλεφθεί η καταχώριση όλων των συµβάσεων προµήθειας λυκίσκου που παράγεται
στην Ένωση.
(137) Για την καλύτερη διαχείριση του αµπελουργικού δυναµικού, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να κοινοποιούν στην Επιτροπή απογραφή του δυναµικού παραγωγής τους,
βασιζόµενη στο αµπελουργικό µητρώο. Για να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να
διαβιβάζουν την απογραφή, η στήριξη για αναδιάρθρωση και µετατροπή χορηγείται
µόνο στα κράτη µέλη τα οποία έχουν κοινοποιήσει την απογραφή. Για να είναι
διαθέσιµες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των κατάλληλων
πολιτικών και διοικητικών επιλογών, οι παραγωγοί οινοποιήσιµων σταφυλιών,
γλεύκους και οίνου θα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις συγκοµιδής. Τα κράτη µέλη
θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν από τους εµπόρους οινοποιήσιµων σταφυλιών
να δηλώνουν κάθε έτος τις ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά από την τελευταία
συγκοµιδή. Οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έµποροι, εκτός από τους
λιανοπωλητές, πρέπει να δηλώνουν κάθε έτος τα οικεία αποθέµατα γλεύκους και
οίνου.
(138) Προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο ιχνηλασιµότητας των σχετικών
προϊόντων, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει να προβλεφθεί
ότι όλα τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα που καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό πρέπει να κυκλοφορούν εντός της Ένωσης µε συνοδευτικό έγγραφο.
(139) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και για ορισµένα
προϊόντα, η λήψη µέτρων σε περιπτώσεις όπου εµφανίζονται ή είναι πιθανόν να
εµφανιστούν διαταραχές, λόγω σηµαντικών µεταβολών των τιµών της εσωτερικής
αγοράς ή των τιµών της διεθνούς αγοράς.
(140) Οι αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τον παρόντα κανονισµό και θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις ώστε
η Επιτροπή να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συµµόρφωση
αυτή, ιδίως στον αµπελοοινικό τοµέα.
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(141) Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ειδικών µέτρων για την αιθυλική
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, το οποίο να επιτρέπει τη συλλογή οικονοµικών
δεδοµένων και την ανάλυση στατιστικών στοιχείων µε σκοπό την παρακολούθηση της
αγοράς. Στο βαθµό που η αγορά της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
συνδέεται µε την αγορά της αιθυλικής αλκοόλης εν γένει, χρειάζονται επίσης
πληροφορίες σχετικές µε την αγορά αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης.
(142) Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη µέλη, λόγω των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να
χρηµατοδοτούνται από την Ένωση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής16.
(143) Για την αύξηση των χρηµατοδοτικών µέσων που είναι διαθέσιµα για τον
αµπελοοινικό τοµέα στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, θα πρέπει να
προβλεφθεί σταδιακή µεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισµό που προβλέπεται
στον εν λόγω κανονισµό, όταν τα σχετικά ποσά είναι αρκετά σηµαντικά.
(144) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει τα µέτρα που είναι αναγκαία για
την επίλυση ειδικών πρακτικών προβληµάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
(145) ∆εδοµένου ότι οι κοινές αγορές γεωργικών προϊόντων εξελίσσονται συνεχώς, τα
κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις σχετικές
εξελίξεις και να θεσπίσουν τα µέσα κοινοποίησης των σχετικών εξελίξεων, καθώς και
τα µέσα κοινοποίησης των σχετικών πληροφοριών.
(146) Για να αποφεύγονται καταχρήσεις των πλεονεκτηµάτων που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισµό, τα πλεονεκτήµατα αυτά θα πρέπει να µην παρέχονται ή, ανάλογα
µε την περίπτωση, να ανακαλούνται, όταν διαπιστώνεται ότι οι προϋποθέσεις για την
απόκτησή τους έχουν δηµιουργηθεί τεχνητά και αντίθετα µε τους στόχους του
παρόντος κανονισµού.
(147) Για να διασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό, χρειάζεται η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή διοικητικών µέτρων και
διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, καθώς
και η θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τη σύσταση και την αποδέσµευση εγγυήσεων
για να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση της ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς στο
πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν την ανάκτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
από τα κράτη µέλη οι οποίες απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
(148) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, διάφορα τοµεακά µέτρα
διαχείρισης της αγοράς θα λήξουν το 2012. Μετά την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να
εφαρµόζονται µέχρι τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.
(149) Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων
εµπορίας, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ηµεροµηνία κατά την οποία παύουν
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να εφαρµόζονται στον εκάστοτε τοµέα ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007.
(150) Για να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών προς τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να
εκδίδει µεταβατικά µέτρα.
(151) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του. Ωστόσο, η διάταξη µε την οποία θεσπίζεται το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος
θα πρέπει να εφαρµόζεται από την …. [ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού].
(152) [Όσον αφορά τις συµβατικές σχέσεις, τις οργανώσεις παραγωγών και τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων, τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό δικαιολογούνται υπό
τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες στην αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων και από
τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασµού. Θα πρέπει, εποµένως, να εφαρµοστούν για
επαρκές χρονικό διάστηµα (τόσο πριν όσο και µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων
γάλακτος), ώστε να µπορέσουν να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσµατά τους.
Εντούτοις, δεδοµένου του εκτεταµένου χαρακτήρα τους, τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει
παρά ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε επανεξέταση ώστε
να κρίνεται ο τρόπος λειτουργίας τους και το κατά πόσον ενδείκνυται να
εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων της Επιτροπής για την ανάπτυξη της
αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαµβάνουν, ειδικότερα, πιθανά κίνητρα για την
ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συµφωνίες από κοινού παραγωγής και
πρόκειται να υποβληθούν στις 30 Ιουνίου 2014 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2018,]
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται κοινή οργάνωση των αγορών για τα προϊόντα
των ακόλουθων τοµέων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στο παράρτηµα Ι:
α)

σιτηρά, µέρος Ι του παραρτήµατος Ι·

β)

ρύζι, µέρος ΙΙ του παραρτήµατος Ι·

γ)

ζάχαρη, µέρος ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι·

δ)

αποξηραµένες χορτονοµές, µέρος IV του παραρτήµατος Ι·

ε)

σπόροι προς σπορά, µέρος V του παραρτήµατος Ι·

στ)

λυκίσκος, µέρος VI του παραρτήµατος Ι·

ζ)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, µέρος VII του παραρτήµατος Ι·

η)

λίνο και κάνναβη, µέρος VIII του παραρτήµατος Ι·

θ)

οπωροκηπευτικά, µέρος IX του παραρτήµατος Ι·

ι)

µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, µέρος X του παραρτήµατος Ι·

ια)

µπανάνες, µέρος XI του παραρτήµατος Ι·

ιβ)

οίνος, µέρος XII του παραρτήµατος Ι·

ιγ)

ζώντα φυτά και προϊόντα ανθοκοµίας, µέρος XIII του παραρτήµατος Ι (στο
εξής «τοµέας των ζώντων φυτών»)·

ιδ)

ακατέργαστος καπνός, µέρος XIV του παραρτήµατος Ι·

ιε)

βόειο κρέας, µέρος XV του παραρτήµατος Ι·

ιστ) γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, µέρος XVI του παραρτήµατος Ι·

EL

ιζ)

χοίρειο κρέας, µέρος XVII του παραρτήµατος Ι·

ιη)

αιγοπρόβειο κρέας, µέρος XVIII του παραρτήµατος Ι·

ιθ)

αυγά, µέρος XIX του παραρτήµατος Ι·
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2.

3.

κ)

κρέας πουλερικών, µέρος XX του παραρτήµατος Ι·

κα)

λοιπά προϊόντα, µέρος XXI του παραρτήµατος Ι.

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται ειδικά µέτρα για τους ακόλουθους τοµείς, οι
οποίοι απαριθµούνται και, κατά περίπτωση, ορίζονται αναλυτικότερα στο
παράρτηµα ΙΙ:
α)

αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, µέρος Ι του παραρτήµατος ΙΙ (στο
εξής «τοµέας της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης»)·

β)

προϊόντα µελισσοκοµίας, µέρος ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ (στο εξής «τοµέας της
µελισσοκοµίας»)·

γ)

µεταξοσκώληκες, µέρος ΙΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ.

Όσον αφορά τις πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη του κωδικού ΣΟ
0701, εφαρµόζεται το µέρος IV κεφάλαιο II.
Άρθρο 2
Ορισµοί

1.

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί που αφορούν
ορισµένους τοµείς και παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α)

«γεωργός»: ο γεωργός που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009·

β)

«οργανισµός πληρωµών»: ο ή οι φορείς που ορίζονται από ένα κράτος µέλος
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005·

γ)

«τιµή παρέµβασης»: η τιµή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο
τη δηµόσιας παρέµβασης.
Άρθρο 3
Περίοδοι εµπορίας

Καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι εµπορίας:

EL

α)

από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου ενός έτους για τον τοµέα της
µπανάνας·

β)

από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόµενου έτους για:
(i)

τον τοµέα των αποξηραµένων χορτονοµών,

(ii)

τον τοµέα των µεταξοσκωλήκων·
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γ)

από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους για:
(i)

τον τοµέα των σιτηρών,

(ii)

τον τοµέα των σπόρων προς σπορά,

(iii) του τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών,
(iv) τον τοµέα του λίνου και της κάνναβης,
(v)

τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων·

δ)

από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόµενου έτους για τον αµπελοοινικό
τοµέα·

ε)

από την 1η Σεπτεµβρίου έως τις 31 Αυγούστου του επόµενου έτους για τον τοµέα
του ρυζιού·

στ)

από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους για τον τοµέα της
ζάχαρης.

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τοµέων των οπωροκηπευτικών και των
µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή καθορίζει, εάν χρειάζεται, τις περιόδους
εµπορίας για τα προϊόντα αυτά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Άρθρο 4
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τοµέα και να αντιµετωπίζονται αλλαγές
στην κατάσταση της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
επικαιροποιεί τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ µέρος Ι.
Άρθρο 5
Εκτελεστικές αρµοδιότητες
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις:

EL

α)

να καθορίζει τους συντελεστές µετατροπής για το ρύζι στα διάφορα στάδια της
µεταποίησης, το κόστος µεταποίησης και την αξία των υποπροϊόντων·

β)

να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά την εφαρµογή συντελεστών
µετατροπής.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
∆ηµόσια παρέµβαση και ιδιωτική αποθεµατοποίηση
ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρµογής
1.

2.

EL

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τους κανόνες που αφορούν, ανάλογα µε την περίπτωση,
τις αγορές στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης και τη χορήγηση ενισχύσεων για
ιδιωτική αποθεµατοποίηση στους ακόλουθους τοµείς:
α)

σιτηρών·

β)

ρυζιού·

γ)

ζάχαρης·

δ)

ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών·

ε)

βόειου κρέατος·

στ)

γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων·

ζ)

χοίρειου κρέατος·

η)

αιγοπρόβειου κρέατος.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:
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α)

«σιτηρά»: τα σιτηρά που συγκοµίζονται στην Ένωση·

β)

«γάλα»: το αγελαδινό γάλα που παράγεται στην Ένωση·

γ)

«κρέµα»: η κρέµα που λαµβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από γάλα.
Άρθρο 7
Ενωσιακή καταγωγή

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, µόνο προϊόντα καταγωγής Ένωσης είναι
επιλέξιµα για αγορά στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβαση ή για τη χορήγηση ενίσχυσης για
την ιδιωτική αποθεµατοποίησή τους.
Άρθρο 8
Τιµές αναφοράς
1.

Για τα προϊόντα που υπόκεινται στα µέτρα παρέµβασης που αναφέρονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1, καθορίζονται οι εξής τιµές αναφοράς:
α)

όσον αφορά τον τοµέα των σιτηρών, 101,31 ευρώ ανά τόνο·

β)

όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που
ορίζεται στο παράρτηµα ΙV σηµείο Α·

γ)

όσον αφορά τη ζάχαρη:
για την λευκή ζάχαρη: 404,4 ευρώ/τόνο, από την περίοδο εµπορίας
2009/2010,

(ii)

για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 ευρώ/τόνο, από την περίοδο
εµπορίας 2009/2010·

δ)

όσον αφορά τον τοµέα του βόειου κρέατος, 2.224 ευρώ/τόνο για τα σφάγια
αρσενικών βοοειδών ποιότητας R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίµακα
ταξινόµησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο 34
παράγραφος 1 στοιχείο α) ·

ε)

όσον αφορά τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων:

στ)

EL

(i)

(i)

246,39 ευρώ ανά 100 kg για το βούτυρο,

(ii)

169,80 ευρώ ανά 100 kg για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη·

όσον αφορά τον τοµέα του χοίρειου κρέατος, 1.509,39 ευρώ/τόνο για τα
σφάγια χοίρων του ποιοτικού τύπου που ορίζεται βάσει του βάρους και της
περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας σύµφωνα µε την ενωσιακή κλίµακα
ταξινόµησης των σφαγίων χοίρων που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος
1 στοιχείο β), ως εξής:
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(i)

σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: ποιότητα Ε, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα V σηµείο Β ΙΙ,

(ii)

σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: ποιότητα R, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα V σηµείο Β ΙΙ.

2.

Οι τιµές αναφοράς για τα σιτηρά και το ρύζι που προβλέπονται στα στοιχεία α) και
β) της παραγράφου 1, αντίστοιχα, αφορούν το στάδιο της χονδρικής πώλησης
προκειµένου για εµπορεύµατα που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την
εκφόρτωσή τους, Αυτές οι τιµές αναφοράς ισχύουν για όλα τα ενωσιακά κέντρα
παρέµβασης που αναφέρονται στο άρθρο 30.

3.

Οι τιµές αναφοράς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σηµεία i) και ii)
ισχύουν για την ασυσκεύαστη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου, του ποιοτικού
τύπου που ορίζεται στο παράρτηµα ΙV σηµείο Β.

4.

Οι τιµές αναφοράς που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
µπορούν να τροποποιηθούν, µε τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της
συνθήκης, ανάλογα µε τις εξελίξεις στην παραγωγή και στις αγορές.
Άρθρο 9
Κοινοποίηση τιµών στην αγορά ζάχαρης

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, σύστηµα πληροφοριών για τις τιµές στην
αγορά της ζάχαρης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ένα σύστηµα δηµοσίευσης των επιπέδων
των τιµών στην αγορά της ζάχαρης.
Το σύστηµα βασίζεται στις πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής λευκής
ζάχαρης ή άλλοι φορείς εκµετάλλευσης που εµπλέκονται στο εµπόριο ζάχαρης. Οι
πληροφορίες αυτές θεωρούνται εµπιστευτικές.
Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι δηµοσιευόµενες πληροφορίες να µην επιτρέπουν τον εντοπισµό
των τιµών των επιµέρους επιχειρήσεων ή φορέων εκµετάλλευσης.
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ΤΜΗΜΑ II
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Προϊόντα επιλέξιµα για τη δηµόσια παρέµβαση
Η δηµόσια παρέµβαση εφαρµόζεται, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τµήµα και
υπό συµπληρωµατικές απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32, για τα ακόλουθα
προϊόντα:
α)

µαλακό σίτο, σκληρό σίτο, κριθάρι, αραβόσιτο και σόργο,

β)

αναποφλοίωτο ρύζι,

γ)

νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη κρέας του τοµέα του βόειου κρέατος, που
υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50,

δ)

βούτυρο που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωµένη κρέµα σε
εγκεκριµένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες
βουτύρου 82 % κατά βάρος και µέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος,

ε)

αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από γάλα µε
τη µέθοδο του καταιωνισµού σε εγκεκριµένη επιχείρηση της Ένωσης, µε ελάχιστη
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0 % κατά βάρος επί του στερεού υπολείµµατος
χωρίς λίπος.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 11
Περίοδοι δηµόσιας παρέµβασης
Οι περίοδοι δηµόσιας παρέµβασης είναι οι εξής:
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α)

για τα σιτηρά, από την 1η Νοεµβρίου έως τις 31 Μαΐου,

β)

για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου,
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γ)

για το βόειο κρέας, το σύνολο οποιασδήποτε περιόδου εµπορίας,

δ)

για το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως τις
31 Αυγούστου.
Άρθρο 12
Άνοιγµα της δηµόσιας παρέµβασης

1.

2.

Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, η δηµόσια
παρέµβαση:
α)

είναι ανοικτή για τον µαλακό σίτο,

β)

είναι ανοικτή για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το σόργο, το
αναποφλοίωτο ρύζι, τη ζάχαρη, το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη εντός των ορίων παρέµβασης που αναφέρονται στο άρθρο 13
παράγραφος 1,

γ)

ανοίγεται για το βόειο κρέας, από την Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις και
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1, εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η µέση
αγοραία τιµή του βόειου κρέατος σε ένα κράτος µέλος ή σε µια περιφέρεια
κράτους µέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίµακας για την
ταξινόµηση των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, είναι
κατώτερη των 1560 ευρώ/τόνο.

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, κλείνει τη δηµόσια παρέµβαση για το
βόειο κρέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εάν, κατά τη διάρκεια
αντιπροσωπευτικής περιόδου, δεν πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στο
εν λόγω στοιχείο.
Άρθρο 13
Όρια παρέµβασης

1.

EL

Οι αγορές στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης πραγµατοποιούνται εντός των
ακόλουθων ορίων:
α)

για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το σόργο, ,καθώς και για
το αναποφλοίωτο ρύζι, 0 τόνοι για τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο
11 στοιχεία α) και β), αντιστοίχως,

β)

για το βούτυρο, 30.000 τόνοι για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11
στοιχείο δ),

γ)

για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, 109.000 τόνοι για κάθε περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο δ).
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2.

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή µπορεί, µε
εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να συνεχίσει τη δηµόσια παρέµβαση πέραν των
ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, εάν το επιβάλλει η κατάσταση της
αγοράς και, ιδίως, η εξέλιξη των αγοραίων τιµών.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 14
Τιµές παρέµβασης
1.

2.

Η τιµή παρέµβασης:
α)

για τον µαλακό σίτο ισούται µε την τιµή αναφοράς για µέγιστη προσφερόµενη
ποσότητα 3 εκατοµµυρίων τόνων ανά περίοδο παρέµβασης που καθορίζεται
στο άρθρο 11 στοιχείο α),

β)

για το βούτυρο ισούται µε το 90 % της τιµής αναφοράς για προσφερόµενες
ποσότητες εντός του ορίου του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β),

γ)

για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη ισούται µε την τιµή αναφοράς για
προσφερόµενες ποσότητες εντός του ορίου του άρθρου 13 παράγραφος 1
στοιχείο γ).

Για τα ακόλουθα προϊόντα, η Επιτροπή καθορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τις τιµές
παρέµβασης και τις ποσότητες παρέµβασης µέσω διαγωνισµών:
α)

µαλακό σίτο για ποσότητες που υπερβαίνουν τη µέγιστη προσφερόµενη
ποσότητα των 3 εκατοµµυρίων τόνων ανά περίοδο παρέµβασης που
καθορίζεται στο άρθρο 11 στοιχείο α),

β)

σκληρό σίτο, κριθάρι, αραβόσιτο, σόργο και αναποφλοίωτο ρύζι, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 2,

γ)

βόειο κρέας,

δ)

βούτυρο για προσφερόµενες ποσότητες που υπερβαίνουν το όριο του άρθρου
13 παράγραφος 1 στοιχείο β), κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 και

ε)

αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη για προσφερόµενες ποσότητες που
υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ), κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Σε ειδικές περιστάσεις, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να περιορίζει
τους διαγωνισµούς σε κράτος µέλος ή σε περιφέρεια κράτους µέλους ή να καθορίζει
τις τιµές παρέµβασης και τις ποσότητες παρέµβασης ανά κράτος µέλος ή ανά
περιφέρεια κράτους µέλους, βάσει των καταγραφόµενων µέσων αγοραίων τιµών.
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3.

4.

Η µέγιστη τιµή αγοράς που καθορίζεται µε διαγωνισµούς δυνάµει της παραγράφου 2
δεν υπερβαίνει:
α)

για τα σιτηρά και το αναποφλοίωτο ρύζι, τις αντίστοιχες τιµές αναφοράς,

β)

για το βόειο κρέας, τη µέση αγοραία τιµή που καταγράφεται σε ένα κράτος
µέλος ή σε µια περιφέρεια κράτους µέλους, προσαυξηµένη κατά ένα ποσό που
καθορίζεται από την Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις και µε αντικειµενικά
κριτήρια,

γ)

για το βούτυρο, το 90 % της τιµής αναφοράς,

δ)

για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, την τιµή αναφοράς.

Οι τιµές παρέµβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3:
α)

όσον αφορά τα σιτηρά, ισχύουν µε την επιφύλαξη αυξήσεων ή µειώσεων της
τιµής για λόγους ποιότητας και

β)

όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, αυξάνονται ή µειώνονται αναλόγως, εάν η
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται στον οργανισµό πληρωµών
διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο που αναφέρεται στο παράρτηµα IV σηµείο Α.
Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να καθορίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
αυξήσεις και µειώσεις της τιµής παρέµβασης για να εξασφαλίζεται ο
προσανατολισµός της παραγωγής προς ορισµένες ποικιλίες.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 15
Γενικές αρχές
Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης διατίθενται κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαταραχή της αγοράς, να εξασφαλίζονται ισότιµη
πρόσβαση στα εµπορεύµατα και ίση µεταχείριση των αγοραστών και να τηρούνται οι
δεσµεύσεις που απορρέουν από συµφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218
της συνθήκης.
Άρθρο 16
∆ιάθεση της ζάχαρης
Όσον αφορά τη ζάχαρη που αγοράζεται στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης, οι
οργανισµοί πληρωµών µπορούν να πωλούν τη ζάχαρη αυτή µόνον σε τιµή υψηλότερη από
την τιµή αναφοράς που έχει καθοριστεί για την περίοδο εµπορίας κατά την οποία
πραγµατοποιείται η πώληση.
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Ωστόσο, για να εκµεταλλεύεται ιδιαίτερες ευκαιρίες διάθεσης των αποθεµάτων παρέµβασης
χωρίς διαταραχή της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, ότι οι οργανισµοί πληρωµών:
α)

µπορούν να πωλούν ζάχαρη σε τιµή ίση ή χαµηλότερη από την τιµή αναφοράς που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εάν η ζάχαρη προορίζεται:
(i)

να χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή ή

(ii)

για εξαγωγή, είτε χωρίς περαιτέρω µεταποίηση, είτε µετά από µεταποίηση σε
προϊόντα απαριθµούµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ή σε εµπορεύµατα
απαριθµούµενα στο παράρτηµα XVII µέρος ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού ή

(iii) για τη βιοµηχανική χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 55·
β)

πρέπει να διαθέτουν την αµεταποίητη ζάχαρη που κατέχουν, για ανθρώπινη
κατανάλωση στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις —
αναγνωρισµένες από το οικείο κράτος µέλος ή από την Επιτροπή στις περιπτώσεις
που ένα κράτος µέλος δεν έχει αναγνωρίσει καµία τέτοια οργάνωση — σε τιµή
χαµηλότερη από την τρέχουσα τιµή αναφοράς ή δωρεάν προς διανοµή στο πλαίσιο
επιµέρους δραστηριοτήτων ενίσχυσης έκτακτης ανάγκης.

[ΥΠΟΤΜΗΜΑ V
∆ΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Άρθρο 17
Καθεστώς διανοµής τροφίµων στους απόρους της Ένωσης
1.

Καθιερώνεται καθεστώς µε το οποίο µπορούν να διανέµονται τρόφιµα στους
απόρους της Ένωσης µε τη µεσολάβηση οργανώσεων που ορίζουν τα κράτη µέλη.
Προς το σκοπό αυτό µπορούν να διατίθενται προϊόντα από τα αποθέµατα
παρέµβασης. Εάν δεν υπάρχουν αποθέµατα παρέµβασης κατάλληλα για το καθεστώς
διανοµής τροφίµων, τα τρόφιµα αγοράζονται.
Για την εφαρµογή του καθεστώτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, ως «άποροι»
νοούνται φυσικά πρόσωπα, άτοµα, οικογένειες ή οµάδες φυσικών προσώπων, των
οποίων η κοινωνική και οικονοµική εξάρτηση καταγράφεται ή αναγνωρίζεται βάσει
κριτηρίων επιλεξιµότητας που καθορίζουν οι αρµόδιες εθνικές αρχές ή τα οποία
κρίνονται άπορα βάσει των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται από τις καθορισµένες
οργανώσεις και εγκρίνονται από τις εν λόγω αρµόδιες αρχές.

2.

Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο καθεστώς το οποίο
προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράµµατα διανοµής
τροφίµων τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α)
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λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα κυριότερα χαρακτηριστικά και τους
στόχους τους,
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β)

τις καθορισµένες οργανώσεις,

γ)

τις αιτήσεις για τις ποσότητες τροφίµων προς διανοµή κατά τη διάρκεια
τριετούς περιόδου καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Τα κράτη µέλη επιλέγουν τα τρόφιµα βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, στα οποία
περιλαµβάνονται η θρεπτική αξία και η καταλληλότητα προς διανοµή. Για τον
σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη µπορούν να προτιµούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.
3.

Με βάση τις αιτήσεις που κοινοποιούν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2, καθώς και άλλες πληροφορίες που θεωρούνται σχετικές, η
Επιτροπή εγκρίνει τριετή σχέδια.
Κάθε τριετές σχέδιο καθορίζει την ετήσια χρηµατοδότηση από την Ένωση ανά
κράτος µέλος, καθώς και την ελάχιστη ετήσια χρηµατοδοτική συνεισφορά των
κρατών µελών. Οι χρηµατοδοτήσεις για το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράµµατος
είναι ενδεικτικές.
Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο καθεστώς επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο τις
αιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ). Αφού
λάβει τις επιβεβαιώσεις αυτές, η Επιτροπή αποφασίζει κάθε επόµενο έτος για τις
οριστικές χρηµατοδοτήσεις, εντός των ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων του
προϋπολογισµού.
Εάν τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο τριετές σχέδιο δεν είναι διαθέσιµα στα
αποθέµατα παρέµβασης του οικείου κράτους µέλους, το τριετές σχέδιο προβλέπει
µεταβίβαση από κράτη µέλη των οποίων τα αποθέµατα παρέµβασης διαθέτουν τα εν
λόγω προϊόντα.
Το τριετές σχέδιο µπορεί να αναθεωρείται ανάλογα µε τις εξελίξεις που επηρεάζουν
την υλοποίησή του.

4.

Οι οργανώσεις που ορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν
επιτρέπεται να είναι εµπορικές επιχειρήσεις.
Τα τρόφιµα χορηγούνται δωρεάν στις οργανώσεις αυτές.
Η διανοµή των τροφίµων στους απόρους γίνεται:

5.

α)

δωρεάν ή

β)

σε τιµή η οποία δεν υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση την τιµή που
δικαιολογείται από τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι καθορισµένες
οργανώσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος, εκτός από τα έξοδα που
µπορούν να καλυφθούν βάσει της παραγράφου 7 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α)
και β).

Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο καθεστώς:
α)
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υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
καθεστώτος,
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β)
6.

7.

ενηµερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως σχετικά µε τις εξελίξεις που επηρεάζουν
την υλοποίηση των προγραµµάτων διανοµής τροφίµων.

Η Ένωση συγχρηµατοδοτεί τις επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο του καθεστώτος. Η
συγχρηµατοδότηση αυτή δεν υπερβαίνει:
α)

ούτε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ ανά οικονοµικό έτος συνολικά

β)

ούτε το 75% των επιλέξιµων δαπανών ή το 90% των επιλέξιµων δαπανών στα
κράτη µέλη που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής
κατά την περίοδο 2007-2013, τα οποία κατονοµάζονται στο παράρτηµα Ι της
απόφασης 2006/596/EΚ της Επιτροπής17.

Επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο του καθεστώτος είναι:
α)

το κόστος των προϊόντων που εξέρχονται από αποθέµατα παρέµβασης,

β)

το κόστος των τροφίµων που αγοράζονται και

γ)

το κόστος µεταφοράς των προϊόντων που βρίσκονται στα αποθέµατα
παρέµβασης µεταξύ κρατών µελών, όταν χρειάζεται.

Εντός των ορίων των χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση του
τριετούς σχεδίου σε κάθε κράτος µέλος, οι αρµόδιες εθνικές αρχές µπορούν να
θεωρούν επιλέξιµες τις ακόλουθες δαπάνες:
α)

το κόστος µεταφοράς των τροφίµων στις αποθήκες των καθορισµένων
οργανώσεων·

β)

τις ακόλουθες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι καθορισµένες οργανώσεις,
στον βαθµό που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου:
(i)

τις διοικητικές δαπάνες,

(ii)

τις δαπάνες µεταφοράς από τις αποθήκες
οργανώσεων στα σηµεία τελικής διανοµής και

των καθορισµένων

(iii) τις δαπάνες αποθήκευσης.
8.

Τα κράτη µέλη διενεργούν διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους για να διασφαλίσουν
την υλοποίηση του σχεδίου σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και προβλέπουν
κυρώσεις για τις περιπτώσεις παρατυπιών.

9.

Η ένδειξη «Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση» µαζί µε το έµβληµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφεται σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας των
τροφίµων που διανέµονται µέσω των σχεδίων, καθώς και σε εµφανείς θέσεις στα
σηµεία διανοµής.

10.

Το ενωσιακό καθεστώς δεν θίγει τα εθνικά καθεστώτα, µέσω των οποίων
διανέµονται τρόφιµα στους απόρους σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο.
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Άρθρο 18
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του προϋπολογισµού που
διατίθεται για το προβλεπόµενο στο άρθρο 17 καθεστώς, η Επιτροπή καθορίζει, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τη µέθοδο υπολογισµού της κατανοµής των συνολικών
πόρων µεταξύ των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των προς διανοµή
τροφίµων από τα αποθέµατα παρέµβασης και των χρηµατοδοτικών πόρων για την
αγορά τροφίµων. Καθορίζει επίσης τη λογιστική αξία των προϊόντων που εξέρχονται
από τα αποθέµατα παρέµβασης, καθώς και την µέθοδο που πρέπει να
χρησιµοποιείται για τυχόν ανακατανοµή πόρων µεταξύ κρατών µελών σε περίπτωση
αναθεώρησης τριετούς σχεδίου.

2.

Για να διασφαλιστούν, αφενός η αποδοτική και αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του
προϋπολογισµού που διατίθεται για το προβλεπόµενο στο άρθρο 17 καθεστώς και,
αφετέρου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, η Επιτροπή
θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, διατάξεις που επιβάλλουν τη διενέργεια
διαγωνισµών για όλες τις πράξεις που έχουν σχέση µε την εκτέλεση των
προγραµµάτων διανοµής τροφίµων, διατάξεις σχετικά µε τις εγγυήσεις που πρέπει
να συνιστούν οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς, καθώς και διατάξεις σχετικά µε
τις κυρώσεις, τις µειώσεις και τους αποκλεισµούς που πρέπει να επιβάλλονται από
τα κράτη µέλη, ιδίως στις περιπτώσεις µη τήρησης των προθεσµιών απόσυρσης των
προϊόντων από τα αποθέµατα παρέµβασης και σε περιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων ή
παρατυπιών όσον αφορά την εκτέλεση του τριετούς σχεδίου.
Άρθρο 19
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις, µε εκτελεστικές πράξεις, για την οµοιόµορφη εφαρµογή του
τριετούς σχεδίου και των εθνικών προγραµµάτων διανοµής τροφίµων που
αναφέρονται στο άρθρο 17. Οι πράξεις αυτές αφορούν:

EL

α)

λεπτοµερείς κανόνες και διαδικασίες για την έγκριση και αναθεώρηση των
τριετών σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των ισχυουσών προθεσµιών,

β)

την έγκριση των τριετών σχεδίων και των αναθεωρήσεών τους, καθώς και των
οριστικών χρηµατοδοτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3
τρίτο εδάφιο,

γ)

διατάξεις για πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα
τριετή σχέδια, κανόνες για την προµήθεια τροφίµων, καθώς και τις διαδικασίες
και τις προθεσµίες για τις αποσύρσεις προϊόντων από τα αποθέµατα
παρέµβασης και τις µεταβιβάσεις µεταξύ κρατών µελών,

δ)

διατάξεις σχετικά µε τη µορφή των ετήσιων εκθέσεων εφαρµογής, καθώς και
των εθνικών προγραµµάτων διανοµής τροφίµων,

ε)

λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την επιστροφή των δαπανών που
προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο,
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συµπεριλαµβανοµένων των ανώτατων χρηµατοοικονοµικών ορίων και των
προθεσµιών,
στ)

ενιαίους
όρους
σχετικά
µε
τις
προκηρύξεις
διαγωνισµών,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ισχύουν για τα τρόφιµα και την προµήθειά
τους,

ζ)

διατάξεις σχετικά µε τους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους που πρέπει να
διενεργούν τα κράτη µέλη,

η)

ενιαίες διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες και τις προθεσµίες πληρωµών,
καθώς και τις µειώσεις που πρέπει να επιβάλλονται στην περίπτωση µη
τήρησής τους, λογιστικές διατάξεις και διαδικασίες µεταβίβασης µεταξύ
κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των καθηκόντων που
πρέπει να ασκούν οι εθνικοί οργανισµοί παρέµβασης,

θ)

ενιαίους όρους εφαρµογής του άρθρου 17 παράγραφος 9.]

ΤΜΗΜΑ III
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Άρθρο 20
Επιλέξιµα προϊόντα
Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση χορηγείται, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
παρόν τµήµα και υπό συµπληρωµατικές απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την
Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32,
για τα ακόλουθα προϊόντα:
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(i)

ανάλατο βούτυρο που παράγεται από κρέµα ή γάλα σε εγκεκριµένη επιχείρηση της
Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82 % κατά βάρος,
µέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειµµα γάλακτος χωρίς λίπος 2 % κατά
βάρος και µέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος,

(ii)

αλατισµένο βούτυρο που παράγεται από κρέµα ή γάλα σε εγκεκριµένη επιχείρηση
της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 80 % κατά
βάρος, µέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειµµα γάλακτος χωρίς λίπος 2 %
κατά βάρος, µέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος και µέγιστης
περιεκτικότητας σε αλάτι 2 % κατά βάρος.
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Άρθρο 21
Όροι και ύψος της ενίσχυσης για το βούτυρο
Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό της ενίσχυσης για το βούτυρο λαµβάνονται από το
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Άρθρο 22
Επιλέξιµα προϊόντα
1.

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση, υπό τους όρους
που προβλέπονται στο παρόν τµήµα και υπό συµπληρωµατικές απαιτήσεις και όρους
που καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές
πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32, για τα ακόλουθα προϊόντα:
α)

λευκή ζάχαρη,

β)

ελαιόλαδο,

γ)

νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη κρέας ενήλικων βοοειδών που
παρουσιάζεται υπό µορφή ολόκληρων σφαγίων, ηµιµορίων σφαγίων,
αλληλοσυµπληρούµενων
τεταρτηµορίων,
εµπρόσθιων
ή
οπίσθιων
τεταρτηµορίων, ταξινοµηµένων σύµφωνα µε την ενωσιακή κλίµακα
ταξινόµησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο 34
παράγραφος 1 στοιχείο α),

δ)

χοίρειο κρέας,

ε)

αιγοπρόβειο κρέας.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κρέατος ενήλικων βοοειδών, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να τροποποιεί τον κατάλογο των
προϊόντων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, εάν το απαιτεί η
κατάσταση της αγοράς.
2.

EL

Η Επιτροπή καθορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική
αποθεµατοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εκ των προτέρων ή µέσω
διαγωνισµού.
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Άρθρο 23
Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης για τη λευκή ζάχαρη
1.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και λαµβάνοντας υπόψη την
κατάσταση της αγοράς, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση για αποθεµατοποίηση
λευκής ζάχαρης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ποσόστωση ζάχαρης, εάν η µέση
καταγραφόµενη στην Ένωση τιµή της λευκής ζάχαρης είναι κατώτερη από την τιµή
αναφοράς κατά τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής περιόδου και είναι πιθανό να
διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο.

2.

Η ζάχαρη που αποθεµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά
την διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε κανένα άλλο
µέτρο αποθεµατοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 45 ή 56.
Άρθρο 24
Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης για το ελαιόλαδο

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να επιτρέψει σε κράτη µέλη να
συνάπτουν συµβάσεις µε οντότητες τις οποίες έχουν εγκρίνει και οι οποίες παρέχουν
επαρκείς εγγυήσεις για την αποθεµατοποίηση του ελαιολάδου που διαθέτουν στην αγορά, σε
περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς σε ορισµένες περιφέρειες της Ένωσης, µεταξύ
άλλων όταν η µέση τιµή που καταγράφεται στην αγορά κατά τη διάρκεια µιας
αντιπροσωπευτικής περιόδου είναι χαµηλότερη από:
α)

1.779 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή

β)

1.710 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο ή

γ)

1.524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαµπάντε µε περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα 2
βαθµών· το ποσό αυτό µειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθµό
οξύτητας.
Άρθρο 25
Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης για τα προϊόντα του τοµέα του βόειου κρέατος

Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, να χορηγήσει ενίσχυση για
αποθεµατοποίηση, όταν η µέση τιµή στην ενωσιακή αγορά, η οποία καταγράφεται βάσει της
ενωσιακής κλίµακας ταξινόµησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο
άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), διαµορφώνεται σε επίπεδο χαµηλότερο από το 103 %
της τιµής αναφοράς και είναι πιθανό να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό.
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Άρθρο 26
Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης για το χοίρειο κρέας
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, να χορηγήσει ενίσχυση για την
αποθεµατοποίηση σφαγίων χοίρου, όταν η µέση τιµή της ενωσιακής αγοράς, η οποία ορίζεται
βάσει των τιµών που καταγράφονται σε κάθε κράτος µέλος στις αντιπροσωπευτικές αγορές
της Ένωσης και σταθµίζονται µε συντελεστές που εκφράζουν το σχετικό µέγεθος του ζωικού
κεφαλαίου χοιροειδών κάθε κράτους µέλους, διαµορφώνεται σε επίπεδο κατώτερο από το
103 % της τιµής αναφοράς και είναι πιθανό να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό.
Άρθρο 27
Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση για την
αποθεµατοποίηση αιγοπρόβειου κρέατος, όταν η κατάσταση της αγοράς του αιγοπρόβειου
κρέατος είναι ιδιαίτερα δυσχερής σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ζώνες
διαµόρφωσης τιµών:
α)

Μεγάλη Βρετανία,

β)

Βόρεια Ιρλανδία,

γ)

κάθε άλλο κράτος µέλος εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, λαµβανόµενο χωριστά.

ΤΜΗΜΑ IV
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κανόνες αποθεµατοποίησης
1.

Οι οργανισµοί πληρωµών δεν επιτρέπεται να αποθεµατοποιούν, εκτός της
επικράτειας του κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται, τα προϊόντα
τα οποία αγόρασαν, εκτός εάν έχουν λάβει προηγούµενη άδεια της Επιτροπής µε
εκτελεστικές πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 32.
Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο
θεωρούνται ενιαίο κράτος µέλος.
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2.

Η άδεια χορηγείται εάν η αποθεµατοποίηση είναι απαραίτητη και αφού ληφθούν
υπόψη:
α)

οι δυνατότητες και οι ανάγκες αποθεµατοποίησης στο κράτος µέλος, στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο οργανισµός πληρωµών, και στα λοιπά
κράτη µέλη,

β)

πρόσθετες ενδεχόµενες δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν, αφενός, από την
αποθεµατοποίηση εντός του κράτους µέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου
υπάγεται ο οργανισµός πληρωµών, και, αφετέρου, από τη µεταφορά.

3.

Άδεια για αποθεµατοποίηση σε τρίτη χώρα χορηγείται µόνον εάν, βάσει των
αναφεροµένων στην παράγραφο 2 κριτηρίων, η αποθεµατοποίηση εντός άλλου
κράτους µέλους θα προκαλούσε σηµαντικές δυσχέρειες.

4.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) καθορίζονται κατόπιν
διαβουλεύσεων µε όλα τα κράτη µέλη.

5.

∆ασµοί και άλλα ποσά που χορηγούνται ή εισπράττονται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής, δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα που:
α)

µεταφέρονται κατόπιν αδείας που χορηγείται δυνάµει των παραγράφων 1, 2
και 3 ή

β)

µεταβιβάζονται από έναν οργανισµό πληρωµών σε άλλον.

6.

Ο οργανισµός πληρωµών ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3,
παραµένει υπεύθυνος για τα προϊόντα που αποθεµατοποιούνται εκτός της
επικράτειας του κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται.

7.

Αν τα κατεχόµενα από οργανισµό πληρωµών προϊόντα εκτός της επικράτειας του
κράτους µέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται, δεν επαναφερθούν σε αυτό το
κράτος µέλος, η διάθεσή τους πραγµατοποιείται στις τιµές και υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται ή που θα καθοριστούν για τον τόπο αποθεµατοποίησης.
Άρθρο 29
Κανόνες για τους διαγωνισµούς

Στους διαγωνισµούς πρέπει να διασφαλίζεται ισότητα πρόσβασης σε όλους τους
ενδιαφεροµένους.
Η επιλογή µεταξύ των διαγωνιζοµένων πραγµατοποιείται βάσει των πλέον ευνοϊκών για την
Ένωση προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να µην κατακυρωθεί ένας
διαγωνισµός.

EL

60

EL

Άρθρο 30
Κέντρα παρέµβασης για σιτηρά και ρύζι
1.

Για να λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία εγκαταστάσεων αποθεµατοποίησης στον τοµέα
των σιτηρών και του ρυζιού στην Ένωση και για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη
πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δηµόσια παρέµβαση, η Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα κέντρα
παρέµβασης και οι αποθήκες για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο του
συστήµατος της δηµόσιας παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού
ελάχιστης χωρητικότητας αποθεµατοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών
απαιτήσεων για τη διατήρηση των προϊόντων που παραλαµβάνονται σε καλή
κατάσταση και τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεµατοποίησης.

2.

Η Επιτροπή ορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τα κέντρα παρέµβασης των τοµέων των
σιτηρών και του ρυζιού, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α)

θέση των κέντρων σε περιοχές πλεονασµατικές ως προς τα αντίστοιχα
προϊόντα,

β)

ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισµού,

γ)

ευνοϊκή θέση όσον αφορά τα µέσα µεταφοράς.

Κέντρα παρέµβασης µπορούν να οριστούν για κάθε είδος σιτηρών.
Άρθρο 31
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

EL

1.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους
που πρέπει να πληρούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 προϊόντα τα οποία
αγοράζονται στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης και αποθεµατοποιούνται βάσει
του συστήµατος χορήγησης ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεµατοποίηση, πέραν των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Οι εν λόγω
προϋποθέσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιλεξιµότητας και της
ποιότητας των προϊόντων που αγοράζονται και αποθεµατοποιούνται, όσον αφορά τις
ποιοτικές οµάδες, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις ποσότητες, τη
συσκευασία και την επισήµανση, τις ανώτατες ηλικίες, τη συντήρηση και το στάδιο
των προϊόντων το οποίο αφορά η τιµή παρέµβασης και η ενίσχυση.

2.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τοµέων των σιτηρών και του
αναποφλοίωτου ρυζιού, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει τις εφαρµοστέες αυξήσεις ή µειώσεις τιµών για λόγους ποιότητας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, όσον αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις
πωλήσεις.

3.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοµέα του βόειου κρέατος, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις διατάξεις που
αφορούν την υποχρέωση των οργανισµών πληρωµών να µεριµνούν για την
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αφαίρεση των οστών από όλο το βόειο κρέας µετά την παραλαβή και πριν από την
αποθεµατοποίησή του.
4.

5.

EL

Για να λαµβάνεται υπόψη η ποικιλία καταστάσεων σχετικά µε την αποθήκευση των
αποθεµάτων παρέµβασης στην Ένωση και για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη
πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δηµόσια παρέµβαση, η Επιτροπή θεσπίζει µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες παρέµβασης για τα
λοιπά προϊόντα πλην σιτηρών και ρυζιού που αγοράζονται στο πλαίσιο του
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ελάχιστης χωρητικότητας
αποθεµατοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών απαιτήσεων για τη
διατήρηση των προϊόντων που παραλαµβάνονται σε καλή κατάσταση και τη
διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεµατοποίησης·

β)

τις διατάξεις που αφορούν την πώληση µικρών ποσοτήτων που αποµένουν στα
αποθέµατα στα κράτη µέλη, η οποία πρέπει να πραγµατοποιείται υπό την
ευθύνη τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως η Ένωση και
επιτρέποντας την απευθείας πώληση ποσοτήτων που δεν µπορούν πλέον να
ανασυσκευασθούν ή έχουν υποστεί φθορά.

Για να διασφαλίζεται ότι η ιδιωτική αποθεµατοποίηση φέρει το επιθυµητό
αποτέλεσµα στην αγορά, η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

θεσπίζει διατάξεις για τη µείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης·

β)

µπορεί να καθορίζει όρους σχετικά µε τη χορήγηση προκαταβολής και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

6.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών
τους, η Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, µέτρα για την αποτροπή
απατών και παρατυπιών. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τον αποκλεισµό
των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων από τη συµµετοχή στη δηµόσια παρέµβαση ή από
την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση σε ό,τι αφορά τις απάτες και
παρατυπίες που έχουν εντοπιστεί.

7.

Για να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που
συµµετέχουν σε µέτρα δηµόσιας παρέµβασης ή ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αναγκαίες
διατάξεις που αφορούν:
α)

τη διενέργεια διαγωνισµών που εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση στα
εµπορεύµατα και ίση µεταχείριση των επιχειρήσεων·

β)

την εγκατάσταση των επιχειρήσεων και την εγγραφή τους στα µητρώα ΦΠΑ·

γ)

τη σύσταση εγγύησης που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων·

δ)

την κατάπτωση της εγγύησης, εν όλω ή εν µέρει, εάν δεν τηρηθεί η
υποχρέωση.
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8.

Για να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προσαρµόζει τους ποιοτικούς τύπους για τη ζάχαρη
που προβλέπονται στο παράρτηµα IV µέρος Β.
Άρθρο 32
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που αποσκοπούν στην
ενιαία εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου στην Ένωση. Οι εν λόγω διατάξεις µπορούν να
αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:

EL

α)

τις δοκιµές και τις µεθόδους που πρέπει να εφαρµόζονται για τη διαπίστωση της
επιλεξιµότητας των προϊόντων·

β)

όσον αφορά το βόειο κρέας, τον ορισµό της αντιπροσωπευτικής περιόδου στη
διάρκεια της οποίας καταγράφονται οι αγοραίες τιµές για την εφαρµογή του άρθρου
12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 2·

γ)

τις διαδικασίες και τους όρους που αφορούν την παράδοση των προϊόντων που
αγοράζονται στο πλαίσιο της δηµόσιας παρέµβασης, τα µεταφορικά έξοδα που
βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισµούς
πληρωµών και την πληρωµή·

δ)

τις διάφορες εργασίες που συνδέονται µε τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών·

ε)

την έγκριση αποθεµατοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους µέλους όπου
αγοράστηκαν και αποθηκεύτηκαν τα προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28·

στ)

τους όρους πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της
δηµόσιας παρέµβασης, ιδίως όσον αφορά, ανάλογα µε την περίπτωση, τις τιµές
πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέµατα και, όπου ενδείκνυται, τη µετέπειτα
χρήση ή προορισµό των προϊόντων που εξέρχονται από τα αποθέµατα·

ζ)

τον καθορισµό της ενίσχυσης για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 20·

η)

όσον αφορά τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο, τον ορισµό της αντιπροσωπευτικής
περιόδου στη διάρκεια της οποίας καταγράφονται οι αγοραίες τιµές για την
εφαρµογή του άρθρου 23 και του άρθρου 24, αντιστοίχως·

θ)

την έγκριση του καταλόγου αντιπροσωπευτικών αγορών χοίρειου κρέατος που
αναφέρεται στο άρθρο 26·

ι)

τη σύναψη και το περιεχόµενο των συµβάσεων µεταξύ της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους και του αιτούντος·

ια)

την είσοδο και τη διατήρηση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση, καθώς και την έξοδο
από τα αποθέµατα·
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ιβ)

τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεµατοποίησης και τους όρους υπό τους
οποίους οι περίοδοι αυτές µπορούν να συντοµευθούν ή να παραταθούν µετά τον
καθορισµό τους στις συµβάσεις·

ιγ)

τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να αποφασίζεται να διατεθούν τα προϊόντα που
καλύπτονται από συµβάσεις ιδιωτικής αποθεµατοποίησης είτε εκ νέου στην αγορά
είτε µε άλλο τρόπο·

ιδ)

τους κανόνες σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά
σε καθορισµένη τιµή ή για τη χορήγηση της ενίσχυσης για ιδιωτική
αποθεµατοποίηση σε καθορισµένη τιµή·

ιε)

τη διενέργεια διαγωνισµών, τόσο για τη δηµόσια παρέµβαση όσο και για την
ιδιωτική αποθεµατοποίηση, ιδίως όσον αφορά:
i)

την κατάθεση προσφορών και ενδεχοµένως την ελάχιστη ποσότητα για την
υποβολή προσφοράς,

ii)

το ποσό των εγγυήσεων που πρέπει να συσταθούν,

iii)

την κοινοποίηση των προσφορών στην Επιτροπή·

ιστ)

τους κανόνες για την αναφορά των τιµών ορισµένων προϊόντων από τα κράτη µέλη·

ιζ)

τις διατάξεις σχετικά µε τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη·

ιη)

τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.
Άρθρο 33

Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόµενες χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 323 παράγραφος 1
Η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1, τις εκτελεστικές πράξεις που αποσκοπούν:

EL

α)

στην τήρηση των µέγιστων ποσοτήτων και των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται
στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

στην προσφυγή στο διαγωνισµό που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, όσον
αφορά το µαλακό σίτο.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΩΝ

Άρθρο 34
Ενωσιακές κλίµακες και επιθεωρήσεις
1.

Εφαρµόζονται ενωσιακές κλίµακες ταξινόµησης σφαγίων σύµφωνα µε τους κανόνες
του παραρτήµατος V στους ακόλουθους τοµείς:
α)

βόειου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια ενήλικων βοοειδών,

β)

χοίρειου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια χοίρων εκτός εκείνων που έχουν
χρησιµοποιηθεί για αναπαραγωγή.

Στον τοµέα του αιγοπρόβειου κρέατος, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν
ενωσιακή κλίµακα για την ταξινόµηση των σφαγίων προβάτων σύµφωνα µε τους
κανόνες του παραρτήµατος V σηµείο Γ.
2.

Επιτόπιες επιθεωρήσεις όσον αφορά την ταξινόµηση των σφαγίων ενήλικων
βοοειδών και προβάτων διενεργούνται εξ ονόµατος της Ένωσης από ενωσιακή
επιτροπή επιθεώρησης που απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες της Επιτροπής και
εµπειρογνώµονες διοριζόµενους από τα κράτη µέλη. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει
στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη έκθεση σχετικά µε τις επιθεωρήσεις που
διενεργεί.
Τα έξοδα των διενεργούµενων επιθεωρήσεων βαρύνουν την Ένωση.
Άρθρο 35
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις και οι ανάγκες των τοµέων, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προσαρµόζει και να
επικαιροποιεί τους ορισµούς που προβλέπονται στο παράρτηµα V, καθώς και τις
διατάξεις που αφορούν την ταξινόµηση, την αναγνώριση και την παρουσίαση των
σφαγίων ενήλικων βοοειδών, χοίρων και προβάτων.

2.

Για να τυποποιηθεί η παρουσίαση των διαφόρων προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση
της διαφάνειας στην αγορά, της καταγραφής των τιµών και της εφαρµογής των
ρυθµίσεων παρέµβασης στην αγορά υπό µορφή δηµόσιας παρέµβασης και ιδιωτικής
αποθεµατοποίησης στους τοµείς του βόειου, του χοίρειου και του πρόβειου κρέατος,
κατά περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

EL

να θεσπίζει διατάξεις σχετικές µε την ταξινόµηση, την κατάταξη σε κλάσεις
(ακόµη και µε τεχνικές αυτόµατης κατάταξης), την αναγνώριση, τη ζύγιση και
τη σήµανση των σφαγίων·
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3.

β)

να θεσπίζει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις, καθώς και συµπληρωµατικές
διατάξεις για τα σχετικά προϊόντα, µεταξύ των οποίων διατάξεις που αφορούν
τις κατηγορίες διάπλασης και την κατάσταση πάχυνσης στον τοµέα του βόειου
κρέατος και πρόσθετες διατάξεις όσον αφορά το βάρος, το χρώµα του κρέατος
και την κατάσταση πάχυνσης στον τοµέα του πρόβειου κρέατος·

γ)

να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε τον υπολογισµό των µέσων ενωσιακών τιµών
και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τα
σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ιδίως όσον αφορά τις αγοραίες και τις
αντιπροσωπευτικές τιµές·

δ)

να θεσπίζει πρόσθετες διατάξεις για τους σκοπούς της παρέµβασης και της
ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, οι οποίες µπορούν να αφορούν ιδίως:
(i)

τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται στα σφαγεία, όπως προβλέπεται
στο παράρτηµα V σηµείο Α.ΙΙΙ,

(ii)

τις τυχόν παρεκκλίσεις που είναι δυνατόν να εγκρίνονται στα κράτη µέλη
που το ζητούν, για τα σφαγεία όπου σφάζεται µόνον ένας µικρός αριθµός
βοοειδών·

ε)

να ορίζει τα κριτήρια για τα σφάγια ελαφρών αµνών·

στ)

να αναθεωρεί σε τακτά διαστήµατα τους συντελεστές στάθµισης.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό της
Ένωσης, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

να επιτρέπει στα κράτη µέλη να υποδιαιρούν κάθε µία από τις κατηγορίες
διάπλασης και τις καταστάσεις πάχυνσης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που
προβλέπονται στο παράρτηµα V σηµείο Α.ΙΙΙ σε τρεις υποκατηγορίες το πολύ·

β)

να προβλέπει διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων και ηµιµορίων σφαγίων
από την προβλεπόµενη στο παράρτηµα V σηµείο A.IV για τον καθορισµό των
αγοραίων τιµών·

γ)

να επιτρέπει στα κράτη µέλη να µην εφαρµόζουν την κλίµακα κατάταξης για
την ταξινόµηση των σφαγίων χοίρων και να χρησιµοποιούν κριτήρια
αξιολόγησης επιπλέον του βάρους και της υπολογιζόµενης περιεκτικότητας σε
άπαχο κρέας·

δ)

να θεσπίζει πρόσθετες διατάξεις και απαιτήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται:
(i)

EL

η παροχή άδειας στα κράτη µέλη να προβλέπουν διαφορετική
παρουσίαση των σφαγίων χοίρων, εάν πληρούται µια από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
–

η συνήθης εµπορική πρακτική στο έδαφός τους διαφέρει από την
τυπική παρουσίαση,

–

το δικαιολογούν οι τεχνικές απαιτήσεις,
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–
(ii)

ε)

τα σφάγια έχουν εκδαρεί µε οµοιόµορφο τρόπο·

η παροχή άδειας στα κράτη µέλη να δέχονται διαφορετικές παρουσιάσεις
των σφαγίων προβάτων, όταν δεν χρησιµοποιείται η παρουσίαση
αναφοράς·

να προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τα κράτη µέλη για την
αποτροπή παραβάσεων, ιδίως της παραποίησης και δόλιας χρήσης σφραγίδων
και ετικετών ή της ταξινόµησης από προσωπικό που δεν διαθέτει σχετική
άδεια.

4.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και αξιοπιστία της ταξινόµησης των σφαγίων
ενήλικων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, η Επιτροπή προβλέπει, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, τη διεξαγωγή της ταξινόµησης από επαρκώς ειδικευµένους
ταξινοµητές.

5.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της κλίµακας ταξινόµησης, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικές µε τους ελέγχους που
πρέπει να διενεργούνται και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση
ανεπαρκούς εφαρµογής.

6.

Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ενωσιακής επιτροπής επιθεώρησης,
η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τις αρµοδιότητες
και τη σύνθεσή της.
Άρθρο 36
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε τα εξής:
α)

την εφαρµογή των ενωσιακών κλιµάκων ταξινόµησης σφαγίων βοοειδών, χοίρων
και προβάτων, ιδίως όσον αφορά:
(i)

την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ταξινόµησης,

(ii)

τους επιτόπιους ελέγχους, τις εκθέσεις επιθεώρησης και τις επακόλουθες
ενέργειες,

(iii) τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σχέση µε την ταξινόµηση των σφαγίων ενήλικων
βοοειδών και προβάτων, που διενεργούνται εξ ονόµατος της Ένωσης από
ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης·
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β)

την υποβολή από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή ακριβών στοιχείων, ιδίως όσον
αφορά τις τιµές των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων·

γ)

την υποβολή στοιχείων για τα σφαγεία και τις άλλες οντότητες που καταγράφουν τις
τιµές, καθώς και για τις περιφέρειες για τις οποίες καταγράφονται τιµές στον τοµέα
του βόειου κρέατος·
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δ)

τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σχέση µε την αναφορά των τιµών των σφαγίων
ενήλικων βοοειδών και προβάτων, που διενεργούνται εξ ονόµατος της Ένωσης από
ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Ειδικά µέτρα παρέµβασης
ΤΜΗΜΑ Ι
ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 37
Ασθένειες ζώων
1.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει έκτακτα µέτρα για τη
στήριξη της θιγόµενης αγοράς, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί
στις συναλλαγές εντός της Ένωσης ή µε τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδεχοµένως
προκύπτουν από την εφαρµογή µέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών
των ζώων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εφαρµόζονται στους ακόλουθους
τοµείς:

2.

α)

βόειου κρέατος,

β)

γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

γ)

χοίρειου κρέατος,

δ)

αιγοπρόβειου κρέατος,

ε)

αυγών,

στ)

κρέατος πουλερικών.

Τα µέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 λαµβάνονται
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.
Τα µέτρα αυτά επιτρέπεται να λαµβάνονται µόνον εάν το ή τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη έχουν λάβει κτηνιατρικά και υγειονοµικά µέτρα για την ταχεία εξάλειψη της
ασθένειας και στο βαθµό και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαία
για τη στήριξη της συγκεκριµένης αγοράς.
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Άρθρο 38
Κλονισµός της εµπιστοσύνης των καταναλωτών
Όσον αφορά τους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, η Επιτροπή µπορεί, µε
εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει έκτακτα µέτρα στήριξης της αγοράς, προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη σοβαρές διαταραχές της αγοράς που αποδίδονται ευθέως στον κλονισµό
της εµπιστοσύνης των καταναλωτών ως αποτέλεσµα κινδύνων για τη δηµόσια υγεία ή για την
υγεία των ζώων.
Τα εν λόγω µέτρα λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων κρατών µελών.
Άρθρο 39
Χρηµατοδότηση
1.

Η Ένωση συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των έκτακτων µέτρων που αναφέρονται
στα άρθρα 37 και 38 κατά το 50 % των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη µέλη.
Ωστόσο, όσον αφορά τους τοµείς του βόειου κρέατος, του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, του χοίρειου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος, η
Ένωση συµµετέχει στη χρηµατοδότηση κατά το 60 % των εν λόγω δαπανών σε
περίπτωση καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού.

2.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν οι παραγωγοί συνεισφέρουν στις δαπάνες των
κρατών µελών, αυτό να µη στρεβλώνει τον ανταγωνισµό µεταξύ παραγωγών στα
διάφορα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ II
ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

Άρθρο 40
Ειδικά µέτρα για την αγορά στον τοµέα των σιτηρών
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1.

Με σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές διατάραξης της
αγοράς, όταν το υπαγορεύει η κατάσταση της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται, εάν χρειάζεται, µε τη διαδικασία του
επείγοντος, να λαµβάνει ειδικά µέτρα παρέµβασης για τον τοµέα των σιτηρών. Αυτά
τα µέτρα παρέµβασης µπορούν να λαµβάνονται ιδίως εάν, σε µία ή περισσότερες
περιφέρειες της Ένωσης, οι αγοραίες τιµές µειώνονται ή υπάρχει κίνδυνος να
µειωθούν σε σχέση µε την τιµή παρέµβασης.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που σχετίζονται µε το παρόν άρθρο. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν, ιδίως, να αφορούν
τις διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις, τα τεχνικά κριτήρια και τους διοικητικούς ή
φυσικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 41
Ειδικά µέτρα για την αγορά στον τοµέα του ρυζιού
1.

2.

Με σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές διατάραξης της
αγοράς στον τοµέα του ρυζιού, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
που εκδίδονται, εάν χρειάζεται, µε τη διαδικασία του επείγοντος, να λαµβάνει ειδικά
µέτρα:
α)

για να προλαµβάνεται η µεγάλης κλίµακας προσφυγή στη δηµόσια
παρέµβαση, όπως προβλέπεται στο τµήµα ΙΙ του κεφαλαίου Ι του παρόντος
µέρους, σε ορισµένες περιφέρειες της Ένωσης,

β)

για να καλύπτονται ελλείψεις αναποφλοίωτου ρυζιού ύστερα από φυσικές
καταστροφές.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία µέτρα που σχετίζονται
µε το παρόν άρθρο. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν, ιδίως, να αφορούν τις διαδικασίες,
τις κοινοποιήσεις, τα τεχνικά κριτήρια και τους διοικητικούς ή φυσικούς ελέγχους
που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ III
ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Άρθρο 42
Ελάχιστη τιµή ζαχαρότευτλων
1.

Η ελάχιστη τιµή για τα ζαχαρότευτλα ποσόστωσης είναι 26,29 ευρώ ανά τόνο, από
την περίοδο εµπορίας 2009/2010.

2.

Η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρµόζεται στα ζαχαρότευτλα
του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτηµα ΙV σηµείο Β.

3.

Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που αγοράζουν τεύτλα ποσόστωσης κατάλληλα για
µεταποίηση σε ζάχαρη, τα οποία προορίζονται για µεταποίηση σε ζάχαρη
ποσόστωσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιµή, η
οποία αναπροσαρµόζεται προς τα άνω ή προς τα κάτω προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι αποκλίσεις από τον ποιοτικό τύπο.
Για την αναπροσαρµογή της τιµής στις περιπτώσεις που η πραγµατική ποιότητα των
ζαχαρότευτλων διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο, οι προσαυξήσεις και µειώσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρµόζονται σύµφωνα µε κανόνες που θεσπίζονται
από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του άρθρου 46 στοιχείο
α).

4.
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Για τις ποσότητες ζαχαρότευτλων που αντιστοιχούν στις ποσότητες βιοµηχανικής
ζάχαρης ή πλεονάσµατος ζάχαρης οι οποίες υπόκεινται στην εισφορά επί του
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πλεονάσµατος που προβλέπεται στο άρθρο 57, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση ζάχαρης
αναπροσαρµόζει την τιµή αγοράς, ούτως ώστε να ισούται τουλάχιστον µε την
ελάχιστη τιµή για τα τεύτλα ποσόστωσης.
Άρθρο 43
∆ιεπαγγελµατικές συµφωνίες
1.

Οι ενδοκλαδικές συµφωνίες και οι συµβάσεις παράδοσης είναι σύµφωνες µε την
παράγραφο 3 και µε τους όρους αγοράς που καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του άρθρου 46 στοιχείο β), ιδίως όσον αφορά τους
όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωµή των
τεύτλων.

2.

Οι όροι αγοράς ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαµου διέπονται από ενδοκλαδικές
συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ ενωσιακών καλλιεργητών των εν λόγω πρώτων
υλών και ενωσιακών επιχειρήσεων ζάχαρης.

3.

Στις συµβάσεις παράδοσης γίνεται διάκριση ανάλογα µε το εάν οι ποσότητες της
ζάχαρης που θα παρασκευαστούν από τα ζαχαρότευτλα θα είναι:

4.

α)

ζάχαρη ποσόστωσης ή

β)

ζάχαρη εκτός ποσόστωσης.

Κάθε επιχείρηση ζάχαρης παρέχει στο κράτος µέλος εντός του οποίου παράγει
ζάχαρη τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

τις ποσότητες τεύτλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) , για
τις οποίες έχει συνάψει πριν από τη σπορά συµβάσεις παράδοσης, και την
περιεκτικότητα σε σάκχαρα επί της οποίας βασίζονται οι εν λόγω συµβάσεις,

β)

την αντίστοιχη προβλεπόµενη απόδοση.

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν συµπληρωµατικές πληροφορίες.
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5.

Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που δεν έχουν υπογράψει πριν από την σπορά συµβάσεις
παράδοσης στην ελάχιστη τιµή για τα τεύτλα ποσόστωσης για ποσότητα τεύτλων
ισοδύναµη µε τη ζάχαρη για την οποία διαθέτουν ποσόστωση, αναπροσαρµοσµένη,
κατά περίπτωση, µε τον συντελεστή προληπτικής απόσυρσης που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να
καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιµή για τα τεύτλα ποσόστωσης, για όλα τα
ζαχαρότευτλα που µεταποιούν σε ζάχαρη.

6.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης εκ µέρους του οικείου κράτους µέλους, οι
ενδοκλαδικές συµφωνίες µπορούν να παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 3, 4 και 5.

7.

Ελλείψει ενδοκλαδικών συµφωνιών, το οικείο κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα που συνάδουν µε τον παρόντα κανονισµό για την προστασία των
συµφερόντων των ενδιαφεροµένων.
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Άρθρο 44
Τέλος παραγωγής
1.

Επιβάλλεται τέλος παραγωγής στην ποσόστωση ζάχαρης, στην ποσόστωση
ισογλυκόζης και στην ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που διαθέτουν οι επιχειρήσεις
παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης οι οποίες αναφέρονται στο
άρθρο 50 παράγραφος 2.

2.

Το τέλος παραγωγής ορίζεται σε 12,00 ευρώ ανά τόνο ζάχαρης ποσόστωσης και
σιροπιού ινουλίνης ποσόστωσης. Για την ισογλυκόζη, το τέλος παραγωγής ορίζεται
στο 50 % του τέλους που επιβάλλεται στη ζάχαρη.

3.

Το σύνολο του τέλους παραγωγής που καταβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
επιβάλλεται από το κράτος µέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του ανάλογα µε
την ποσόστωση που διαθέτουν για τη σχετική περίοδο εµπορίας.
Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από τις επιχειρήσεις το αργότερο µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου της σχετικής περιόδου εµπορίας.

4.

Οι ενωσιακές επιχειρήσεις ζάχαρης και σιροπιού ινουλίνης µπορούν να απαιτούν
από τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαµου ή από τους προµηθευτές
κιχωρίου να επιβαρύνονται µε το 50 % κατ’ ανώτατο όριο του σχετικού τέλους
παραγωγής.
Άρθρο 45
Απόσυρση ζάχαρης

1.

Για να διατηρηθεί η διαρθρωτική ισορροπία της αγοράς σε ένα επίπεδο τιµών που
προσεγγίζει την τιµή αναφοράς και λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις της Ένωσης
που απορρέουν από συµφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάµει του άρθρου 218
της συνθήκης, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, να
αποσύρει από την αγορά, για συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας, τις παραγόµενες
βάσει ποσόστωσης ποσότητες ζάχαρης ή ισογλυκόζης οι οποίες υπερβαίνουν το
κατώτατο όριο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.

2.

Το κατώτατο όριο απόσυρσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται για
κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση, πολλαπλασιάζοντας την ποσόστωσή της
επί έναν συντελεστή, ο οποίος µπορεί να καθορίζεται από την Επιτροπή, µε
εκτελεστικές πράξεις, το αργότερο στις 16 Μαρτίου της προηγούµενης περιόδου
εµπορίας, βάσει των αναµενόµενων τάσεων της αγοράς.
Βάσει των πλέον πρόσφατων τάσεων που επικρατούν στην αγορά, η Επιτροπή
µπορεί να αποφασίζει έως τις 31 Οκτωβρίου της σχετικής περιόδου εµπορίας, µε
εκτελεστικές πράξεις, είτε να αναπροσαρµόσει τον συντελεστή είτε, σε περίπτωση
που δεν έχει καθοριστεί συντελεστής σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, να καθορίσει
συντελεστή.
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3.

Κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ποσόστωση αποθεµατοποιεί µε δικές
της δαπάνες, έως την έναρξη της επόµενης περιόδου εµπορίας, τις παραγόµενες
βάσει ποσόστωσης ποσότητες ζάχαρης οι οποίες υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Οι ποσότητες ζάχαρης ή ισογλυκόζης
που αποσύρονται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας θεωρούνται ως οι πρώτες
ποσότητες που παράγονται βάσει της ποσόστωσης της επόµενης περιόδου εµπορίας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε
εκτελεστικές πράξεις και λαµβάνοντας υπόψη τις αναµενόµενες τάσεις της αγοράς
ζάχαρης, να θεωρήσει, για την τρέχουσα ή/και την επόµενη περίοδο εµπορίας, το
σύνολο ή µέρος της αποσυρόµενης ζάχαρης ή ισογλυκόζης ως:
α)

πλεόνασµα ζάχαρης ή πλεόνασµα ισογλυκόζης που διατίθεται για µετατροπή
σε βιοµηχανική ζάχαρη ή βιοµηχανική ισογλυκόζη ή

β)

προσωρινή ποσόστωση παραγωγής, ένα µέρος της οποίας µπορεί να
προορίζεται µόνο για εξαγωγές στο πλαίσιο δεσµεύσεων της Ένωσης οι οποίες
απορρέουν από συµφωνίες που έχουν συναφθεί δυνάµει του άρθρου 218 της
συνθήκης.

4.

Εάν ο εφοδιασµός της Ένωσης σε ζάχαρη είναι ανεπαρκής, η Επιτροπή µπορεί, µε
εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίσει ότι µια συγκεκριµένη ποσότητα της
αποσυρθείσας ζάχαρης µπορεί να πωληθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από τη λήξη
της περιόδου απόσυρσης.

5.

Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη θεωρείται ως η πρώτη παραγωγή ζάχαρης
της επόµενης περιόδου εµπορίας, καταβάλλεται στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων
η ελάχιστη τιµή της επόµενης περιόδου εµπορίας.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη µετατρέπεται σε βιοµηχανική ζάχαρη ή
εξάγεται σύµφωνα µε τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 42 για την ελάχιστη τιµή.
Σε περίπτωση που η αποσυρθείσα ζάχαρη πωλείται στην αγορά της Ένωσης πριν
από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης σύµφωνα µε την παράγραφο 4, καταβάλλεται
στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων η ελάχιστη τιµή της τρέχουσας περιόδου
εµπορίας.
Άρθρο 46
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοµέα της ζάχαρης και να εξασφαλίζεται ότι
λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα όλων των µερών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:

EL

α)

τις αναπροσαρµογές τιµών που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3,

β)

τις συµβάσεις παράδοσης και τους όρους αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 43
παράγραφος 1,
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γ)

τα κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις ζάχαρης κατά την κατανοµή,
µεταξύ των πωλητών τεύτλων, των ποσοτήτων τεύτλων που θα καλύπτονται από
συµβάσεις παράδοσης συναπτόµενες πριν από τη σπορά, κατά τα αναφερόµενα στο
άρθρο 43 παράγραφος 4.

ΤΜΗΜΑ IV
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 47
Μέτρα για τη διευκόλυνση της προσαρµογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς
Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των επαγγελµατικών και διεπαγγελµατικών
οργανώσεων που διευκολύνουν την προσαρµογή της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς,
εξαιρουµένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, η Επιτροπή µπορεί να
λαµβάνει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τα ακόλουθα µέτρα για τους τοµείς των ζώντων
φυτών, του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και του κρέατος
πουλερικών:
α)

µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας,

β)

µέτρα για την προαγωγή καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, της µεταποίησης και
της εµπορίας,

γ)

µέτρα για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των αγοραίων τιµών,

δ)

µέτρα για την κατάρτιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προβλέψεων, µε
βάση τα χρησιµοποιούµενα µέσα παραγωγής.
Άρθρο 48
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που σχετίζονται µε τις
διαδικασίες και τις τεχνικές προϋποθέσεις εφαρµογής των µέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 47.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Συστήµατα περιορισµού της παραγωγής
ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Καθεστώτα ποσοστώσεων και δυναµικό παραγωγής
1.

EL

Εφαρµόζεται καθεστώς ποσοστώσεων στα ακόλουθα προϊόντα:
α)

γάλα και λοιπά γαλακτοκοµικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 58
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β),

β)

ζάχαρη, ισογλυκόζη και σιρόπι ινουλίνης.

2.

Όσον αφορά τα καθεστώτα ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, εάν ένας παραγωγός υπερβεί τη σχετική ποσόστωση και, όσον
αφορά τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης, δεν χρησιµοποιήσει τις
πλεονασµατικές ποσότητες σύµφωνα µε το άρθρο 54, στις ποσότητες αυτές
επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσµατος υπό τους όρους που καθορίζονται στα
τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ.

3.

Για τον αµπελοοινικό τοµέα, οι κανόνες σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής όσον
αφορά τις παράνοµες φυτεύσεις, το µεταβατικό καθεστώς δικαιωµάτων φύτευσης,
καθώς και το καθεστώς εκρίζωσης εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
τµήµατος V.
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ΤΜΗΜΑ II
Ζ ΑΧΑΡΗ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 50
Χορήγηση ποσοστώσεων
1.

Οι ποσοστώσεις για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθορίζονται στο παράρτηµα VI.

2.

Τα κράτη µέλη χορηγούν ποσόστωση σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης,
ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης που είναι εγκατεστηµένη στην επικράτειά τους
και έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 51.
Για κάθε επιχείρηση, η χορηγούµενη ποσόστωση είναι ίση µε την ποσόστωση
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, η οποία είχε χορηγηθεί στην
επιχείρηση για την περίοδο εµπορίας 2007/2008.

3.

Σε περίπτωση χορήγησης ποσόστωσης σε επιχείρηση ζάχαρης η οποία διαθέτει
περισσότερες από µία µονάδες παραγωγής, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα τα
οποία κρίνουν αναγκαία προκειµένου να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συµφέροντα
των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαµου.
Άρθρο 51
Εγκεκριµένες επιχειρήσεις

1.

2.

EL

Κατόπιν σχετικής αίτησης, τα κράτη µέλη χορηγούν έγκριση σε επιχείρηση
παραγωγής ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης ή σε επιχείρηση που
µεταποιεί τα προϊόντα αυτά σε προϊόν το οποίο περιλαµβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2, υπό τον όρον ότι η επιχείρηση:
α)

αποδεικνύει τις επαγγελµατικές της ικανότητες παραγωγής,

β)

συµφωνεί να παράσχει οιεσδήποτε πληροφορίες και να υποβληθεί σε ελέγχους
που σχετίζονται µε τον παρόντα κανονισµό,

γ)

δεν υπόκειται σε αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης.

Οι εγκεκριµένες επιχειρήσεις παρέχουν στο κράτος µέλος, στην επικράτεια του
οποίου πραγµατοποιείται η συγκοµιδή των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαµου ή το
ραφινάρισµα, τις ακόλουθες πληροφορίες:
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α)

τις ποσότητες τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου για τις οποίες έχει συναφθεί
σύµβαση παράδοσης, καθώς και τις αντίστοιχες εκτιµώµενες αποδόσεις
τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου και ζάχαρης ανά εκτάριο,

β)

δεδοµένα σχετικά µε την προβλεποµένη και την πραγµατική παράδοση
ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαµου και ακατέργαστης ζάχαρης, καθώς και
σχετικά µε την παραγωγή ζάχαρης και τις δηλώσεις αποθεµάτων ζάχαρης,

γ)

τις ποσότητες λευκής ζάχαρης που πωλήθηκαν και τις αντίστοιχες τιµές και
όρους.
Άρθρο 52
Αναπροσαρµογή των εθνικών ποσοστώσεων

Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αναπροσαρµόζει τις ποσοστώσεις που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI κατόπιν της λήψης αποφάσεων από τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 53.
Άρθρο 53
Ανακατανοµή εθνικών ποσοστώσεων και µείωση ποσοστώσεων
1.

Ένα κράτος µέλος µπορεί να µειώσει την ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που
έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση εγκατεστηµένη στην επικράτειά του κατά 10 % το
πολύ για την περίοδο εµπορίας 2008/2009 και τις επόµενες. Κατά τη µείωση αυτή,
τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αντικειµενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µεταφέρουν ποσοστώσεις µεταξύ επιχειρήσεων
σύµφωνα µε τους κανόνες του παραρτήµατος VΙΙ και λαµβάνοντας υπόψη τα
συµφέροντα καθενός από τα ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως των καλλιεργητών
ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαµου.

3.

Οι ποσότητες που µειώνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 χορηγούνται
από το εν λόγω κράτος µέλος σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην επικράτειά
του, είτε διαθέτουν ποσόστωση είτε όχι.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 54
Πεδίο εφαρµογής
Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη ή το σιρόπι ινουλίνης που παράγονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου εµπορίας καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 50, µπορούν:
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α)

να χρησιµοποιούνται για τη µεταποίηση ορισµένων προϊόντων, κατά τα
αναφερόµενα στο άρθρο 55,

β)

να µεταφέρονται στην ποσόστωση παραγωγής της επόµενης περιόδου εµπορίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 56,

γ)

να χρησιµοποιούνται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού των εξόχως απόκεντρων
περιοχών, σύµφωνα µε [το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού [πρώην (ΕΚ) αριθ.
247/2006] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου], ή

δ)

να εξάγονται εντός του ποσοτικού ορίου που καθορίζεται από την Επιτροπή µε
εκτελεστικές πράξεις, τηρουµένων των δεσµεύσεων που απορρέουν από συµφωνίες
που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης.

Οι λοιπές ποσότητες υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσµατος που αναφέρεται στο
άρθρο 57.
Άρθρο 55
Βιοµηχανική ζάχαρη
1.

2.

Η βιοµηχανική ζάχαρη, η βιοµηχανική ισογλυκόζη ή το βιοµηχανικό σιρόπι
ινουλίνης προορίζονται µόνον για την παραγωγή ενός από τα προϊόντα της
παραγράφου 2, όταν:
α)

αποτελούν αντικείµενο σύµβασης παράδοσης που συνάπτεται πριν από το
τέλος της περιόδου εµπορίας µεταξύ παραγωγού και χρήστη, εφόσον σε
αµφότερους έχει χορηγηθεί έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 51, και

β)

παραδόθηκαν στον χρήστη έως τις 30 Νοεµβρίου της επόµενης περιόδου
εµπορίας, το αργότερο.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, να καταρτίζει κατάλογο προϊόντων, για την παραγωγή των
οποίων µπορεί να χρησιµοποιείται βιοµηχανική ζάχαρη, βιοµηχανική ισογλυκόζη ή
βιοµηχανικό σιρόπι ινουλίνης.
Ο κατάλογος περιλαµβάνει ιδίως τα εξής προϊόντα:
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α)

βιοαιθανόλη, αλκοόλη, ρούµι, ενεργός ζύµη και ποσότητες σιροπιών για
επάλειψη και για µεταποίηση σε «Rinse appelstroop»,

β)

ορισµένα βιοµηχανικά προϊόντα που δεν περιέχουν ζάχαρη, κατά τη
µεταποίηση όµως των οποίων χρησιµοποιείται ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι
ινουλίνης,

γ)

ορισµένα προϊόντα της χηµικής ή της φαρµακευτικής βιοµηχανίας τα οποία
περιέχουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινουλίνης.
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Άρθρο 56
Μεταφορά πλεονάσµατος ζάχαρης
1.

Κάθε επιχείρηση µπορεί να αποφασίζει να µεταφέρει το σύνολο ή µέρος της
παραγωγής της που υπερβαίνει την οικεία ποσόστωση ζάχαρης, ποσόστωση
ισογλυκόζης ή ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης, προκειµένου να θεωρηθεί µέρος της
παραγωγής της επόµενης περιόδου εµπορίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
η απόφαση αυτή είναι αµετάκλητη.

2.

Οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α)

β)

ενηµερώνουν το οικείο κράτος µέλος πριν από µια ηµεροµηνία που
καθορίζεται από αυτό:
–

µεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 15ης Αυγούστου της τρέχουσας
περιόδου εµπορίας για µεταφερόµενες ποσότητες ζάχαρης
ζαχαροκάλαµου,

–

µεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 15ης Αυγούστου της τρέχουσας
περιόδου εµπορίας για τις λοιπές µεταφερόµενες ποσότητες ζάχαρης ή
σιροπιού ινουλίνης,

αναλαµβάνουν την αποθεµατοποίηση των εν λόγω ποσοτήτων µε δικές τους
δαπάνες έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου εµπορίας.

3.

Εάν η οριστική παραγωγή µιας επιχείρησης κατά τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας
είναι µικρότερη από την εκτιµώµενη κατά τη λήψη της απόφασης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, η µεταφερόµενη ποσότητα µπορεί να αναπροσαρµόζεται αναδροµικά,
το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου της επόµενης περιόδου εµπορίας.

4.

Οι µεταφερόµενες ποσότητες θεωρούνται ως οι πρώτες ποσότητες που παράγονται
δυνάµει της ποσόστωσης της επόµενης περιόδου εµπορίας.

5.

Η ζάχαρη που αποθεµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
κατά την διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας δεν επιτρέπεται να υπαχθεί σε κανένα
άλλο µέτρο αποθεµατοποίησης προβλεπόµενο από το άρθρο 23 ή 45.
Άρθρο 57
Εισφορά επί του πλεονάσµατος

1.

Επιβάλλεται εισφορά επί του πλεονάσµατος σε ποσότητες:
α)

EL

πλεονάσµατος ζάχαρης, πλεονάσµατος ισογλυκόζης και πλεονάσµατος
σιροπιού ινουλίνης που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια µιας περιόδου
εµπορίας, εκτός των ποσοτήτων που µεταφέρονται στην εντός ποσόστωσης
παραγωγή της επόµενης περιόδου εµπορίας και αποθεµατοποιούνται σύµφωνα
µε το άρθρο 56 και των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχεία γ)
και δ),
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β)

βιοµηχανικής ζάχαρης, βιοµηχανικής ισογλυκόζης και βιοµηχανικού σιροπιού
ινουλίνης, για τα οποία δεν έχει προσκοµιστεί απόδειξη, έως την ηµεροµηνία
που καθορίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις, ότι έχουν
µεταποιηθεί σε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 55
παράγραφος 2,

γ)

ζάχαρης και ισογλυκόζης οι οποίες αποσύρονται από την αγορά σύµφωνα µε
το άρθρο 45 και για τις οποίες δεν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 45 παράγραφος 3.

2.

Η εισφορά επί του πλεονάσµατος καθορίζεται από την Επιτροπή, µε εκτελεστικές
πράξεις, σε αρκούντως υψηλό επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η σώρευση των
ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.

Η εισφορά επί του πλεονάσµατος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εισπράττεται
από το κράτος µέλος από τις επιχειρήσεις της επικράτειάς του ανάλογα µε τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 1 ποσότητες παραγωγής, οι οποίες έχουν
διαπιστωθεί για τις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο εµπορίας.

ΤΜΗΜΑ III
ΓΑΛΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58
Ορισµοί
1.

EL

Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, νοούνται ως:
α)

«γάλα»: το προϊόν της άµελξης µιας ή περισσοτέρων αγελάδων·

β)

«άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα»: κάθε άλλο γαλακτοκοµικό προϊόν εκτός από
το γάλα, ιδίως το αποκορυφωµένο γάλα, η κρέµα γάλακτος, το βούτυρο, το
γιαούρτι και το τυρί, τα οποία, ανάλογα µε την περίπτωση, εκφράζονται σε
«ισοδύναµα γάλακτος» µε την εφαρµογή συντελεστών που καθορίζονται από
την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις·

γ)

«παραγωγός»: ο γεωργός του οποίου η εκµετάλλευση ευρίσκεται στη
γεωγραφική επικράτεια κράτους µέλους και ο οποίος παράγει και εµπορεύεται
γάλα ή προετοιµάζεται να το πράξει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα·

δ)

«εκµετάλλευση»: η εκµετάλλευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·
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ε)

EL

«αγοραστής»: η επιχείρηση ή οµάδα που αγοράζει γάλα από τον παραγωγό:
–

για να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης,
ψύξης ή µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµένων των διεργασιών βάσει
σύµβασης,

–

για να το πωλήσει σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας ή
µεταποίησης γάλακτος ή άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων·

στ)

«παράδοση»: κάθε παράδοση γάλακτος, εξαιρουµένου οποιουδήποτε άλλου
γαλακτοκοµικού προϊόντος, από παραγωγό σε αγοραστή, ανεξαρτήτως του εάν
η µεταφορά του εκτελείται από τον παραγωγό, τον αγοραστή, από επιχείρηση
µεταποίησης ή επεξεργασίας αυτών των προϊόντων ή από τρίτον·

ζ)

«απευθείας πώληση»: κάθε πώληση ή µεταβίβαση γάλακτος από παραγωγό
απευθείας στον καταναλωτή, καθώς και κάθε πώληση ή µεταβίβαση άλλων
γαλακτοκοµικών προϊόντων από παραγωγό·

η)

«εµπορία»: η παράδοση γάλακτος ή η απευθείας πώληση γάλακτος ή άλλων
γαλακτοκοµικών προϊόντων·

θ)

«ατοµική ποσόστωση»: η ποσόστωση του παραγωγού την 1η Απριλίου κάθε
δωδεκάµηνης περιόδου·

ι)

«εθνική ποσόστωση»: η ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 59 και
καθορίζεται για κάθε κράτος µέλος·

ια)

«διαθέσιµη ποσόστωση»: η ποσόστωση που διαθέτει ο παραγωγός στις 31
Μαρτίου της δωδεκάµηνης περιόδου για την οποία υπολογίζεται η εισφορά επί
του πλεονάσµατος, λαµβανοµένων υπόψη όλων των µεταβιβάσεων,
πωλήσεων, µετατροπών και προσωρινών ανακατανοµών που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισµό και έχουν πραγµατοποιηθεί στη διάρκεια αυτής της
δωδεκάµηνης περιόδου.

2.

Όσον αφορά τον ορισµό του στοιχείου ε) της παραγράφου 1, ως αγοραστής
θεωρείται κάθε οµάδα αγοραστών, εγκατεστηµένων στην ίδια γεωγραφική περιοχή,
η οποία διεκπεραιώνει για λογαριασµό των µελών της τις διοικητικές και λογιστικές
εργασίες που είναι αναγκαίες για την καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσµατος.
Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα θεωρείται ενιαία γεωγραφική περιοχή και µπορεί να
εξοµοιώνει δηµόσιο οργανισµό µε οµάδα αγοραστών.

3.

Τηρουµένου του ορισµού της «παράδοσης» που αναφέρεται στο στοιχείο στ) της
παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του
άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο θ), να προσαρµόζει τον ορισµό της «απευθείας
πώλησης», ώστε να εξασφαλίζει ιδίως ότι καµία ποσότητα γάλακτος ή άλλων
γαλακτοκοµικών προϊόντων που διατίθενται στο εµπόριο δεν εξαιρείται από το
καθεστώς των ποσοστώσεων.

4.

Για να εξασφαλίζεται ότι όλες οι ειδικότερες περιπτώσεις καλύπτονται από το
σύστηµα των ποσοστώσεων γάλακτος, η Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις δυνάµει του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο η), ειδικούς ορισµούς
σχετικούς µε τη λειτουργία του συστήµατος.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 59
Εθνικές ποσοστώσεις
1.

Οι εθνικές ποσοστώσεις για την παραγωγή γάλακτος και άλλων γαλακτοκοµικών
προϊόντων, τα οποία διατίθενται στο εµπόριο κατά τις επτά διαδοχικές δωδεκάµηνες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Απριλίου 2008 (στο εξής καλούµενες «δωδεκάµηνες
περίοδοι»), καθορίζονται στο παράρτηµα VIII.

2.

Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέµονται µεταξύ των
παραγωγών σύµφωνα µε το άρθρο 60, µε διάκριση µεταξύ παραδόσεων και
απευθείας πωλήσεων. Τυχόν υπέρβαση των εθνικών ποσοστώσεων διαπιστώνεται σε
εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε το παρόν τµήµα και χωριστά για
τις παραδόσεις και για τις απευθείας πωλήσεις.

3.

Οι εθνικές ποσοστώσεις του παραρτήµατος VIII καθορίζονται µε την επιφύλαξη
ενδεχόµενης επανεξέτασης ανάλογα µε τη γενική κατάσταση της αγοράς και τις
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ορισµένα κράτη µέλη.

4.

Για τη Βουλγαρία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία,
τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία και
τη Σλοβακία, οι εθνικές ποσοστώσεις περιλαµβάνουν όλο το γάλα ή ισοδύναµο
γάλακτος που παραδίδεται σε αγοραστή ή πωλείται απευθείας, ανεξαρτήτως του εάν
παράγεται ή διατίθεται στο εµπόριο δυνάµει µεταβατικού µέτρου που εφαρµόζεται
στις χώρες αυτές.

5.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλες τις αναγκαίες διατάξεις που
σχετίζονται µε την ενιαία εφαρµογή του παρόντος άρθρου στα κράτη µέλη. Οι εν
λόγω διατάξεις µπορούν, ιδίως, να αφορούν τις διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις και τα
τεχνικά κριτήρια.
Άρθρο 60
Ατοµικές ποσοστώσεις

EL

1.

Οι ατοµικές ποσοστώσεις των παραγωγών την 1η Απριλίου 2008 ισούνται προς τις
ατοµικές ποσοστώσεις τους στις 31 Μαρτίου 2008, µε την επιφύλαξη των
µεταβιβάσεων, των πωλήσεων και των µετατροπών ποσοστώσεων που αρχίζουν να
ισχύουν την 1η Απριλίου 2008.

2.

Ένας παραγωγός µπορεί να διαθέτει µία ή δύο ατοµικές ποσοστώσεις, µία για
παραδόσεις και µία για απευθείας πωλήσεις. Μετατροπή µεταξύ των ποσοστώσεων
ενός παραγωγού µπορεί να γίνεται µόνον από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους, κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του παραγωγού.
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3.

Όταν ένας παραγωγός διαθέτει δύο ποσοστώσεις, το µερίδιό του στην τυχόν
οφειλόµενη εισφορά επί του πλεονάσµατος υπολογίζεται χωριστά για κάθε
ποσόστωση.

4.

Το τµήµα της φινλανδικής εθνικής ποσόστωσης που κατανέµεται στις παραδόσεις,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 59, µπορεί να αυξάνεται από την Επιτροπή, µε
εκτελεστικές πράξεις, µέχρι τους 200 000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο για την
αποζηµίωση των φινλανδών παραγωγών «SLOM». Το απόθεµα αυτό, το οποίο
κατανέµεται σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία, πρέπει να χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για λογαριασµό των παραγωγών, των οποίων το δικαίωµα επανάληψης
της παραγωγής έχει θιγεί λόγω της προσχώρησης.

5.

Οι ατοµικές ποσοστώσεις τροποποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, για κάθε µία
από τις οικείες δωδεκάµηνες περιόδους, κατά τρόπον ώστε, για κάθε κράτος µέλος,
τα αθροίσµατα των ατοµικών ποσοστώσεων για τις παραδόσεις και για τις απευθείας
πωλήσεις να µην υπερβαίνουν το αντίστοιχο τµήµα της εθνικής ποσόστωσης, που
αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 62, λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν
µειώσεις που επιβάλλονται για την τροφοδότηση του εθνικού αποθέµατος που
προβλέπεται στο άρθρο 64.
Άρθρο 61
Κατανοµή ποσοστώσεων προερχόµενων από το εθνικό απόθεµα

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για την κατανοµή στους παραγωγούς, βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή, του συνόλου ή µέρους των
ποσοστώσεων που προέρχονται από το εθνικό απόθεµα το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 64.
Άρθρο 62
∆ιαχείριση των ποσοστώσεων

EL

1.

Η Επιτροπή αναπροσαρµόζει, µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 81
στοιχείο α), για κάθε κράτος µέλος και για κάθε περίοδο, πριν από το τέλος αυτής,
την κατανοµή των εθνικών ποσοστώσεων µεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας
πωλήσεων», λαµβάνοντας υπόψη τις µετατροπές που έχουν ζητήσει οι παραγωγοί
ανάµεσα στις ατοµικές ποσοστώσεις για παραδόσεις και για απευθείας πωλήσεις.

2.

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν κάθε έτος στην Επιτροπή, πριν από τις ηµεροµηνίες που
ορίζονται µε εκτελεστικές πράξεις από την Επιτροπή και σύµφωνα µε κανόνες που
ορίζονται από την Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 316
παράγραφος 3, τις πληροφορίες που απαιτούνται για:
α)

για την αναπροσαρµογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου,

β)

για τον υπολογισµό της εισφοράς επί του πλεονάσµατος που οφείλουν να
καταβάλουν.
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3.

Οι λεπτοµερείς διατάξεις που σχετίζονται µε το παρόν άρθρο θεσπίζονται µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του άρθρου 80 παράγραφος 2 στοιχείο β) και µε
εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 81 στοιχείο ζ).
Άρθρο 63
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

1.

Σε κάθε παραγωγό αποδίδεται µια περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες η
οποία εφαρµόζεται στην ατοµική ποσόστωση για παραδόσεις που διαθέτει ο
παραγωγός αυτός.

2.

Για τις ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί στους παραγωγούς στις 31 Μαρτίου 2008
σύµφωνα µε το άρθρο 60 παράγραφος 1, η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές
ουσίες που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισούται προς την περιεκτικότητα
αναφοράς που εφαρµόζεται σε αυτή την ποσόστωση κατά τη συγκεκριµένη
ηµεροµηνία.

3.

Η περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες τροποποιείται κατά τις µετατροπές
που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2, καθώς και σε περίπτωση απόκτησης,
µεταβίβασης ή προσωρινής µεταβίβασης ποσοστώσεων, σύµφωνα µε κανόνες που
θα καθοριστούν από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 81
στοιχείο β).

4.

Για τους νέους παραγωγούς που διαθέτουν ατοµική ποσόστωση για παραδόσεις
προερχόµενη καθ’ ολοκληρία από το εθνικό απόθεµα, η περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες καθορίζεται σύµφωνα µε κανόνες που θα καθοριστούν από την Επιτροπή µε
εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 81 στοιχείο β).

5.

Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 ατοµικές τιµές περιεκτικότητας αναφοράς
αναπροσαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού και, εν συνεχεία, στην αρχή κάθε δωδεκάµηνης περιόδου
εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε, για κάθε κράτος µέλος, ο σταθµισµένος µέσος όρος
των ατοµικών αντιπροσωπευτικών τιµών περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες να µην
υπερβαίνει κατά περισσότερο από 0,1 γραµµάριο ανά χιλιόγραµµο την
περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΧ.
Άρθρο 64
Εθνικό απόθεµα

1.

EL

Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί εθνικό απόθεµα, εντός των εθνικών ποσοστώσεων
που καθορίζονται στο παράρτηµα VIII, ιδίως για τους σκοπούς της κατανοµής των
ποσοστώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 61. Το απόθεµα αυτό αναπληρώνεται,
ανάλογα µε την περίπτωση, µε την αφαίρεση ορισµένων ποσοτήτων που
προβλέπεται στο άρθρο 65, την παρακράτηση µέρους των µεταβιβαζόµενων
ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 69 ή µε γενική µείωση του συνόλου των
ατοµικών ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις αυτές διατηρούν τον αρχικό προορισµό
τους, δηλαδή για παραδόσεις ή για απευθείας πωλήσεις.
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2.

Κάθε συµπληρωµατική ποσόστωση που διατίθεται σε κράτος µέλος προστίθεται
αυτοµάτως στο εθνικό απόθεµα και κατανέµεται µεταξύ παραδόσεων και απευθείας
πωλήσεων ανάλογα µε τις προβλεπόµενες ανάγκες.

3.

Οι ποσοστώσεις που προστίθενται στο εθνικό απόθεµα δεν έχουν περιεκτικότητα
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.
Άρθρο 65
Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας

1.

Όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ατοµικές ποσοστώσεις δεν πληροί
πλέον τις αναφερόµενες στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προϋποθέσεις κατά
τη διάρκεια µιας δωδεκάµηνης περιόδου, οι αντίστοιχες ποσότητες επαναφέρονται
στο εθνικό απόθεµα, το αργότερο την 1η Απριλίου του επόµενου ηµερολογιακού
έτους, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο γίνει εκ νέου παραγωγός κατά την έννοια του
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
Εάν το πρόσωπο αυτό γίνει εκ νέου παραγωγός πριν λήξει η δεύτερη δωδεκάµηνη
περίοδος µετά την αφαίρεση των ποσοστώσεων, του επιστρέφεται το σύνολο ή
τµήµα της ατοµικής ποσόστωσης που του είχε αφαιρεθεί, το αργότερο την 1η
Απριλίου που ακολουθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του.

2.

Όταν ένας παραγωγός, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον µίας δωδεκάµηνης περιόδου,
δεν διαθέτει στο εµπόριο ποσότητα ίση µε ποσοστό τουλάχιστον 85 % της ατοµικής
του ποσόστωσης, το κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει εάν και υπό ποιους όρους
το σύνολο ή τµήµα της αχρησιµοποίητης ποσόστωσης θα επαναφερθεί στο εθνικό
απόθεµα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους µια
ποσόστωση χορηγείται εκ νέου στον ενδιαφερόµενο παραγωγό σε περίπτωση που
αυτός επαναλάβει την εµπορία.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας και σε
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν προσωρινώς την
παραγωγική ικανότητα των ενδιαφερόµενων παραγωγών και τις οποίες αναγνωρίζει
η αρµόδια αρχή.
Άρθρο 66
Προσωρινές µεταβιβάσεις

1.

Πριν από το τέλος κάθε δωδεκάµηνης περιόδου, τα κράτη µέλη επιτρέπουν, για τη
συγκεκριµένη περίοδο, την προσωρινή µεταβίβαση µέρους των ατοµικών
ποσοστώσεων που δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τους δικαιούχους.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίζουν τις πράξεις µεταβίβασης ανάλογα µε τις
κατηγορίες παραγωγών ή τις διαρθρώσεις γαλακτοπαραγωγής, να τις περιορίζουν
στο επίπεδο του αγοραστή ή εντός των περιφερειών, να επιτρέπουν την πλήρη
µεταβίβαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 3 και να
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καθορίζουν σε ποιο βαθµό ο µεταβιβάζων παραγωγός µπορεί να ανανεώσει τις
πράξεις µεταβίβασης.
2.

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει να µην εφαρµόσει την παράγραφο 1 βάσει
των ακόλουθων κριτηρίων, διαζευκτικά ή σωρευτικά:
α)

ανάγκη διευκόλυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών και προσαρµογών,

β)

επιτακτικές διοικητικές ανάγκες.
Άρθρο 67
Μεταβιβάσεις ποσοστώσεων µαζί µε εκτάσεις γης

EL

1.

Οι ατοµικές ποσοστώσεις µεταβιβάζονται µαζί µε την εκµετάλλευση στους
παραγωγούς στους οποίους περιέρχεται σε περίπτωση πώλησης, εκµίσθωσης,
κληρονοµικής διαδοχής, νέµησης ανιόντος ή µε άλλο µέσο που συνεπάγεται
συγκρίσιµα νοµικά αποτελέσµατα για τους παραγωγούς, σύµφωνα µε λεπτοµερείς
κανόνες που καθορίζουν τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις γης που
χρησιµοποιούνται για τη γαλακτοκοµική παραγωγή ή άλλα αντικειµενικά κριτήρια
και, κατά περίπτωση, τις τυχόν συµφωνίες µεταξύ των µερών. Το τµήµα της
ποσόστωσης το οποίο, όπου συντρέχει περίπτωση, δεν µεταβιβάζεται µαζί µε την
εκµετάλλευση προστίθεται στο εθνικό απόθεµα.

2.

Όταν έχουν µεταβιβαστεί ή µεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, µέσω αγροτικών µισθώσεων ή µε άλλα µέσα που συνεπάγονται
συγκρίσιµα νοµικά αποτελέσµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν, βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων και προκειµένου να διατίθενται οι ποσοστώσεις
αποκλειστικά σε παραγωγούς, ότι η ποσόστωση δεν µεταβιβάζεται µαζί µε την
εκµετάλλευση.

3.

Σε περίπτωση µεταβίβασης εκτάσεων γης στις δηµόσιες αρχές ή/και για λόγους
κοινής ωφέλειας ή µεταβίβασης για µη γεωργικούς σκοπούς, τα κράτη µέλη
µεριµνούν ώστε να εφαρµόζονται τα µέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη των
νόµιµων συµφερόντων των µερών, και ιδίως ώστε ο απερχόµενος παραγωγός να
είναι σε θέση, εφόσον το επιθυµεί, να συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγή.

4.

Ελλείψει συµφωνίας µεταξύ των µερών, στην περίπτωση αγροτικών µισθώσεων που
λήγουν χωρίς δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης µε ανάλογους όρους ή σε
περιπτώσεις που συνεπάγονται συγκρίσιµα νοµικά αποτελέσµατα, οι συγκεκριµένες
ατοµικές ποσοστώσεις µεταβιβάζονται εν όλω ή εν µέρει στους παραγωγούς στους
οποίους περιέρχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη,
λαµβάνοντας υπόψη τα νόµιµα συµφέροντα των µερών.
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Άρθρο 68
Ειδικά µέτρα µεταβίβασης
1.

2.

Για την επιτυχή αναδιάρθρωση της γαλακτοπαραγωγής ή τη βελτίωση του
περιβάλλοντος, τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες τους
οποίους καθορίζουν λαµβάνοντας υπόψη τα νόµιµα συµφέροντα των µερών:
α)

να χορηγούν στους παραγωγούς οι οποίοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να
εγκαταλείψουν οριστικά µέρος ή σύνολο της γαλακτοπαραγωγής τους
αποζηµίωση, καταβαλλόµενη σε µία ή περισσότερες ετήσιες δόσεις, και να
τροφοδοτούν το εθνικό απόθεµα µε τις ατοµικές ποσοστώσεις που
αποδεσµεύονται µε τον τρόπο αυτόν,

β)

να καθορίζουν, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, τους όρους υπό τους οποίους
οι παραγωγοί µπορούν, έναντι πληρωµής, να επιτυγχάνουν, κατά την έναρξη
µιας δωδεκάµηνης περιόδου, την ανακατανοµή από την αρµόδια αρχή ή από
φορέα που έχει οριστεί από την εν λόγω αρχή, των ατοµικών ποσοστώσεων
που αποδεσµεύτηκαν οριστικά στο τέλος της προηγούµενης δωδεκάµηνης
περιόδου από άλλους παραγωγούς έναντι καταβολής, σε µία ή περισσότερες
ετήσιες δόσεις, αποζηµίωσης ίσης µε την προαναφερόµενη πληρωµή,

γ)

να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν τις µεταβιβάσεις ποσοστώσεων χωρίς
έκταση γης,

δ)

να προβλέπουν, σε περίπτωση µεταβίβασης εκτάσεων γης µε σκοπό τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, τη χορήγηση της οικείας ατοµικής ποσόστωσης
στον εγκαταλείποντα την έκταση γεωργό, εφόσον προτίθεται να συνεχίσει τη
γαλακτοπαραγωγή,

ε)

να καθορίζουν, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, τις περιφέρειες ή τις ζώνες
συλλογής, στο εσωτερικό των οποίων επιτρέπονται οι οριστικές µεταβιβάσεις
ποσοστώσεων χωρίς µεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων, µε σκοπό τη
βελτίωση της διάρθρωσης της γαλακτοπαραγωγής,

στ)

να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης του παραγωγού προς την αρµόδια αρχή ή τον
φορέα που έχει ορίσει η αρχή αυτή, την οριστική µεταβίβαση ποσοστώσεων
χωρίς µεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων ή το αντίθετο, µε σκοπό τη
βελτίωση της διάρθρωσης της γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της
εκµετάλλευσης ή την εκτατικοποίηση της παραγωγής.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 µπορούν να εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, στο
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο ή σε συγκεκριµένες ζώνες συλλογής.
Άρθρο 69
Παρακράτηση ποσοστώσεων

1.

EL

Κατά τις µεταβιβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 67 και 68, τα κράτη µέλη
µπορούν να παρακρατούν για το εθνικό απόθεµα µέρος των ατοµικών
ποσοστώσεων, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.
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2.

Όταν έχουν µεταβιβαστεί ή µεταβιβάζονται ποσοστώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 67
και 68, µε ή χωρίς τις αντίστοιχες εκτάσεις, µέσω αγροτικών µισθώσεων ή µε άλλα
µέσα που συνεπάγονται συγκρίσιµα νοµικά αποτελέσµατα, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίζουν, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και προκειµένου να διατίθενται οι
ποσοστώσεις αποκλειστικά σε παραγωγούς, εάν και υπό ποιους όρους το σύνολο ή
τµήµα των µεταβιβαζόµενων ποσοστώσεων θα επαναφερθεί στο εθνικό απόθεµα.
Άρθρο 70
Ενισχύσεις για την απόκτηση ποσοστώσεων

Για την πώληση, µεταβίβαση ή κατανοµή ποσοστώσεων δυνάµει του παρόντος τµήµατος δεν
επιτρέπεται να παρέχεται από δηµόσια αρχή καµία χρηµατοδοτική συνδροµή που να
συνδέεται άµεσα µε την απόκτηση ποσοστώσεων.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 71
Εισφορά επί του πλεονάσµατος
1.

Για το γάλα και τα άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο καθ’
υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε το υποτµήµα
ΙΙ, οφείλεται εισφορά επί του πλεονάσµατος.
Η εισφορά ορίζεται σε 27,83 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα γάλακτος.
Ωστόσο, για τις δωδεκάµηνες περιόδους που αρχίζουν την 1η Απριλίου 2009 και την
1η Απριλίου 2010, η εισφορά επί του πλεονάσµατος για τις παραδόσεις γάλακτος
που υπερβαίνουν το 106 % της εθνικής ποσόστωσης για παραδόσεις η οποία ισχύει
για τη δωδεκάµηνη περίοδο που αρχίζει την 1η Απριλίου 2008, ορίζεται στο 150 %
της εισφοράς που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.
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2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, για τις δωδεκάµηνες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Απριλίου 2009 και την 1η Απριλίου 2010 και όσον
αφορά τις παραδόσεις, η εισφορά επί του πλεονάσµατος καταβάλλεται για το γάλα
που διατίθεται στο εµπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης, η οποία
καθορίζεται σύµφωνα µε το υποτµήµα ΙΙ, αφού αφαιρεθούν οι ατοµικές
ποσοστώσεις για παραδόσεις οι οποίες αποδεσµεύονται και τροφοδοτούν το εθνικό
απόθεµα σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) από τις 30 Νοεµβρίου
2009, στο οποίο διατηρούνται έως τις 31 Μαρτίου της οικείας δωδεκάµηνης
περιόδου.

3.

Τα κράτη µέλη ευθύνονται έναντι της Ένωσης για την εισφορά επί του
πλεονάσµατος λόγω υπέρβασης της εθνικής ποσόστωσης, η οποία καθορίζεται σε
εθνικό επίπεδο και χωριστά για τις παραδόσεις και τις απευθείας πωλήσεις, και
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καταβάλλουν στο ΕΓΤΕ το 99 % του οφειλόµενου ποσού στο διάστηµα µεταξύ 16ης
Οκτωβρίου και 30ής Νοεµβρίου που ακολουθεί την οικεία δωδεκάµηνη περίοδο.
4.

Η διαφορά µεταξύ του ποσού της εισφοράς επί του πλεονάσµατος που προκύπτει
από την εφαρµογή της παραγράφου 2 και του αντίστοιχου ποσού που προκύπτει από
την εφαρµογή της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο χρησιµοποιείται από τα κράτη µέλη
για τη χρηµατοδότηση µέτρων αναδιάρθρωσης στον γαλακτοκοµικό τοµέα.

5.

Εάν η εισφορά επί του πλεονάσµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν
καταβληθεί εµπρόθεσµα και µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή Γεωργικών
Ταµείων που έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή
αφαιρεί, µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 81 στοιχείο δ) του παρόντος
κανονισµού, το ισόποσο της µη καταβληθείσας εισφοράς επί του πλεονάσµατος από
τις µηνιαίες πληρωµές κατά την έννοια του άρθρου 14 και του άρθρου 15
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Πριν λάβει την απόφασή της,
η Επιτροπή προειδοποιεί το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, το οποίο γνωστοποιεί τις
απόψεις του εντός µιας εβδοµάδας. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δεν εφαρµόζονται.
Άρθρο 72
Μερίδιο των παραγωγών στην οφειλόµενη εισφορά επί του πλεονάσµατος

Η εισφορά επί του πλεονάσµατος κατανέµεται εξ ολοκλήρου, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και
76, µεταξύ των παραγωγών που έχουν συντελέσει σε κάθε µία από τις υπερβάσεις των
εθνικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 παράγραφος 2 και του άρθρου 76 παράγραφος 1, οι
παραγωγοί ευθύνονται έναντι του κράτους µέλους για την καταβολή του µεριδίου τους στην
οφειλόµενη εισφορά επί του πλεονάσµατος, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 62,
63 και 73, ως εκ µόνου του γεγονότος της υπέρβασης των ποσοστώσεων που διαθέτουν.
Για τις δωδεκάµηνες περιόδους που αρχίζουν την 1η Απριλίου 2009 και την 1η Απριλίου 2010
και όσον αφορά τις παραδόσεις, η εισφορά επί του πλεονάσµατος κατανέµεται εξ ολοκλήρου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 76, µεταξύ των παραγωγών που έχουν συντελέσει στην
υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης η οποία καθορίζεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 71
παράγραφος 2.
Άρθρο 73
Εισφορά επί του πλεονάσµατος για τις παραδόσεις
1.

Για τον τελικό υπολογισµό της εισφοράς επί του πλεονάσµατος, οι ποσότητες που
παραδίδονται από κάθε παραγωγό αναπροσαρµόζονται µε αύξηση ή µείωση, όταν η
πραγµατική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες διαφέρει από την περιεκτικότητα
αναφοράς σε λιπαρές ουσίες.
Σε εθνικό επίπεδο, η εισφορά επί του πλεονάσµατος υπολογίζεται βάσει του
αθροίσµατος των παραδόσεων, αναπροσαρµοσµένων σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
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2.

Το µερίδιο κάθε παραγωγού στην καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσµατος
καθορίζεται µε απόφαση του κράτους µέλους, έπειτα από ανακατανοµή ή µη του
τυχόν αχρησιµοποίητου τµήµατος της εθνικής ποσόστωσης που διατίθεται για τις
παραδόσεις, κατ’ αναλογία προς τις ατοµικές ποσοστώσεις του κάθε παραγωγού ή
µε βάση αντικειµενικά κριτήρια που καθορίζουν τα κράτη µέλη:
α)

είτε σε εθνικό επίπεδο βάσει της υπέρβασης της ποσόστωσης του κάθε
παραγωγού,

β)

είτε καταρχάς στο επίπεδο του αγοραστή και, στη συνέχεια, σε εθνικό επίπεδο,
όπου ενδείκνυται.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 71 παράγραφος 1,
όταν τα κράτη µέλη καθορίζουν το µερίδιο κάθε παραγωγού στο ποσό της
καταβλητέας εισφοράς λόγω εφαρµογής του υψηλότερου συντελεστή που
αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, εξασφαλίζουν ότι το ποσό αυτό εισφέρεται
αναλογικά από τους υπόχρεους παραγωγούς σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια
που καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 74
Ρόλος του αγοραστή

EL

1.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των οφειλόµενων από τους
παραγωγούς µεριδίων στο πλαίσιο της εισφοράς επί του πλεονάσµατος και
καταβάλλει στον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους, πριν από ηµεροµηνία και µε
διαδικασία που καθορίζονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του
άρθρου 81 στοιχεία δ), στ) και ζ), το ποσό αυτών των µεριδίων εισφοράς, το οποίο
παρακρατεί από το τίµηµα του γάλακτος που καταβάλλεται στους παραγωγούς που
ευθύνονται για την υπέρβαση ή το οποίο εισπράττει µε κάθε άλλο ενδεδειγµένο
τρόπο.

2.

Όταν ο αγοραστής υποκαθιστά εν όλω ή εν µέρει έναν ή περισσότερους αγοραστές,
οι ατοµικές ποσοστώσεις που διαθέτουν οι παραγωγοί λαµβάνονται υπόψη για το
υπόλοιπο διάστηµα της τρέχουσας δωδεκάµηνης περιόδου, αφού αφαιρεθούν οι
ποσότητες που έχουν ήδη παραδοθεί και ληφθεί υπόψη η περιεκτικότητά τους σε
λιπαρές ουσίες. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται επίσης όταν ένας παραγωγός
αλλάζει αγοραστή.

3.

Εάν, στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι ποσότητες που παραδίδει ένας
παραγωγός υπερβαίνουν την ποσόστωση που διαθέτει, το κράτος µέλος µπορεί να
αποφασίζει ότι ο αγοραστής παρακρατεί, βάσει λεπτοµερών κανόνων που καθορίζει
το κράτος µέλος, µέρος του τιµήµατος του γάλακτος για κάθε παράδοση του
συγκεκριµένου παραγωγού καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης την οποία διαθέτει, ως
προκαταβολή έναντι του µεριδίου εισφοράς του παραγωγού. Το κράτος µέλος
µπορεί να προβλέπει ειδικές διατάξεις που να επιτρέπουν στους αγοραστές να
παρακρατούν την προκαταβολή αυτή όταν οι παραγωγοί προβαίνουν σε παραδόσεις
σε περισσότερους του ενός αγοραστές.
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Άρθρο 75
Έγκριση
Η ιδιότητα του αγοραστή υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση από το κράτος µέλος, βάσει
κριτηρίων που καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του
άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο στ).
Άρθρο 76
Εισφορά επί του πλεονάσµατος για τις απευθείας πωλήσεις
1.

Στην περίπτωση των απευθείας πωλήσεων, το µερίδιο κάθε παραγωγού στην
καταβολή της εισφοράς επί του πλεονάσµατος καθορίζεται µε απόφαση του κράτους
µέλους έπειτα από ανακατανοµή ή µη του τυχόν αχρησιµοποίητου τµήµατος της
εθνικής ποσόστωσης που διατίθεται για τις απευθείας πωλήσεις, στο ενδεδειγµένο
εδαφικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο.

2.

Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν ως βάση υπολογισµού του µεριδίου του παραγωγού
στην οφειλόµενη εισφορά επί του πλεονάσµατος τη συνολική ποσότητα γάλακτος
που έχει πωληθεί, µεταβιβαστεί ή χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή των
πωληθέντων ή µεταβιβασθέντων γαλακτοκοµικών προϊόντων, εφαρµόζοντας
κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή.

3.

Για τον τελικό υπολογισµό της εισφοράς επί του πλεονάσµατος, δεν λαµβάνεται
υπόψη καµία διόρθωση συνδεόµενη µε την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες.
Άρθρο 77
Καθ’ υπέρβαση ή µη καταβληθέντα ποσά

1.
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Όταν διαπιστώνεται ότι οφείλεται εισφορά επί του πλεονάσµατος για τις παραδόσεις
ή τις απευθείας πωλήσεις και ότι το εισπραχθέν από τους παραγωγούς µερίδιο
εισφοράς είναι µεγαλύτερο από την εν λόγω εισφορά, το κράτος µέλος µπορεί:
α)

να διαθέτει, εν µέρει ή εν όλω, το καθ’ υπέρβαση εισπραχθέν ποσό για τη
χρηµατοδότηση των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1
στοιχείο α) ή/και

β)

να το αναδιανέµει, εν µέρει ή εν όλω, στους παραγωγούς οι οποίοι:
(i)

εµπίπτουν στις κατηγορίες προτεραιότητας τις οποίες ορίζει το κράτος
µέλος βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και εντός των προθεσµιών που
καθορίζονται από την Επιτροπή ή

(ii)

αντιµετωπίζουν έκτακτη κατάσταση που απορρέει από εθνικές διατάξεις
οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε το σύστηµα ποσοστώσεων για το
γάλα και τα άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα που προβλέπεται στο παρόν
κεφάλαιο.
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2.

Όταν αποδεδειγµένως δεν οφείλεται εισφορά επί του πλεονάσµατος, οι τυχόν
προκαταβολές που έχουν εισπραχθεί από τους αγοραστές ή το κράτος µέλος
επιστρέφονται το αργότερο κατά τη λήξη της επόµενης δωδεκάµηνης περιόδου.

3.

Εάν ο αγοραστής έχει αθετήσει την υποχρέωση να συγκεντρώσει το µερίδιο των
παραγωγών στην εισφορά επί του πλεονάσµατος σύµφωνα µε το άρθρο 74, το
κράτος µέλος µπορεί να εισπράξει τα µη καταβληθέντα ποσά απευθείας από τον
παραγωγό, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που µπορεί να επιβάλει στον αγοραστή που
αθετεί τις υποχρεώσεις του.

4.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ή αγοραστής δεν έχει τηρήσει την προθεσµία
πληρωµής, καταβάλλεται στο κράτος µέλος τόκος υπερηµερίας που καθορίζεται από
την Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Άρθρο 78
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

EL

1.

Για να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51 τηρούν τις
υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
κανόνες σχετικά µε την χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης των εν λόγω
επιχειρήσεων, καθώς και τα κριτήρια επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

2.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοµέα της ζάχαρης και να
εξασφαλίζεται ότι λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα όλων των µερών, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει πρόσθετους ορισµούς,
µεταξύ των οποίων και ορισµούς για την παραγωγή ζάχαρης, ισογλυκόζης και
σιροπιού ινουλίνης και την παραγωγή µιας επιχείρησης, καθώς και διατάξεις σχετικά
µε τους όρους που διέπουν τις πωλήσεις προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

3.

Για να εξασφαλίζεται ότι οι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων συµµετέχουν ενεργά στη
λήψη απόφασης σχετικά µε τη µεταφορά ορισµένης ποσότητας παραγωγής στην
επόµενη περίοδο, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει
κανόνες σχετικά µε τη µεταφορά ζάχαρης στην επόµενη περίοδο.
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Άρθρο 79
Εκτελεστικές αρµοδιότητες
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51, η Επιτροπή µπορεί, µε
εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε:
α)

τις αιτήσεις έγκρισης επιχειρήσεων, τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι εγκεκριµένες
επιχειρήσεις, τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν οι εγκεκριµένες
επιχειρήσεις·

β)

το σύστηµα ελέγχων που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη στις εγκεκριµένες
επιχειρήσεις·

γ)

τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών προς την Επιτροπή και τις εγκεκριµένες
επιχειρήσεις·

δ)

την παράδοση πρώτων υλών στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
συµβάσεων παράδοσης και των δελτίων παράδοσης·

ε)

την ισοδυναµία όσον αφορά τη ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 54 στοιχείο α)·

στ)

το ειδικό καθεστώς εφοδιασµού των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

ζ)

τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο δ)·

η)

τη συνεργασία του κράτους µέλους για να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των
ελέγχων·

θ)

την τροποποίηση των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στο άρθρο 56·

ι)

τον καθορισµό της πλεονασµατικής ποσότητας, τις κοινοποιήσεις και την καταβολή
της εισφοράς επί του πλεονάσµατος που αναφέρεται στο άρθρο 57.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Άρθρο 80
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

EL

Για να διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου του συστήµατος των ποσοστώσεων
γάλακτος, και ιδίως η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της ατοµικής ποσόστωσης,
καθώς και ο ορθός υπολογισµός, είσπραξη και χρησιµοποίηση της εισφοράς, η
Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κανόνες που αφορούν:
α)

τις προσωρινές και οριστικές µετατροπές ποσοστώσεων·

β)

τις µεθόδους υπολογισµού της εισφοράς·
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2.

γ)

την ανακατανοµή των αχρησιµοποίητων ποσοστώσεων·

δ)

το κατώτατο όριο για την εφαρµογή της διόρθωσης ως προς την
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες·

ε)

την υποχρέωση των παραγωγών να παραδίδουν σε εγκεκριµένους αγοραστές·

στ)

την έγκριση των αγοραστών·

ζ)

τα αντικειµενικά κριτήρια για την αναδιανοµή της καθ’ υπέρβαση
εισπραχθείσας εισφοράς·

η)

ειδικούς ορισµούς σχετικούς µε τη λειτουργία του συστήµατος·

θ)

την προσαρµογή του ορισµού της «απευθείας πώλησης», λαµβανοµένου
υπόψη του ορισµού της «παράδοσης» που αναφέρεται στο άρθρο 58
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων και των κρατών µελών τήρηση
των υποχρεώσεών τους, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
α)

τις κυρώσεις στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί ή οι αγοραστές παραβαίνουν
τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά τις προθεσµίες καταβολής της
εισφοράς, την παράδοση σε εγκεκριµένο αγοραστή, τη δήλωση των
παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων, τη διαβίβαση εσφαλµένων
καταστάσεων ή δηλώσεων, την παράλειψη τήρησης ενηµερωµένων βιβλίων·

β)

τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται στα κράτη µέλη τα οποία δεν
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2.
Άρθρο 81
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλες τις αναγκαίες διατάξεις, µεταξύ των
οποίων:

EL

α)

τις οριστικές µετατροπές ποσοστώσεων και την κατανοµή των εθνικών
ποσοστώσεων µεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων·

β)

τον καθορισµό του συντελεστή για την περιεκτικότητα των ατοµικών ποσοστώσεων
σε λιπαρές ουσίες, για τη διόρθωση ως προς την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
και για την καταγραφή της υπέρβασης της περιεκτικότητας της εθνικής ποσόστωσης
σε λιπαρές ουσίες·

γ)

τον καθορισµό των ισοδυνάµων γάλακτος·

δ)

την προθεσµία και τη γενεσιουργό αιτία της εφαρµοστέας συναλλαγµατικής
ισοτιµίας όσον αφορά την πληρωµή της εισφοράς και την αναδιανοµή της καθ’
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υπέρβαση εισπραχθείσας εισφοράς, τη µείωση των προκαταβολών σε περιπτώσεις
αδυναµίας τήρησης των προθεσµιών·
ε)

τα εφαρµοστέα επιτόκια σε περιπτώσεις εκπρόθεσµης πληρωµής, την ορθή χρέωση
της εισφοράς και τη χρησιµοποίηση της εισφοράς 1% που δεν καταβάλλεται στο
ΕΓΤΕ·

στ)

την ενηµέρωση των παραγωγών σχετικά µε τους νέους ορισµούς, την κοινοποίηση
των ατοµικών ποσοστώσεων και της εισφοράς·

ζ)

την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων για την
εισφορά στον τοµέα του γάλακτος·

η)

τη σύνταξη κατάστασης παραδόσεων και δήλωσης απευθείας πωλήσεων·

θ)

τις υποχρεώσεις αγοραστών και παραγωγών όσον αφορά τη σύνταξη δηλώσεων, την
τήρηση βιβλίων και την παροχή πληροφοριών·

ι)

τους ελέγχους που αφορούν παραδόσεις και απευθείας πωλήσεις.

ΤΜΗΜΑ V
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 82
Παράνοµες φυτεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 31 Αυγούστου 1998

EL

1.

Οι παραγωγοί εκριζώνουν µε δικά τους έξοδα τις εκτάσεις που έχουν φυτευτεί µε
άµπελο χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µετά τις
31 Αυγούστου 1998.

2.

Εν αναµονή της εκρίζωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα σταφύλια και τα
προϊόντα που παράγονται από σταφύλια, τα οποία προέρχονται από εκτάσεις που
αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά
µόνο για απόσταξη µε αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού. Τα προϊόντα που
προκύπτουν από την απόσταξη δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή αλκοόλης µε αποκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol. ή
χαµηλότερο.

3.

Τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη προγενέστερων κυρώσεων που έχουν επιβάλει,
ανάλογα µε την περίπτωση, , επιβάλλουν στους παραγωγούς που δεν τηρούν την
παρούσα υποχρέωση εκρίζωσης κυρώσεις οι οποίες κλιµακώνονται ανάλογα µε τη
σοβαρότητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης.
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4.

Η λήξη της µεταβατικής απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων στις 31 ∆εκεµβρίου
2015, όπως προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν θίγει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 83

Υποχρεωτική τακτοποίηση των παράνοµων φυτεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν από
την 1η Σεπτεµβρίου 1998
1.

Οι παραγωγοί προβαίνουν, έναντι καταβολής τελών και το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2009, σε τακτοποίηση των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί µε άµπελο
χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης, ανάλογα µε την περίπτωση, πριν από την 1η
Σεπτεµβρίου 1998.
Με την επιφύλαξη τυχόν διαδικασιών στα πλαίσια της εκκαθάρισης λογαριασµών,
το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο
τακτοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/199918.

2.

Τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Ισοδυναµούν τουλάχιστον µε το διπλάσιο της µέσης αξίας του αντίστοιχου
δικαιώµατος φύτευσης στη σχετική περιοχή.

3.

Εν αναµονή της τακτοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα σταφύλια ή τα
προϊόντα που παρασκευάζονται από σταφύλια, τα οποία προέρχονται από εκτάσεις
που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην
αγορά µόνο για απόσταξη µε αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού. Τα προϊόντα δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή αλκοόλης µε αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο 80 % vol. ή χαµηλότερο.

4.

Οι παράνοµες εκτάσεις της παραγράφου 1 που δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο
τακτοποίησης σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009
εκριζώνονται από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς µε δικά τους έξοδα.
Τα κράτη µέλη επιβάλλουν κυρώσεις, οι οποίες κλιµακώνονται ανάλογα µε τη
σοβαρότητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης, στους παραγωγούς οι
οποίοι δεν συµµορφώνονται µε την παρούσα υποχρέωση εκρίζωσης.
Εν αναµονή της εκρίζωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η παράγραφος 3
εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών.

5.

18
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Η λήξη της µεταβατικής απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων στις 31 ∆εκεµβρίου
2015, όπως προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν θίγει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
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Άρθρο 84
Έλεγχος της µη κυκλοφορίας ή της απόσταξης
1.

Όσον αφορά το άρθρο 82 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφοι 3 και 4, τα
κράτη µέλη απαιτούν αποδεικτικά στοιχεία για τη µη κυκλοφορία των
συγκεκριµένων προϊόντων ή, εάν τα συγκεκριµένα προϊόντα αποστάζονται, την
προσκόµιση συµβάσεων απόσταξης.

2.

Τα κράτη µέλη ελέγχουν τη µη κυκλοφορία και την απόσταξη που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.

3.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εκτάσεις που υπόκεινται στην
απόσταξη και τους αντίστοιχους όγκους αλκοόλης.
Άρθρο 85
Συνοδευτικά µέτρα

Για τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εφόσον δεν
έχουν αποτελέσει αντικείµενο τακτοποίησης, και για τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο
82 παράγραφος 1 δεν χορηγούνται εθνικά ή ενωσιακά µέτρα στήριξης.
Άρθρο 86
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

Για να εξασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει
του παρόντος υποτµήµατος, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει διατάξεις σχετικές µε τη µη κυκλοφορία των προϊόντων που αναφέρεται
στο άρθρο 84 παράγραφος 1 και τις κυρώσεις που µπορούν να επιβάλλουν τα κράτη
µέλη σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων.

2.

Για να εξασφαλίζονται ο αποτελεσµατικός εντοπισµός και η εξάλειψη των
παράνοµων φυτεύσεων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, να
θεσπίζει διατάξεις που αφορούν τη µείωση των ενωσιακών κονδυλίων για µέτρα
στήριξης σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους των κρατών µελών της υποχρέωσης
για κοινοποίηση στοιχείων σχετικά µε τις παράνοµες φυτεύσεις.
Άρθρο 87
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλες τις αναγκαίες διατάξεις που
αφορούν:
α)

EL

τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών·
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β)

τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών
µελών βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1227/200019·

γ)

τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη και την υποβολή
πληροφοριών σχετικά µε τους εν λόγω ελέγχους στην Επιτροπή.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 88
∆ιάρκεια
Το παρόν υποτµήµα ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Άρθρο 89
Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αµπέλων
1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 166 και ιδίως της παραγράφου 4 αυτού,
απαγορεύεται η φύτευση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου ταξινοµήσιµων
σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 2.

2.

Απαγορεύεται επίσης ο επανεµβολιασµός οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου
ταξινοµήσιµων σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 2 πάνω σε άλλες ποικιλίες
πλην των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

3.

Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι φυτεύσεις και ο επανεµβολιασµός
που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από:
δικαίωµα νέας φύτευσης κατά την έννοια του άρθρου 90·

β)

δικαίωµα αναφύτευσης κατά την έννοια του άρθρου 91·

γ)

δικαίωµα φύτευσης που παρέχεται από αποθεµατικό κατά την έννοια των
άρθρων 92 και 93.

4.

Τα δικαιώµατα φύτευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 χορηγούνται σε
εκτάρια.

5.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν τη διατήρηση της απαγόρευσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στο έδαφός τους ή σε τµήµατα του εδάφους τους
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 το αργότερο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται
αναλόγως στο συγκεκριµένο κράτος µέλος οι κανόνες που διέπουν το µεταβατικό
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α)

ΕΕ L 143 της 16.6.2000, σ. 1.
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καθεστώς δικαιωµάτων φύτευσης, όπως καθορίζεται στο παρόν υποτµήµα και στο
παρόν άρθρο.
Άρθρο 90
∆ικαιώµατα νέας φύτευσης
1.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν δικαιώµατα νέας φύτευσης σε παραγωγούς
όσον αφορά εκτάσεις:
α)

που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στα πλαίσια µέτρων αναδασµού ή µέτρων
απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής ωφελείας, τα οποία θεσπίζονται κατ’
εφαρµογή των ισχυουσών εθνικών νοµοθεσιών·

β)

που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς·

γ)

που προορίζονται για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας· ή

δ)

των οποίων τα αµπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την
οικογενειακή κατανάλωση του αµπελοκαλλιεργητή.

Τα χορηγούµενα δικαιώµατα νέας φύτευσης:
α)

ασκούνται από τον παραγωγό στον οποίο χορηγούνται·

β)

χρησιµοποιούνται πριν από το τέλος της δεύτερης αµπελοοινικής περιόδου που
ακολουθεί εκείνη κατά την οποία χορηγήθηκαν·

γ)

χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν.
Άρθρο 91
∆ικαιώµατα αναφύτευσης

1.

Τα κράτη µέλη χορηγούν δικαιώµατα αναφύτευσης σε παραγωγούς που έχουν
προβεί σε εκρίζωση αµπελώνων.
Ωστόσο, οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί πριµοδότηση
εκρίζωσης σύµφωνα µε το µέρος II τίτλος I κεφάλαιο III τµήµα IVα υποτµήµα ΙΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν παρέχουν δικαιώµατα αναφύτευσης.

EL

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν δικαιώµατα αναφύτευσης σε παραγωγούς που
αναλαµβάνουν να προβούν σε εκρίζωση αµπελώνων. Στις περιπτώσεις αυτές η
εκρίζωση των αµπελώνων της σχετικής έκτασης πραγµατοποιείται το αργότερο στο
τέλος του τρίτου έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο φυτεύτηκαν οι νέοι
αµπελώνες για τους οποίους είχαν χορηγηθεί τα δικαιώµατα αναφύτευσης.

3.

Τα χορηγούµενα δικαιώµατα αναφύτευσης αντιστοιχούν σε έκταση ισοδύναµη, από
άποψη καθαρής παραγωγής, προς την έκταση που αποτέλεσε το αντικείµενο
εκρίζωσης.
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4.

Τα δικαιώµατα αναφύτευσης ασκούνται στην εκµετάλλευση για την οποία
χορηγήθηκαν. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν περαιτέρω ότι αυτά τα
δικαιώµατα αναφύτευσης µπορούν να ασκηθούν µόνο στην έκταση όπου έχει
πραγµατοποιηθεί η εκρίζωση.

5.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν
ότι τα δικαιώµατα αναφύτευσης επιτρέπεται να µεταβιβάζονται, εν όλω ή εν µέρει,
σε άλλη εκµετάλλευση στο ίδιο κράτος µέλος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

ένα τµήµα της σχετικής εκµετάλλευσης µεταβιβάζεται στην εν λόγω άλλη
εκµετάλλευση·

β)

εκτάσεις της εν λόγω άλλης εκµετάλλευσης προορίζονται για:
(i)

την παραγωγή οίνων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή

(ii)

την καλλιέργεια µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται
στο πρώτο εδάφιο να µην οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναµικού παραγωγής
στην επικράτειά τους, ιδίως όταν πραγµατοποιούνται µεταβιβάσεις από µη
αρδευόµενες σε αρδευόµενες εκτάσεις.
6.

Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών σε δικαιώµατα
παρόµοια µε δικαιώµατα αναφύτευσης τα οποία αποκτήθηκαν δυνάµει
προγενέστερης ενωσιακής ή εθνικής νοµοθεσίας.

7.

Τα δικαιώµατα αναφύτευσης που έχουν χορηγηθεί δυνάµει του άρθρου 4
παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 χρησιµοποιούνται εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Άρθρο 92
Εθνικό και περιφερειακό αποθεµατικό δικαιωµάτων φύτευσης

1.

Προκειµένου να βελτιωθεί η διαχείριση του δυναµικού παραγωγής τα κράτη µέλη
δηµιουργούν εθνικό αποθεµατικό ή περιφερειακά αποθεµατικά δικαιωµάτων
φύτευσης.

2.

Τα κράτη µέλη που έχουν δηµιουργήσει εθνικό αποθεµατικό ή περιφερειακά
αποθεµατικά δικαιωµάτων φύτευσης δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
µπορούν να διατηρούν τα εν λόγω αποθεµατικά για όσο χρόνο εφαρµόζουν το
µεταβατικό καθεστώς δικαιωµάτων φύτευσης κατά τα οριζόµενα στο παρόν
υποτµήµα.

3.

Τα ακόλουθα δικαιώµατα φύτευσης αποδίδονται στα εθνικά ή περιφερειακά
αποθεµατικά εάν δεν χρησιµοποιηθούν εντός της ταχθείσας προθεσµίας:
α)

EL

δικαιώµατα νέας φύτευσης·
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β)

δικαιώµατα αναφύτευσης·

γ)

δικαιώµατα φύτευσης που παρέχονται από το αποθεµατικό.

4.

Οι παραγωγοί µπορούν να µεταβιβάζουν τα δικαιώµατα αναφύτευσης στο εθνικό ή
στα περιφερειακά αποθεµατικά. Οι όροι της εν λόγω µεταβίβασης, ενδεχοµένως
έναντι πληρωµής από εθνικούς λογαριασµούς, καθορίζονται από τα κράτη µέλη,
λαµβανοµένων υπόψη των νόµιµων συµφερόντων των µερών.

5.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν
να µην εφαρµόσουν σύστηµα αποθεµατικού, υπό τον όρο ότι µπορούν να
αποδείξουν ότι υπάρχει αποτελεσµατικό εναλλακτικό σύστηµα για τη διαχείριση των
δικαιωµάτων φύτευσης σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Το εναλλακτικό σύστηµα
µπορεί, εφόσον απαιτείται, να παρεκκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
υποτµήµατος.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται επίσης στα κράτη µέλη τα οποία διακόπτουν τη
λειτουργία εθνικού αποθεµατικού ή περιφερειακών αποθεµατικών δυνάµει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Άρθρο 93
Χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το αποθεµατικό

1.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν δικαιώµατα από αποθεµατικό:
α)

δωρεάν σε παραγωγούς ηλικίας κάτω των 40 ετών οι οποίοι διαθέτουν
επαρκείς επαγγελµατικές δεξιότητες και ικανότητες και εγκαθίστανται για
πρώτη φορά ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης·

β)

έναντι πληρωµής, σε εθνικούς ή ενδεχοµένως περιφερειακούς λογαριασµούς,
σε παραγωγούς που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν τα δικαιώµατα για τη
φύτευση αµπελώνων, η παραγωγή των οποίων έχει εξασφαλισµένες
δυνατότητες διάθεσης.

Τα κράτη µέλη ορίζουν τα κριτήρια για τον καθορισµό των ποσών της πληρωµής
που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα οποία µπορούν να
ποικίλλουν ανάλογα µε το µελλοντικό τελικό προϊόν των σχετικών αµπελώνων και
µε την εναποµένουσα µεταβατική περίοδο ισχύος της απαγόρευσης των νέων
φυτεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφοι 1 και 2.
2.

EL

Όταν χρησιµοποιούνται δικαιώµατα φύτευσης που παρέχονται από αποθεµατικό, τα
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:
α)

ο τόπος και οι χρησιµοποιούµενες ποικιλίες και τεχνικές καλλιέργειας
εγγυώνται ότι η παραγωγή που θα προκύψει θα είναι προσαρµοσµένη στη
ζήτηση της αγοράς·

β)

οι σχετικές αποδόσεις είναι αντιπροσωπευτικές των µέσων αποδόσεων της
περιοχής, ιδίως όταν δικαιώµατα φύτευσης που προέρχονται από µη
αρδευόµενες εκτάσεις χρησιµοποιούνται σε αρδευόµενες εκτάσεις.
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3.

Τα δικαιώµατα φύτευσης που χορηγούνται από αποθεµατικό και δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί πριν από το τέλος της δεύτερης αµπελοοινικής περιόδου που έπεται
εκείνης κατά την οποία χορηγήθηκαν, καταπίπτουν και επανέρχονται στο
αποθεµατικό.

4.

Τα δικαιώµατα φύτευσης σε αποθεµατικό τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί πριν από το
τέλος της πέµπτης αµπελοοινικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία
αποδόθηκαν στο αποθεµατικό αποσβένονται.

5.

Εάν σε ένα κράτος µέλος υπάρχουν περιφερειακά αποθεµατικά, το κράτος µέλος
µπορεί να θεσπίζει κανόνες που να επιτρέπουν τη µεταβίβαση δικαιωµάτων
φύτευσης µεταξύ των περιφερειακών αποθεµατικών. Εάν σε ένα κράτος µέλος
συνυπάρχουν περιφερειακά και αποθεµατικά και εθνικό αποθεµατικό, το κράτος
µέλος µπορεί επίσης να επιτρέπει τις µεταβιβάσεις µεταξύ αυτών των αποθεµατικών.
Στις µεταβιβάσεις µπορεί να εφαρµόζεται συντελεστής µείωσης.
Άρθρο 94
Κανόνας de minimis

Το παρόν υποτµήµα δεν εφαρµόζεται στα κράτη µέλη στα οποία το κοινοτικό καθεστώς
δικαιωµάτων φύτευσης δεν είχε εφαρµοστεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Άρθρο 95
Αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες
Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες όσον αφορά τη
χορήγηση δικαιωµάτων νέας φύτευσης ή δικαιωµάτων αναφύτευσης. Μπορούν να απαιτούν
τη συµπλήρωση των αντίστοιχων αιτήσεων και των σχετικών πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτές µε πρόσθετα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της εξέλιξης
του δυναµικού παραγωγής.
Άρθρο 96
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

EL

Για να αποφεύγεται η αύξηση του δυναµικού παραγωγής, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
α)

να καταρτίζει κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες η εκρίζωση δεν παρέχει
δικαιώµατα αναφύτευσης,

β)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων φύτευσης
µεταξύ των αποθεµατικών,

γ)

να απαγορεύει την εµπορία αµπελοοινικών προϊόντων που προορίζονται
αποκλειστικά για την οικογενειακή κατανάλωση του αµπελοκαλλιεργητή.

102

EL

2.

Για την ίση µεταχείριση των παραγωγών που προβαίνουν σε εκρίζωση, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που διασφαλίζουν την
πραγµατική εκρίζωση στις περιπτώσεις που χορηγούνται δικαιώµατα αναφύτευσης.

3.

Για την προστασία των ενωσιακών χρηµατοδοτικών πόρων, καθώς και της
ταυτότητας, της προέλευσης και της ποιότητας των ενωσιακών οίνων, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

να προβλέψει τη δηµιουργία αναλυτικής βάσης δεδοµένων µε ισοτοπικά
στοιχεία που θα συµβάλουν στον εντοπισµό απατών, η οποία θα δηµιουργηθεί
µε βάση δείγµατα συλλεγόµενα από τα κράτη µέλη, καθώς και κανόνες για τις
βάσεις δεδοµένων των κρατών µελών·

β)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τους οργανισµούς ελέγχου και την µεταξύ τους
αµοιβαία συνδροµή·

γ)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την από κοινού χρήση των διαπιστώσεων των
κρατών µελών·

δ)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων σε έκτακτες
περιστάσεις.
Άρθρο 97
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
αφορούν το παρόν υποτµήµα, µεταξύ των οποίων κανόνες που αφορούν:

EL

α)

τη χορήγηση δικαιωµάτων νέας φύτευσης, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων
καταγραφής και κοινοποίησης·

β)

τη µεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης, καθώς και συντελεστή µείωσης·

γ)

τα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα κράτη µέλη και τις κοινοποιήσεις προς την
Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας επιλογής ενός συστήµατος
αποθεµατικού·

δ)

τη χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το αποθεµατικό·

ε)

τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη και την υποβολή
πληροφοριών σχετικά µε τους εν λόγω ελέγχους στην Επιτροπή·

στ)

την κοινοποίηση από τα κράτη µέλη της πρόθεσής τους να εφαρµόσουν το άρθρο 89
παράγραφος 5 στην επικράτειά τους.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 98
Κανόνες εµπορίας για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής
αµπελοοινικής αγοράς
1.

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων,
συµπεριλαµβανοµένων των σταφυλιών, των γλευκών και των οίνων από τα οποία
προέρχονται, τα κράτη µέλη παραγωγής µπορούν να καθορίζουν κανόνες εµπορίας
για τη ρύθµιση της προσφοράς, ιδίως µέσω αποφάσεων που λαµβάνονται από τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 3 και
στο άρθρο 227.
Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόµενο στόχο και:

EL

α)

δεν αφορούν καµία συναλλαγή µετά την πρώτη εµπορία του σχετικού
προϊόντος·

β)

δεν επιτρέπουν τον καθορισµό της τιµής, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεικτικών ή συνιστώµενων τιµών·

γ)

δεν παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά υπερβολικού ποσοστού του
κανονικά διαθέσιµου τρυγητού·

δ)

δεν παρέχουν καµία δυνατότητα απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των εθνικών
και ενωσιακών πιστοποιητικών που απαιτούνται για την κυκλοφορία και την
εµπορία οίνων, εφόσον η εµπορία είναι σύµφωνη µε τους κανόνες αυτούς.

2.

Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να κοινοποιούνται στις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε εκτεταµένη δηµοσίευση σε επίσηµο έντυπο του
οικείου κράτους µέλους.

3.

Η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 227 παράγραφος 3
εφαρµόζεται επίσης όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις δράσεις των κρατών µελών στο
πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Καθεστώτα ενισχύσεων
ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Άρθρο 99
Επιστροφή στην παραγωγή
1.

Στα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος ΙΙΙ
στοιχεία β) έως ε), µπορεί να χορηγείται επιστροφή στην παραγωγή, εάν το
πλεόνασµα ζάχαρης ή η εισαγόµενη ζάχαρη, το πλεόνασµα ισογλυκόζης ή το
πλεόνασµα σιροπιού ινουλίνης δεν διατίθενται σε τιµή που να αντιστοιχεί στην τιµή
της διεθνούς αγοράς για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
55 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).

2.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 λαµβάνονται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43
παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 100
Όροι χορήγησης

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αγοράς της εκτός ποσόστωσης ζάχαρης στην
Ένωση, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τους όρους
χορήγησης των επιστροφών στην παραγωγή που αναφέρονται στο παρόν τµήµα.

ΤΜΗΜΑ II
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 101

EL
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Ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που
χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές
1.

Σε περίπτωση συσσώρευσης ή πιθανής δηµιουργίας πλεονασµάτων γαλακτοκοµικών
προϊόντων, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της
ισορροπίας της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει
τη χορήγηση ενίσχυσης για το παραγόµενο στην Ένωση αποκορυφωµένο γάλα και
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές, σύµφωνα µε
όρους και πρότυπα προϊόντων που καθορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του άρθρου 103.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το βουτυρόγαλα και το βουτυρόγαλα σε
σκόνη εξοµοιώνονται προς το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη.

2.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό των ποσών της ενίσχυσης λαµβάνονται από το
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 102

Ενίσχυση για το αποκορυφωµένο γάλα που µεταποιείται σε καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα
1.

Σε περίπτωση συσσώρευσης ή πιθανής δηµιουργίας πλεονασµάτων γαλακτοκοµικών
προϊόντων, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της
ισορροπίας της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει
τη χορήγηση ενίσχυσης για το αποκορυφωµένο γάλα που παράγεται στην Ένωση και
µεταποιείται σε καζεΐνη ή καζεϊνικά άλατα, σύµφωνα µε όρους και πρότυπα
προϊόντων που καθορίζονται από την Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
δυνάµει του άρθρου 103, για το γάλα αυτό, καθώς και για την καζεΐνη ή τα καζεϊνικά
άλατα που παράγονται από αυτό.

2.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό των ποσών της ενίσχυσης λαµβάνονται από το
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 103
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

EL

1.

Για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των ενισχύσεων που αναφέρονται στα
άρθρα 101 και 102, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τα
προϊόντα που µπορούν να επωφεληθούν από τις εν λόγω ενισχύσεις και να καθορίζει
όρους και πρότυπα που αφορούν τη χρήση των προϊόντων και την έγκριση, καθώς
και την ανάκληση της έγκρισης, των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τα προϊόντα
µε σκοπό να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση.

2.

Για να εξασφαλίζεται ότι το αποκορυφωµένο γάλα και το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη για τα οποία χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στα άρθρα 101 και 102,
χρησιµοποιούνται για τον προβλεπόµενο σκοπό, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να προσδιορίζει τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι
επιχειρήσεις.
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3.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών
τους, η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

απαιτεί τη σύσταση εγγύησης στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής της
ενίσχυσης και συµµετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την αγορά
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη από τη δηµόσια παρέµβαση·

β)

µπορεί να θεσπίζει κυρώσεις στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν τηρούν
τους κανόνες του καθεστώτος ή το ποσό της ενίσχυσης που ζητείται και
καταβάλλεται είναι υψηλότερο από το οφειλόµενο.
Άρθρο 104
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα που αφορούν τα
άρθρα 101 και 102, και ιδίως να καθορίζει:
α)

τις προσαρµογές που πρέπει να γίνονται στο ποσοστό της ενίσχυσης µε βάση την
ποιότητα του χρησιµοποιούµενου αποκορυφωµένου γάλακτος·

β)

τις απαιτήσεις συσκευασίας, τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις
συσκευασίες, τις απαιτήσεις για προϊόντα που διακινούνται χύµα·

γ)

τις απαιτήσεις για την παράδοση των ζωοτροφών·

δ)

τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη και τις
αναλυτικές µεθόδους δοκιµών που πρέπει να χρησιµοποιούνται·

ε)

τις διαδικασίες που αφορούν τις αιτήσεις, τις αιτήσεις ενίσχυσης και την καταβολή
των ενισχύσεων·

στ)

τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις εξόδου αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη από τη δηµόσια παρέµβαση για να χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΌΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΙΩΝ

Άρθρο 105
Χρησιµοποίηση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών

EL

1.

Σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 102, µπορεί να επιβληθεί
απαίτηση προηγούµενης άδειας για τη χρησιµοποίηση καζεΐνης και καζεϊνικών
αλάτων στην παρασκευή τυριών, η οποία χορηγείται µόνον αν η χρησιµοποίηση
αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παρασκευή των προϊόντων.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος νοούνται ως:
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α)

«τυριά»: τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 και
παρασκευάζονται στο έδαφος της Ένωσης,

β)

«καζεΐνη και καζεϊνικά άλατα»: τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 3501 10 90 και 3501 90 90 και χρησιµοποιούνται ως έχουν ή υπό µορφή
µείγµατος.
Άρθρο 106
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 102,
η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις, οι οποίες:
α)

εξαρτούν τη χρήση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων που αναφέρεται στο άρθρο 105
από τη χορήγηση προηγούµενης άδειας·

β)

περιορίζουν τη χρήση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων στο ανώτατο ποσοστό
ενσωµάτωσης καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων στα τυριά, βάσει αντικειµενικών
κριτηρίων στα οποία λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ανάγκες·

γ)

προβλέπουν κυρώσεις για τη χρήση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων χωρίς άδεια.
Άρθρο 107
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα τα οποία
αφορούν τη χρήση καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων που αναφέρεται στο άρθρο 105, και
ιδίως:

EL

α)

τους όρους µε τους οποίους τα κράτη µέλη χορηγούν τις άδειες χρησιµοποίησης
καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων,

β)

τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες λαµβάνουν άδεια
σύµφωνα µε το στοιχείο α),

γ)

τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη και τα
βιβλία που πρέπει να τηρούνται.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Άρθρο 108
Παροχή γαλακτοκοµικών προϊόντων στους µαθητές
1.

Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή στους µαθητές, εντός των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ορισµένων µεταποιηµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων
τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0401, 0403, 0404 90 και 0406 ή στον
κωδικό ΣΟ 2202 90.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν, ως συµπλήρωµα της ενωσιακής ενίσχυσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εθνικές ενισχύσεις για την παροχή στους
µαθητές, εντός των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των προϊόντων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρηµατοδοτούν την εθνική τους ενίσχυση
µε εισφορά που θα βαρύνει τον γαλακτοκοµικό τοµέα ή µε άλλη συνεισφορά του
γαλακτοκοµικού τοµέα.

3.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό της ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη
γάλακτος λαµβάνονται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3
της συνθήκης.

4.

Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται επί µέγιστης
ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάµου γάλακτος ανά µαθητή και ανά ηµέρα.
Άρθρο 109
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

Για να λαµβάνονται υπόψη η εξέλιξη των συνηθειών κατανάλωσης γαλακτοκοµικών
προϊόντων, καθώς και οι καινοτοµίες και εξελίξεις στην αγορά των γαλακτοκοµικών
προϊόντων, η Επιτροπή προσδιορίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 1.

2.

Για να εξασφαλίζεται ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις
προϋποθέσεις για την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 108 παράγραφος 1, η
Επιτροπή, θεσπίζει µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις χορήγησης της
ενίσχυσης.
Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η
Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, µέτρα για την αποτροπή απατών
και παρατυπιών, µεταξύ των οποίων:
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α)

αναστολή του δικαιώµατος συµµετοχής στο καθεστώς ενίσχυσης,

β)

σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης
προκαταβολής της ενίσχυσης και
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στην

περίπτωση

χορήγησης
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γ)

επιβολή κυρώσεων για την αποτροπή δόλιας συµπεριφοράς.

3.

Για να εξασφαλίζεται ότι η ενίσχυση αντανακλάται στην τιµή στην οποία διατίθενται
τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέπει διατάξεις σχετικά µε την καθιέρωση
παρακολούθησης των τιµών στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης.

4.

Για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε το καθεστώς ενίσχυσης, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα να επισηµαίνουν τον ρόλο της Ένωσης ως πηγής επιδότησης.
Άρθρο 110
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
αφορούν, ιδίως:
α)

τη µέγιστη ποσότητα που είναι επιλέξιµη για την ενίσχυση,

β)

τη διαχείριση της παρακολούθησης των τιµών σύµφωνα µε το άρθρο 109
παράγραφος 3,

γ)

την έγκριση των αιτούντων, των αιτήσεων ενίσχυσης και των πληρωµών,

δ)

τους ελέγχους,

ε)

τις µεθόδους προβολής του καθεστώτος,

στ)

την κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ

Άρθρο 111
Ενισχύσεις σε οργανώσεις παραγωγών

EL

1.

Η Ένωση χρηµατοδοτεί ενίσχυση προς τις οργανώσεις παραγωγών του τοµέα του
λυκίσκου που αναγνωρίζονται δυνάµει του άρθρου 209 για τη χρηµατοδότηση των
σκοπών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.

Η ετήσια ενωσιακή χρηµατοδότηση για την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 2 277 000 ευρώ για τη Γερµανία.
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Άρθρο 112
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
Για να εξασφαλίζεται η µέσω των ενισχύσεων χρηµατοδότηση των σκοπών που αναφέρονται
στο άρθρο 209, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις
που αφορούν:
α)

τις αιτήσεις ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά µε τις
προθεσµίες και τα συνοδευτικά έγγραφα,

β)

το δικαίωµα ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων σχετικά µε τις
επιλέξιµες εκτάσεις λυκίσκου και τον υπολογισµό των ποσών που καταβάλλονται σε
κάθε οργάνωση παραγωγών,

γ)

τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση αχρεώστητων πληρωµών.
Άρθρο 113
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα που σχετίζονται
µε το παρόν τµήµα και αφορούν:
α)

την καταβολή της ενίσχυσης,

β)

τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.

ΤΜΗΜΑ V
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Άρθρο 114
Ενισχύσεις σε οργανώσεις φορέων
1.

EL

Η Ένωση χρηµατοδοτεί τριετή προγράµµατα εργασίας που εκπονούν οι οργανώσεις
φορέων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 212 σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
πεδία:
α)

παρακολούθηση της αγοράς και διοικητική διαχείριση στον τοµέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών,

β)

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,

γ)

βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

δ)

σύστηµα ιχνηλασιµότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της
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ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων,
ε)
2.

3.

διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες των οργανώσεων
φορέων για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

Η ετήσια ενωσιακή χρηµατοδότηση των προγραµµάτων εργασίας ανέρχεται σε:
α)

11.098.000 ευρώ για την Ελλάδα,

β)

576.000 ευρώ για τη Γαλλία και

γ)

35.991.000 ευρώ για την Ιταλία.

Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηµατοδότησης για τα προγράµµατα εργασίας που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται προς τα ποσά που παρακρατούνται από τα
κράτη µέλη. Η χρηµατοδότηση αυτή αφορά το επιλέξιµο κόστος µε ανώτατο όριο:
α)

100 % για δραστηριότητες στα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)
της παραγράφου 1,

β)

100 % για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 75 % για άλλες δραστηριότητες
στο πεδίο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1,

γ)

75 % για τα προγράµµατα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον
τρίτες χώρες ή κράτη µέλη τα οποία δεν είναι παραγωγοί, από εγκεκριµένες
οργανώσεις φορέων δύο τουλάχιστον κρατών µελών παραγωγής, στα πεδία
που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 1 και 50 % για τις
άλλες δραστηριότητες στα πεδία αυτά.

Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος µέλος και
ανέρχεται σε ποσοστό έως 50 % του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή
χρηµατοδότηση.
4.

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που µπορούν να εκδοθούν από την
Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 318, τα κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση των όρων
της ενωσιακής χρηµατοδότησης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη διενεργούν
λογιστικό έλεγχο των προγραµµάτων εργασίας και εφαρµόζουν πρόγραµµα ελέγχων
σε δείγµα, το οποίο καθορίζεται µε βάση ανάλυση κινδύνου και καλύπτει κατ’ έτος
τουλάχιστον το 30 % των οργανώσεων παραγωγών και όλων των άλλων
οργανώσεων φορέων που λαµβάνουν ενωσιακή χρηµατοδότηση δυνάµει του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 115
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

EL

Για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των ενισχύσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 114, δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει
διατάξεις που αφορούν:
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2.

α)

τους όρους έγκρισης των οργανώσεων φορέων και αναστολής ή ανάκλησης
της εν λόγω έγκρισης,

β)

τα µέτρα που είναι επιλέξιµα για ενωσιακή χρηµατοδότηση,

γ)

την κατανοµή της ενωσιακής χρηµατοδότησης σε επιµέρους µέτρα,

δ)

τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιµες για ενωσιακή
χρηµατοδότηση,

ε)

την επιλογή και έγκριση των προγραµµάτων εργασίας.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των φορέων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να απαιτεί:
α)

τη σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης,

β)

την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εντοπισµού παρατυπιών.
Άρθρο 116
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα που σχετίζονται
µε το παρόν τµήµα και αφορούν:

EL

α)

την παρακολούθηση των δαπανών του προγράµµατος,

β)

την εφαρµογή και την τροποποίηση των προγραµµάτων εργασίας,

γ)

την καταβολή της ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταβολών,

δ)

την υποβολή εκθέσεων από τους δικαιούχους σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας,

ε)

τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις,

στ)

την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ VI
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
Ο ΜΑ∆ΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 117
Ενισχύσεις σε οµάδες παραγωγών
1.

α)

ενισχύσεις που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της σύστασής τους και στη
διευκόλυνση της διοικητικής λειτουργίας τους·

β)

ενισχύσεις, απευθείας ή µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, για την κάλυψη µέρους
των αναγκαίων για την αναγνώριση επενδύσεων που εµφαίνονται στο σχέδιο
αναγνώρισης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 217 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

2.

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιστρέφονται από την Ένωση
σύµφωνα µε τους κανόνες για τη χρηµατοδότηση των εν λόγω ενισχύσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των κατωτάτων και των ανωτάτων ορίων και της έκτασης
της ενωσιακής χρηµατοδότησης, τους οποίους θεσπίζει η Επιτροπή µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις δυνάµει του άρθρου 118.

3.

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζονται για
κάθε οµάδα παραγωγών βάσει της παραγωγής τους που διατίθεται στο εµπόριο και
ανέρχονται, κατά το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέµπτο έτος στο:
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Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που παραχωρείται σύµφωνα µε το
άρθρο 217, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στις οµάδες παραγωγών του τοµέα
των οπωροκηπευτικών που έχουν συσταθεί µε σκοπό την αναγνώρισή τους ως
οργανώσεων παραγωγών:

α)

10 %, 10 %, 8 %, 6 % και 4 %, αντιστοίχως, της αξίας της παραγωγής που
διατίθεται στο εµπόριο στα κράτη µέλη τα οποία προσχώρησαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή µετέπειτα· και

β)

5 %, 5 %, 4 %, 3 % και 2 %, αντιστοίχως, της αξίας της παραγωγής που
διατίθεται στο εµπόριο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 349 της συνθήκης ή στα µικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου20.

ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1.
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Τα ποσοστά αυτά µπορούν να µειώνονται ανάλογα µε την αξία της παραγωγής που
διατίθεται στο εµπόριο η οποία υπερβαίνει ένα κατώτατο όριο. Στις ενισχύσεις που
καταβάλλονται κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου έτους σε µια οµάδα
παραγωγών είναι δυνατόν να εφαρµόζεται ανώτατο όριο.
Άρθρο 118
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και στοχοθετηµένη χρήση της στήριξης των οµάδων
παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, διατάξεις που αφορούν:
α)

τη χρηµατοδότηση των σχεδίων αναγνώρισης οµάδας παραγωγών,

β)

τα κατώτατα και ανώτατα όρια της ενίσχυσης και την έκταση της ενωσιακής
συγχρηµατοδότησης,

γ)

τη βάση υπολογισµού της ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της
παραγωγής µιας οµάδας παραγωγών που διατίθεται στο εµπόριο,

δ)

την επιλεξιµότητα των οµάδων παραγωγών,

ε)

τις κύριες δραστηριότητες µιας οµάδας παραγωγών,

στ)

το περιεχόµενο, την υποβολή και την έγκριση των σχεδίων αναγνώρισης,

ζ)

τους όρους υπό τους οποίους οι οµάδες παραγωγών µπορούν να ζητούν µεταβολές
των σχεδίων αναγνώρισης,

η)

τις ενισχύσεις για επενδύσεις,

θ)

τις συγχωνεύσεις οµάδων παραγωγών και τη συνέχιση της ενίσχυσης.
Άρθρο 119
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν:
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α)

τις αιτήσεις ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών της ενίσχυσης,

β)

την εφαρµογή των σχεδίων αναγνώρισης,

γ)

τις συνέπειες της αναγνώρισης.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 120
Επιχειρησιακά ταµεία
1.

2.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών µπορούν να
συστήσουν επιχειρησιακό ταµείο. Το ταµείο χρηµατοδοτείται από:
α)

χρηµατικές εισφορές των µελών ή από την ίδια την οργάνωση παραγωγών·

β)

ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις
οργανώσεις παραγωγών, σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες
εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάµει των άρθρων 126 και 127.

Τα επιχειρησιακά ταµεία χρησιµοποιούνται µόνο για τη χρηµατοδότηση
επιχειρησιακών προγραµµάτων που εγκρίνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο
125.
Άρθρο 121
Επιχειρησιακά προγράµµατα

1.

2.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή
περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 209 στοιχείο γ) ή από
τους ακόλουθους στόχους:
α)

προγραµµατισµός της παραγωγής·

β)

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·

γ)

ενίσχυση της εµπορικής αξίας των προϊόντων·

δ)

προώθηση των προϊόντων, νωπών ή µεταποιηµένων·

ε)

περιβαλλοντικά µέτρα και µέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον,
συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής γεωργίας·

στ)

πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων συνίσταται στην αποφυγή και στην
αντιµετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτει στο πλαίσιο
αυτό:
α)

EL

την απόσυρση από την αγορά·
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β)

την πρώιµη συγκοµιδή ή τη µη συγκοµιδή οπωροκηπευτικών·

γ)

ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας·

δ)

µέτρα κατάρτισης·

ε)

την ασφάλιση της συγκοµιδής·

στ)

την παροχή στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη
σύσταση ταµείων αλληλοβοήθειας.

Τα µέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της
αποπληρωµής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο,
δεν περιλαµβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Για τη χρηµατοδότηση µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, οι οργανώσεις
παραγωγών µπορούν να δανείζονται µε εµπορικούς όρους. Σε αυτή την περίπτωση, η
αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών µπορεί να αποτελεί
µέρος του επιχειρησιακού προγράµµατος και, εποµένως, µπορεί να είναι επιλέξιµη
για ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή δυνάµει του άρθρου 122. Οιαδήποτε
συγκεκριµένη δράση για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων χρηµατοδοτείται
είτε από τα δάνεια αυτά είτε απευθείας, όχι όµως και µε τους δύο τρόπους.
3.

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι:
α)

τα επιχειρησιακά προγράµµατα
περιβαλλοντικές δράσεις ή

περιλαµβάνουν

β)

το 10 % τουλάχιστον των δαπανών δυνάµει
προγραµµάτων καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

δύο
των

ή

περισσότερες
επιχειρησιακών

Οι περιβαλλοντικές δράσεις τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
Όταν το 80 % τουλάχιστον των παραγωγών που είναι µέλη οργάνωσης παραγωγών
υπόκειται σε µία ή περισσότερες ταυτόσηµες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις
δυνάµει της εν λόγω διάταξης, η καθεµία από τις δεσµεύσεις αυτές θεωρείται
περιβαλλοντική δράση του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου.
Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήµατος που συνεπάγεται η
δράση.

EL

[4.

Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία µόνον από την 1η
Ιανουαρίου 2011.]

5.

Επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται
µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαµβάνονται αποτελεσµατικά µέτρα για τη
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.
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Άρθρο 122
Ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή
1.

Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή ισούται µε το ποσό των χρηµατικών
εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 120 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν
όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50 % του ποσού των δαπανών που έχουν
όντως πραγµατοποιηθεί.

2.

Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή δεν υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της
παραγωγής που διαθέτει στο εµπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών.
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής
που διατίθεται στο εµπόριο υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
µέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

3.
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Κατόπιν σχετικής αίτησης µιας οργάνωσης παραγωγών, το ποσοστό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 60 % για ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα ή µέρος
επιχειρησιακού προγράµµατος που πληροί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α)

υποβάλλεται από περισσότερες της µίας οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης
που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη µέλη στο πλαίσιο
διακρατικών καθεστώτων·

β)

υποβάλλεται από µία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες
µετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελµατική βάση·

γ)

καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου21·

δ)

υποβάλλεται από οργάνωση παραγωγών σε ένα από τα κράτη µέλη που
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή µετέπειτα και
αφορά µέτρα που ολοκληρώνονται το αργότερο στα τέλη του 2013·

ε)

είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισµένη οργάνωση παραγωγών η
οποία έχει συγχωνευθεί µε άλλη αναγνωρισµένη οργάνωση παραγωγών·

στ)

είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισµένη ένωση οργανώσεων
παραγωγών·

ζ)

υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη µέλη στα οποία η
παραγωγή οπωροκηπευτικών που διατίθεται στο εµπόριο µέσω οργανώσεων
παραγωγών αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20 % της συνολικής παραγωγής·

η)

υποβάλλεται από οργάνωση παραγωγών σε µία από τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Ένωσης·

ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
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θ)

4.

καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για δράσεις προώθησης
της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών που απευθύνονται στα παιδιά σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

Το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 100 % στην
περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά ποσοτήτων οπωροκηπευτικών οι οποίες δεν
υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που έχει διαθέσει στο εµπόριο κάθε
οργάνωση παραγωγών και διατέθηκαν µε:
α)

δωρεάν διανοµή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύµατα που εγκρίνονται
για το σκοπό αυτό από τα κράτη µέλη, µε σκοπό να αξιοποιηθούν στις
δραστηριότητές τους υπέρ ατόµων στα οποία η εθνική νοµοθεσία αναγνωρίζει
δικαίωµα δηµόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη
συντήρησή τους·

β)

δωρεάν διανοµή σε σωφρονιστικά ιδρύµατα, σε σχολεία και δηµόσια
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκοµεία
και γηροκοµεία που ορίζονται από τα κράτη µέλη, τα οποία λαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που
διανέµονται στο πλαίσιο αυτό είναι συµπληρωµατικές εκείνων που αγοράζουν
κανονικά τα εν λόγω ιδρύµατα.
Άρθρο 123
Εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή

1.

Στις περιφέρειες των κρατών µελών στις οποίες ο βαθµός οργάνωσης των
παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα χαµηλός, η Επιτροπή
µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να επιτρέπει στα κράτη µέλη να χορηγούν στις
οργανώσεις παραγωγών, κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης, εθνική
χρηµατοδοτική συνδροµή ίση προς το 80 % κατ’ ανώτατο όριο των χρηµατικών
εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 120 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η συνδροµή
αυτή προστίθεται στο επιχειρησιακό ταµείο.

2.

Στις περιφέρειες των κρατών µελών στις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών
διαθέτουν στο εµπόριο λιγότερο από το 15 % της αξίας της παραγωγής
οπωροκηπευτικών και η παραγωγή οπωροκηπευτικών αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
15 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους, η εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να επιστρέφεται από την Ένωση
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Η Επιτροπή αποφασίζει
σχετικά µε την εν λόγω επιστροφή της συνδροµής µε εκτελεστικές πράξεις.
Άρθρο 124
Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράµµατα

1.

EL

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών όρων για
τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 121 παράγραφος 3. Το πλαίσιο αυτό
προβλέπει ιδίως ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων
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σχετικά µε τη συµπληρωµατικότητα, τη συνέπεια και τη συµµόρφωση που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του ιδίου κανονισµού.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το προτεινόµενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία
µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να απαιτήσει τροποποίησή του εντός
τριών µηνών, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν επιτρέπει την επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται στο άρθρο 191 της συνθήκης και στο έκτο ενωσιακό πρόγραµµα
δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε µεµονωµένες εκµεταλλεύσεις στις
οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων πρέπει επίσης
να εξυπηρετούν τους εν λόγω στόχους.
2.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν εθνική στρατηγική για βιώσιµα επιχειρησιακά
προγράµµατα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και ασθενών σηµείων και του
δυναµικού ανάπτυξης·

β)

αιτιολόγηση των επιλεγόµενων προτεραιοτήτων·

γ)

τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων και µέσων, καθώς και
δείκτες επιδόσεων·

δ)

αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων·

ε)

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

Η εθνική στρατηγική ενσωµατώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών.
Άρθρο 125
Έγκριση επιχειρησιακών προγραµµάτων

EL

1.

Τα σχέδια επιχειρησιακών προγραµµάτων υποβάλλονται στις αρµόδιες εθνικές
αρχές, οι οποίες είτε τα εγκρίνουν είτε τα απορρίπτουν ή ζητούν την τροποποίησή
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος υποτµήµατος.

2.

Οι οργανώσεις παραγωγών κοινοποιούν στο κράτος µέλος το προβλεπόµενο ποσό
του επιχειρησιακού ταµείου για κάθε έτος και υποβάλλουν τη δέουσα αιτιολογία που
βασίζεται στις προβλέψεις του επιχειρησιακού προγράµµατος, στις δαπάνες του
τρέχοντος έτους και, ενδεχοµένως, τις δαπάνες των προηγούµενων ετών και, εφόσον
απαιτείται, στις εκτιµήσεις των ποσοτήτων παραγωγής του επόµενου έτους.

3.

Το κράτος µέλος κοινοποιεί στην οργάνωση παραγωγών ή στην ένωση οργανώσεων
παραγωγών το προβλεπόµενο ποσό της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής,
σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 122.
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4.

Οι εκταµιεύσεις της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής διενεργούνται βάσει των
δαπανών που πραγµατοποιούνται για τα καθεστώτα που καλύπτονται από το
επιχειρησιακό πρόγραµµα. Για τα ίδια καθεστώτα είναι δυνατόν να χορηγούνται
προκαταβολές υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης.

5.

Η οργάνωση παραγωγών κοινοποιεί στο κράτος µέλος το οριστικό ποσό των
δαπανών του προηγούµενου έτους, συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, για να λάβει το υπόλοιπο της ενωσιακής χρηµατοδοτικής
συνδροµής.

6.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα και η χρηµατοδότησή τους από τους παραγωγούς
και τις οργανώσεις παραγωγών, αφενός, και από τα ενωσιακά ταµεία, αφετέρου,
είναι ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και µέγιστης διάρκειας πέντε ετών.
Άρθρο 126
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική, στοχοθετηµένη και βιώσιµη στήριξη των
οργανώσεων παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:
α)

τα επιχειρησιακά ταµεία και τα επιχειρησιακά προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων
διατάξεων σχετικά µε:
(i)

τη χρηµατοδότηση και χρήση των επιχειρησιακών ταµείων,

(ii)

το περιεχόµενο, την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων,

(iii) την επιλεξιµότητα των µέτρων, δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράµµατος, καθώς και τις συµπληρωµατικές εθνικές
διατάξεις για το θέµα αυτό,
(iv) τη σχέση µεταξύ επιχειρησιακών προγραµµάτων και προγραµµάτων αγροτικής
ανάπτυξης,
(v)

τα µερικά επιχειρησιακά προγράµµατα,

(vi) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων·
β)

EL

το εθνικό πλαίσιο και την εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράµµατα,
συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά µε:
(i)

τη δοµή και το περιεχόµενο του εθνικού πλαισίου και της εθνικής
στρατηγικής,

(ii)

την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τις κοινοποιήσεις σχετικά µε το
εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές στρατηγικές·
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γ)

την ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά
µε:
(i)

τη βάση υπολογισµού της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής, και ιδίως
της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εµπόριο µια οργάνωση παραγωγών,

(ii)

τις εφαρµοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισµό της ενίσχυσης,

(iii) τις µειώσεις των δικαιωµάτων χρηµατοδοτικής συνδροµής σε περίπτωση
εκπρόθεσµης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
(iv) τη σύσταση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών·
δ)

τα µέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων
σχετικά µε:
(i)

την επιλογή των µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,

(ii)

τον ορισµό της απόσυρσης από την αγορά,

(iii) τους προορισµούς των προϊόντων που αποσύρονται,
(iv) τη µέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από την αγορά,
(v)

προηγούµενες κοινοποιήσεις στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,

(vi) τον υπολογισµό του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο στην
περίπτωση αποσύρσεων,
(vii) την εµφάνιση του ευρωπαϊκού εµβλήµατος στις συσκευασίες των προϊόντων
που προορίζονται για δωρεάν διανοµή,
(viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται,
(ix) τους ορισµούς της πρώιµης συγκοµιδής και της µη συγκοµιδής,
(x)

τους όρους εφαρµογής της πρώιµης συγκοµιδής και της µη συγκοµιδής,

(xi) τους στόχους της ασφάλειας συγκοµιδής,
(xii) τον ορισµό του δυσµενούς καιρικού φαινοµένου,
(xii) τους όρους παροχής στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών
σύστασης ταµείων αλληλοβοήθειας·
ε)

την εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά µε:
(i)

τον βαθµό οργάνωσης των παραγωγών,

(ii)

τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων,

(iii) τις µειώσεις των δικαιωµάτων χρηµατοδοτικής συνδροµής σε περίπτωση
εκπρόθεσµης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδοτικής συνδροµής,

EL

122

EL

(iv) τη σύσταση, αποδέσµευση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση
προκαταβολών,
(v)

το µέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής.
Άρθρο 127
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν:

EL

α)

τη διαχείριση των επιχειρησιακών ταµείων και τις κοινοποιήσεις σχετικά µε τα
προβλεπόµενα ποσά των επιχειρησιακών ταµείων,

β)

την υποβολή των επιχειρησιακών προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των
προθεσµιών και των απαιτούµενων συνοδευτικών εγγράφων,

γ)

τη µορφή των επιχειρησιακών προγραµµάτων,

δ)

τη διαχείριση της παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών και
των επιχειρησιακών προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 126 στοιχείο α) σηµείο
vi),

ε)

τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών προς τις οργανώσεις παραγωγών και τις
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σχετικά µε τα ποσά ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί,

στ)

τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωµές της ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένων των
προκαταβολών και της µερικής καταβολής των ενισχύσεων,

ζ)

τα δάνεια για τη χρηµατοδότηση των µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,

η)

την τήρηση των προτύπων εµπορίας στην περίπτωση αποσύρσεων,

θ)

τα έξοδα µεταφοράς, διαλογής και συσκευασίας στην περίπτωση δωρεάν διανοµής,

ι)

τα µέτρα προώθησης, επικοινωνίας και κατάρτισης στην περίπτωση πρόληψης και
διαχείρισης κρίσεων,

ια)

τη διαχείριση των µέτρων που αφορούν την ασφάλιση της συγκοµιδής,

ιβ)

διατάξεις σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για µέτρα πρόληψης και διαχείρισης
κρίσεων,

ιγ)

την έγκριση καταβολής εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής,

ιδ)

την αίτηση χορήγησης και την καταβολή της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής,

ιε)

την επιστροφή της εθνικής χρηµατοδοτικής συνδροµής.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 128
Ενίσχυση για την παροχή προϊόντων µε βάση οπωροκηπευτικά, µεταποιηµένα
οπωροκηπευτικά και µπανάνα στα παιδιά
1.

EL

Υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση
και εκτελεστικές πράξεις δυνάµει των άρθρων 129 και 130, χορηγείται ενωσιακή
ενίσχυση για:
α)

την παροχή σε παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
παιδικών σταθµών, άλλων ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής και των σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προϊόντων των τοµέων των
οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών και της µπανάνας
και

β)

την κάλυψη ορισµένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανοµής,
εξοπλισµού, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

2.

Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουµένως στρατηγική για την εφαρµογή του, η
οποία
προβλέπει,
ιδίως,
τον
προϋπολογισµό
του
σχεδίου
τους,
συµπεριλαµβανοµένων των ενωσιακών και εθνικών συνεισφορών, τη διάρκεια, την
οµάδα στόχου, τα επιλέξιµα προϊόντα και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών.
Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά µέτρα για την αποτελεσµατικότητα
του σχεδίου.

3.

Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο
προϊόντων των τοµέων των οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών και της µπανάνας που θα είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα σχέδιά τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαµβάνει, ωστόσο, προϊόντα
που εξαιρούνται λόγω µέτρου που έχει θεσπίσει η Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις δυνάµει του άρθρου 129. Τα κράτη µέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, όπως ο εποχιακός χαρακτήρας ή η διαθεσιµότητα των
προϊόντων ή προβληµατισµοί που αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα
κράτη µέλη µπορούν να προτιµούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.

4.

Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
α)

δεν υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ ανά σχολικό έτος ούτε

β)

υπερβαίνει το 50 % των εξόδων παροχής και των συναφών εξόδων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή το 75 % των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες
επιλέξιµες βάσει του στόχου σύγκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1
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του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου22 και στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της συνθήκης ούτε
γ)
5.

Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατανέµεται σε κάθε
κράτος µέλος βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που βασίζονται στο ποσοστό των
παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών. Ωστόσο, κάθε κράτος µέλος που συµµετέχει
στο σχέδιο λαµβάνει ενίσχυση από την Ένωση ύψους τουλάχιστον 175.000 ευρώ. Τα
κράτη µέλη που συµµετέχουν στο σχέδιο υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση ενωσιακής
ενίσχυσης βάσει της στρατηγικής τους. Αφού λάβει τις αιτήσεις των κρατών µελών,
η Επιτροπή αποφασίζει τα οριστικά ποσά εντός των ορίων των διαθέσιµων
πιστώσεων του προϋπολογισµού.

6.

Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιείται για
να υποκαταστήσει τη χρηµατοδότηση υπαρχόντων εθνικών σχεδίων προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλων σχεδίων διανοµής στα σχολεία τα
οποία περιλαµβάνουν φρούτα. Ωστόσο, αν κράτος µέλος έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο
το οποίο θα ήταν επιλέξιµο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και
σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά του, µεταξύ
άλλων όσον αφορά την οµάδα στόχου του σχεδίου, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιµα
προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, εφόσον τηρούνται τα όρια
της παραγράφου 4 στοιχείο β) όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης
προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος µέλος
αναφέρει στη στρατηγική του µε ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το σχέδιό του
ή να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητά του.

7.

Τα κράτη µέλη µπορούν, επιπλέον της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν εθνική
ενίσχυση για την παροχή των προϊόντων και την κάλυψη των συναφών εξόδων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα έξοδα αυτά µπορούν επίσης να καλύπτονται
από συνεισφορές από τον ιδιωτικό τοµέα. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να
χορηγούν εθνική ενίσχυση για τη χρηµατοδότηση των συνοδευτικών µέτρων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

8.

Το ενωσιακό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει
τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα
οποία συµβιβάζονται µε το ενωσιακό δίκαιο.

9.

Η Ένωση µπορεί επίσης να χρηµατοδοτεί, δυνάµει του άρθρου 5 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, µέτρα ενηµέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που
αφορούν το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία,
συµπεριλαµβανοµένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά µε αυτό, καθώς
και συναφή µέτρα δικτύωσης.

22
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καλύπτει άλλα έξοδα εκτός των εξόδων παροχής και των συναφών εξόδων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
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Άρθρο 129
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

2.

Για την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
α)

τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιµα για το σχέδιο,

β)

την οµάδα στόχου του σχεδίου,

γ)

τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να εκπονήσουν τα
κράτη µέλη για να λάβουν την ενίσχυση, συµπεριλαµβανοµένων των
συνοδευτικών µέτρων,

δ)

την έγκριση και επιλογή των αιτουµένων ενίσχυση.

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και στοχοθετηµένη χρήση των Ευρωπαϊκών
Ταµείων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες
που αφορούν:
α)

την ενδεικτική κατανοµή της ενίσχυσης µεταξύ των κρατών µελών, τη µέθοδο
ανακατανοµής της ενίσχυσης µεταξύ των κρατών µελών µε βάση τις αιτήσεις
που έχουν ληφθεί και τις τυχόν µειώσεις που πρέπει να επιβληθούν ως
συνέπεια παράβασης των κανόνων του σχεδίου,

β)

τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας καθορισµού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες,

γ)

την παρακολούθηση και αξιολόγηση.

3.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των φορέων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η
Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, µέτρα για την αποτροπή απατών
και παρατυπιών, συµπεριλαµβανοµένης της αναστολής του δικαιώµατος συµµετοχής
στο σχέδιο και της ανάκλησης της έγκρισης.

4.

Για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το σχέδιο, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να υποχρεώνει τους δικαιούχους να προβάλλουν τον ρόλο
του σχεδίου ως πηγής επιδότησης.
Άρθρο 130
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν ιδίως:

EL

α)

την οριστική κατανοµή της ενίσχυσης µεταξύ των κρατών µελών,

β)

τις αιτήσεις και τις πληρωµές της ενίσχυσης,
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γ)

τους ελέγχους,

δ)

τις µεθόδους προβολής του σχεδίου και τα σχετικά µέτρα δικτύωσης,

ε)

την κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ VII
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 131
Πεδίο εφαρµογής
Το παρόν τµήµα καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση ενωσιακών
χρηµατοδοτικών πόρων στα κράτη µέλη και τη χρησιµοποίηση των πόρων αυτών από τα
κράτη µέλη, µέσω εθνικών προγραµµάτων στήριξης (εφεξής «προγράµµατα στήριξης»), για
τη χρηµατοδότηση ειδικών µέτρων στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα.
Άρθρο 132
Συµβατότητα και συνοχή
1.

Τα προγράµµατα στήριξης πρέπει να συµβιβάζονται µε το ενωσιακό δίκαιο και να
συνάδουν µε τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

2.

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράµµατα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι
διαθέτουν εσωτερική συνοχή και ότι καταρτίζονται και εφαρµόζονται κατά
αντικειµενικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση των
ενδιαφερόµενων παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η αδικαιολόγητα άνιση
µεταχείρισή τους.
Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την πρόβλεψη και την εφαρµογή των αναγκαίων
ελέγχων, επαληθεύσεων και κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τα
προγράµµατα στήριξης.

3.

EL

∆εν χορηγείται στήριξη για:
α)

ερευνητικά έργα και µέτρα στήριξης ερευνητικών έργων·

β)

µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης των
κρατών µελών δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 133
Υποβολή προγραµµάτων στήριξης
1.

Κάθε κράτος µέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτηµα Χ υποβάλλει στην
Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράµµατος στήριξης που περιλαµβάνει µέτρα
σύµφωνα µε το παρόν τµήµα.
Τα προγράµµατα στήριξης που άρχισαν να ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου23
εξακολουθούν να εφαρµόζονται βάσει του παρόντος κανονισµού.
Τα µέτρα στήριξης των προγραµµάτων στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό
επίπεδο το οποίο τα κράτη µέλη θεωρούν το πιο ενδεδειγµένο. Πριν από την
υποβολή στην Επιτροπή, το πρόγραµµα στήριξης αποτελεί το αντικείµενο
διαβούλευσης µε τις αρµόδιες αρχές και οργανισµούς στο κατάλληλο εδαφικό
επίπεδο.
Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει ένα µόνο σχέδιο προγράµµατος στήριξης στο οποίο
µπορεί να λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

2.

Τα προγράµµατα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις µήνες µετά την υποβολή τους
στην Επιτροπή.
Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, µε εκτελεστική πράξη και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, ότι το
υποβληθέν πρόγραµµα στήριξης δεν πληροί τους όρους του παρόντος τµήµατος,
ενηµερώνει σχετικά το κράτος µέλος. Στην περίπτωση αυτή το κράτος µέλος
υποβάλλει αναθεωρηµένο πρόγραµµα στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρηµένο
πρόγραµµα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο µήνες µετά την κοινοποίησή του, εκτός
αν παραµένει ασυµβίβαστο, οπότε εφαρµόζεται το παρόν εδάφιο.

3.

Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των
προγραµµάτων στήριξης που υποβάλλουν τα κράτη µέλη.

4.

Το άρθρο 134 δεν εφαρµόζεται όταν το µοναδικό µέτρο ενός κράτους µέλους στο
πλαίσιο προγράµµατος στήριξης είναι η µεταφορά στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
που προβλέπεται στο άρθρο 137. Στην περίπτωση αυτή, το άρθρο 308 παράγραφος 5
εφαρµόζεται µόνο σε σχέση µε το έτος κατά το οποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά
και το άρθρο 308 παράγραφος 6 δεν εφαρµόζεται.

23
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ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1.
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Άρθρο 134
Περιεχόµενο των προγραµµάτων στήριξης
Τα προγράµµατα στήριξης αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

λεπτοµερή περιγραφή των προτεινόµενων
ποσοτικοποιηµένων στόχων τους·

µέτρων,

καθώς

και

των

β)

τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων·

γ)

εκτίµηση από την οποία προκύπτουν οι αναµενόµενες τεχνικές, οικονοµικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

δ)

χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των µέτρων·

ε)

γενικό δηµοσιονοµικό πίνακα µε τους πόρους που πρόκειται να διατεθούν και την
προβλεπόµενη ενδεικτική κατανοµή των πόρων µεταξύ των µέτρων σύµφωνα µε τα
ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτηµα Χ·

στ)

τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, καθώς και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για να
διασφαλιστεί ότι τα προγράµµατα στήριξης εφαρµόζονται σωστά και
αποτελεσµατικά, και

ζ)

τον ορισµό των αρµόδιων αρχών και οργανισµών που είναι υπεύθυνοι για την
εφαρµογή του προγράµµατος στήριξης.
Άρθρο 135
Επιλέξιµα µέτρα

1.

EL

Τα προγράµµατα στήριξης περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
µέτρα:
α)

στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο
137·

β)

προώθηση, σύµφωνα µε το άρθρο 138·

γ)

αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων σύµφωνα µε το άρθρο 139·

δ)

πρώιµο τρύγο σύµφωνα µε το άρθρο 140·

ε)

ταµεία αλληλοβοήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 141·

στ)

ασφάλιση της συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 142·

ζ)

επενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 143·

η)

απόσταξη υποπροϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 144·
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2.

θ)

απόσταξη πόσιµης αλκοόλης σύµφωνα µε το άρθρο 103κγ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

ι)

απόσταξη κρίσης σύµφωνα µε το άρθρο 103κδ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007·

ια)

χρησιµοποίηση συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών σύµφωνα µε το άρθρο
103κε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Τα προγράµµατα στήριξης δεν περιλαµβάνουν άλλα µέτρα εκτός από τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 137 έως 144 του παρόντος κανονισµού και στα άρθρα
103κγ, 103κδ και 103κε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Άρθρο 136
Γενικοί κανόνες για τα προγράµµατα στήριξης

1.

Η κατανοµή των διαθέσιµων ενωσιακών χρηµατοδοτικών πόρων καθώς και τα
δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια αναφέρονται στο παράρτηµα Χ.

2.

Η ενωσιακή στήριξη αφορά µόνο τις επιλέξιµες δαπάνες που πραγµατοποιούνται
µετά την υποβολή του σχετικού προγράµµατος στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο
133 παράγραφος 1.

3.

Τα κράτη µέλη δεν συγχρηµατοδοτούν τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από την
Ένωση δυνάµει των προγραµµάτων στήριξης.

4.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγήσουν
εθνική ενίσχυση σύµφωνα µε τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις για τα µέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 138, 142 και 143.
Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης που προβλέπεται στους σχετικούς ενωσιακούς
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, εφαρµόζεται στη συνολική δηµόσια
χρηµατοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των ενωσιακών, όσο και των εθνικών
πόρων.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 137
Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη προς τους αµπελοκαλλιεργητές
1.

EL

Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να παρέχουν στήριξη στους αµπελοκαλλιεργητές,
χορηγώντας σε αυτούς δικαιώµατα ενίσχυσης κατά την έννοια του τίτλου ΙΙΙ
κεφάλαιο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σύµφωνα µε το παράρτηµα VII
σηµείο ΙΕ του εν λόγω κανονισµού.
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2.

Τα κράτη µέλη που σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν τη δυνατότητα που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 προβλέπουν τη στήριξη αυτή στα εθνικά τους προγράµµατα
στήριξης, συν τοις άλλοις δε, όσον αφορά τις συνεπαγόµενες µεταφορές κονδυλίων
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, µέσω τροποποιήσεων αυτών των προγραµµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 133 παράγραφος 3.

3.

Αφού τεθεί σε ισχύ, η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1:
α)

παραµένει εντός του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και δεν είναι πλέον
διαθέσιµη, ούτε καθίσταται διαθέσιµη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 133
παράγραφος 3, για τα µέτρα που απαριθµούνται στα άρθρα 138 έως 144 του
παρόντος κανονισµού και στα άρθρα 103κγ, 103κδ και 103κε του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 κατά τα επόµενα έτη λειτουργίας των προγραµµάτων
στήριξης·

β)

µειώνει κατ’ αναλογία το ποσό των διαθέσιµων κονδυλίων για µέτρα που
απαριθµούνται στα άρθρα 138 έως 144 του παρόντος κανονισµού και στα
άρθρα 103κγ, 103κδ και 103κε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων στήριξης.
Άρθρο 138
Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

1.

Η στήριξη δυνάµει του παρόντος άρθρου καλύπτει µέτρα ενηµέρωσης ή προώθησης
σε τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την
ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.

2.

Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους µε προστατευόµενη
ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους µε ένδειξη
της οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλου.

3.

Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να αφορούν µόνο:

4.

EL

α)

δηµόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήµιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα
πλεονεκτήµατα των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως από πλευράς ποιότητας,
ασφάλειας των τροφίµων ή προστασίας του περιβάλλοντος·

β)

συµµετοχή σε εκδηλώσεις, εµποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σηµασίας·

γ)

ενηµερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήµατα που αφορούν τις
ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

δ)

µελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εµπορικών διεξόδων·

ε)

µελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µέτρων ενηµέρωσης και
προώθησης.

Η ενωσιακή συνεισφορά στις δραστηριότητες προώθησης δεν υπερβαίνει το 50 %
των επιλέξιµων δαπανών.
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Άρθρο 139
Αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων
1.

Στόχος των µέτρων αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των αµπελουργών.

2.

Η αναδιάρθρωση και η µετατροπή αµπελώνων χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο µόνο εάν τα κράτη µέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναµικού
παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 304 παράγραφος 3.

3.

Η στήριξη για αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων µπορεί να καλύπτει µόνο
µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)

τη µετατροπή ποικιλίας, συµπεριλαµβανοµένου του επανεµβολιασµού·

β)

την µετεγκατάσταση αµπελώνων·

γ)

βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αµπελώνων.

∆εν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αµπελώνων που
προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.
4.

5.

6.
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Η στήριξη για αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων µπορεί να λαµβάνει µόνο
τις ακόλουθες µορφές:
α)

αποζηµίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήµατος τις οποίες έχουν
υποστεί λόγω της εφαρµογής του µέτρου·

β)

συµβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της µετατροπής.

Η αποζηµίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήµατος, που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 στοιχείο α), µπορεί να καλύπτει έως και το 100 % της σχετικής
απώλειας και να λαµβάνει µία από τις ακόλουθες µορφές:
α)

κατά παρέκκλιση από το µέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα V υποτµήµα II
σχετικά µε το µεταβατικό καθεστώς δικαιωµάτων φύτευσης, άδεια
συνύπαρξης παλαιών και νέων αµπελώνων κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης
περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, δηλαδή έως το τέλος του
µεταβατικού καθεστώτος δικαιωµάτων φύτευσης·

β)

οικονοµική αποζηµίωση.

Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγµατικές δαπάνες που συνδέονται µε την
αναδιάρθρωση και τη µετατροπή αµπελώνων δεν υπερβαίνει το 50 % των δαπανών
αυτών. Στις περιοχές που κατατάσσονται στις περιφέρειες σύγκλισης σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες
αναδιάρθρωσης και µετατροπής δεν υπερβαίνει το 75 %.
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Άρθρο 140
Πρώιµος τρύγος
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιµος τρύγος νοείται η ολική
καταστροφή ή η αποµάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόµη ωριµάσει, ώστε
να εκµηδενίζεται µε τον τρόπο αυτό η απόδοση της σχετικής έκτασης.

2.

Η στήριξη για πρώιµο τρύγο συµβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης στην αµπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να
αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

3.

Η στήριξη για πρώιµο τρύγο µπορεί να χορηγείται ως αποζηµίωση µε τη µορφή κατ’
αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος.
Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50 % του συνόλου των άµεσων δαπανών
καταστροφής ή αποµάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήµατος που
προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή αποµάκρυνση.

4.

Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα που βασίζεται σε αντικειµενικά
κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το µέτρο του πρώιµου τρύγου δεν οδηγεί στην
αποζηµίωση µεµονωµένων αµπελουργών καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.
Άρθρο 141
Ταµεία αλληλοβοήθειας

1.

Στο πλαίσιο της στήριξης για τη σύσταση ταµείων αλληλοβοήθειας παρέχεται
βοήθεια στους παραγωγούς που επιζητούν να ασφαλιστούν έναντι των
διακυµάνσεων της αγοράς.

2.

Η στήριξη για τη σύσταση ταµείων αλληλοβοήθειας µπορεί να παρέχεται µε τη
µορφή προσωρινής και φθίνουσας ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικών
δαπανών των ταµείων.
Άρθρο 142
Ασφάλιση συγκοµιδής

EL

1.

Η στήριξη για ασφάλιση της συγκοµιδής συµβάλλει στην προστασία των
εισοδηµάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές
καταστροφές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς
οργανισµούς.

2.

Η στήριξη για ασφάλιση της συγκοµιδής µπορεί να παρέχεται µε τη µορφή
ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει:
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α)

το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για
ασφάλιση έναντι ζηµιών που προκαλούνται από δυσµενή καιρικά φαινόµενα
τα οποία µπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

β)

το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για
ασφάλιση έναντι:
(i)

των ζηµιών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων ζηµιών που
προκαλούνται από δυσµενή καιρικά φαινόµενα,

(ii)

ζηµιών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από
επιβλαβείς οργανισµούς.

3.

Η στήριξη για ασφάλιση της συγκοµιδής µπορεί να παρέχεται µόνο εάν οι σχετικές
αποζηµιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100 % της απώλειας εισοδήµατος,
λαµβανοµένων υπόψη των αποζηµιώσεων που ενδεχοµένως λαµβάνουν οι
παραγωγοί από άλλα καθεστώτα στήριξης σε σχέση µε τους ασφαλιζόµενους
κινδύνους.

4.

Η στήριξη για ασφάλιση της συγκοµιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισµό στην
αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.
Άρθρο 143
Επενδύσεις

1.

2.

24
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Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
µεταποίησης, σε υποδοµές οινοποιίας και στην εµπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν
τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα:
α)

την παραγωγή ή την εµπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙ
µέρος ΙΙ·

β)

την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται
µε τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ.

Το µέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1 περιορίζεται στις πολύ
µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων24. Στο έδαφος των Αζορών, της
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των µικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά
την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 και των Γαλλικών Υπερπόντιων
∆ιαµερισµάτων δεν ισχύουν περιορισµοί µεγέθους για το µέγιστο ποσοστό. Για
επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του
παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750
υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, µειώνονται
κατά το ήµισυ τα µέγιστα όρια της ενίσχυσης.

ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
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∆εν παρέχεται στήριξη σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων25.
3.

Από τις επιλέξιµες δαπάνες εξαιρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 71
παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

4.

Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης σε
σχέση µε τις επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες:

5.

α)

50 % σε περιοχές που κατατάσσονται στις περιφέρειες σύγκλισης σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006·

β)

40 % σε άλλες περιοχές πλην των περιφερειών σύγκλισης·

γ)

75 % στις άκρως απόκεντρες περιοχές σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
247/2006·

δ)

65 % στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006.

Το άρθρο 72 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εφαρµόζεται, τηρουµένων των
αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 144
Απόσταξη υποπροϊόντων

1.

Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη
υποπροϊόντων οινοποίησης, που έχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος ΙΙ τµήµα ∆.
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επί τις % κατ’ όγκον και ανά εκατόλιτρο
παραγόµενης αλκοόλης. ∆εν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που
περιέχεται στα αποσταζόµενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10 % του όγκου
αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόµενο οίνο.

2.

Το µέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται µε βάση το κόστος συλλογής και
µεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του
άρθρου 147.

3.

Η αλκοόλη που προκύπτει από την απόσταξη για την οποία παρέχεται στήριξη κατά
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
βιοµηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ούτως ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση
του ανταγωνισµού.

25
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ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
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Άρθρο 145
Πολλαπλή συµµόρφωση
Εφόσον διαπιστωθεί ότι γεωργός δεν έχει συµµορφωθεί όσον αφορά την εκµετάλλευσή του,
κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο των
προγραµµάτων στήριξης για αναδιάρθρωση και µετατροπή ή κατά τη διάρκεια περιόδου ενός
έτους από την καταβολή της ενίσχυσης στο πλαίσιο των προγραµµάτων στήριξης για πρώιµο
τρύγο, µε τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις απαιτήσεις για την καλή γεωργική
και περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 22 έως 24 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και εφόσον η µη συµµόρφωση είναι αποτέλεσµα ενέργειας ή παράλειψης
για την οποία ευθύνεται άµεσα ο γεωργός, το ποσό της ενίσχυσης µειώνεται ή ακυρώνεται, εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει, ανάλογα µε τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και την
επανάληψη της µη συµµόρφωσης, ενώ ο γεωργός υποχρεούται, κατά περίπτωση, να
επιστρέψει την ενίσχυση υπό τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 146
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
Για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων των προγραµµάτων στήριξης και η
στοχοθετηµένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πόρων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις:

EL

α)

σχετικά µε την ευθύνη κάλυψης των δαπανών µεταξύ της ηµεροµηνίας λήψης των
προγραµµάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ηµεροµηνίας έναρξης
εφαρµογής τους·

β)

σχετικά µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των µέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών
και των ενεργειών που είναι επιλέξιµες για στήριξη, τα µέτρα που δεν είναι
επιλέξιµα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά µέτρο·

γ)

σχετικά µε τις τροποποιήσεις των προγραµµάτων στήριξης µετά την έναρξη ισχύος
τους·

δ)

σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών,
συµπεριλαµβανοµένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση
χορήγησης προκαταβολής·

ε)

οι οποίες περιέχουν γενικές διατάξεις και ορισµούς για την εφαρµογή του παρόντος
τµήµατος·

στ)

για την αποτροπή της κατάχρησης των µέτρων στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των
περιορισµών για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης των έργων·

136

EL

ζ)

σύµφωνα µε τις οποίες οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης,
τις εξαιρέσεις της υποχρέωσης αυτής που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου
διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των
αποστακτηρίων·

η)

σχετικά µε τις υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών ελέγχων, που
πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέρη για την εφαρµογή των µέτρων στήριξης,
καθώς και µε τους περιορισµούς και τους ελέγχους που διασφαλίζουν τη συνέπεια µε
το πεδίο εφαρµογής των µέτρων στήριξης·

θ)

σχετικά µε την αναστολή των πληρωµών από την Επιτροπή στην περίπτωση µη
τήρησης των απαιτήσεων κοινοποίησης από ένα κράτος µέλος ή στην περίπτωση
που προκύπτει ότι η κοινοποίηση είναι εσφαλµένη·

ι)

σχετικά µε τις πληρωµές προς τους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων των
πληρωµών µέσω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών στην περίπτωση της στήριξης που
προβλέπεται στο άρθρο 142, την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, τις εθνικές κυρώσεις και τις καταστάσεις που δηµιουργούνται τεχνητά µε
σκοπό την πληρωµή.
Άρθρο 147
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα που σχετίζονται
µε το παρόν τµήµα και αφορούν:

EL

α)

τις απαιτήσεις σχετικά µε την κοινοποίηση των προγραµµάτων στήριξης,
συµπεριλαµβανοµένων του περιεχοµένου, της µορφής, του χρόνου, των προθεσµιών
και του µηχανισµού κοινοποίησης, και τον αντίστοιχο χρηµατοδοτικό
προγραµµατισµό, καθώς και σχετικά µε την αναθεώρηση των προγραµµάτων·

β)

τις κοινοποιήσεις σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις·

γ)

τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής·

δ)

την αξιολόγηση των στηριζόµενων ενεργειών·

ε)

τον υπολογισµό και την καταβολή της ενίσχυσης για πρώιµο τρύγο και απόσταξη
υποπροϊόντων·

στ)

τις υποχρεώσεις των κρατών µελών σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση και τη
διενέργεια ελέγχων των µέτρων στήριξης·

ζ)

κανόνες σχετικά µε τη συνεκτικότητα των µέτρων·

η)

κανόνες σχετικά µε τη διαπίστωση της µη συµµόρφωσης και µε τη µείωση, ακύρωση
ή επιστροφή ποσών για τους σκοπούς του άρθρου 145.
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ΤΜΗΜΑ VIII
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Άρθρο 148
Πεδίο εφαρµογής
1.

Με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των
προϊόντων µελισσοκοµίας, τα κράτη µέλη µπορούν να καταρτίζουν εθνικό
πρόγραµµα για περίοδο τριών ετών, εφεξής καλούµενο «µελισσοκοµικό
πρόγραµµα».

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ειδικές εθνικές ενισχύσεις για την προστασία
των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων που µειονεκτούν για λόγους διαρθρωτικούς ή
φυσικούς ή στο πλαίσιο προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης, µε εξαίρεση τις
ενισχύσεις που χορηγούνται στην παραγωγή ή την εµπορία. Τα κράτη µέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω ενισχύσεις, όταν υποβάλλουν το
µελισσοκοµικό τους πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 152.
Άρθρο 149
Μελισσοκοµικό πρόγραµµα

Στο µελισσοκοµικό πρόγραµµα επιτρέπεται να περιλαµβάνονται τα εξής µέτρα:
α)

τεχνική βοήθεια προς τους µελισσοκόµους και τις οµάδες µελισσοκόµων,

β)

καταπολέµηση της βαρρόασης (βαρροϊκή ακαρίαση),

γ)

εξορθολογισµός της εποχιακής µετακίνησης,

δ)

µέτρα στήριξης για τα εργαστήρια ανάλυσης των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του
µελιού,

ε)

µέτρα στήριξης για την ανασύσταση του ενωσιακού µελισσοκοµικού κεφαλαίου,

στ)

συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς για την υλοποίηση προγραµµάτων
εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της µελισσοκοµίας και των µελισσοκοµικών
προϊόντων.

Τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εξαιρούνται από το µελισσοκοµικό
πρόγραµµα.
Άρθρο 150

EL
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Μελέτη για τη διάρθρωση του τοµέα της µελισσοκοµίας σε επίπεδο παραγωγής και
εµπορίας
Για να είναι επιλέξιµα για τη µερική χρηµατοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 151
παράγραφος 1, τα κράτη µέλη εκπονούν µελέτη για τη διάρθρωση του τοµέα της
µελισσοκοµίας στην επικράτειά τους, σε επίπεδο παραγωγής και εµπορίας.
Άρθρο 151
Χρηµατοδότηση
1.

Η Ένωση συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των µελισσοκοµικών προγραµµάτων
µέχρι ποσοστού 50 % των δαπανών που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη.

2.

Οι δαπάνες που αφορούν τα µέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των
µελισσοκοµικών προγραµµάτων πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη το αργότερο
έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 152
∆ιαβουλεύσεις

Το µελισσοκοµικό πρόγραµµα εκπονείται σε στενή συνεργασία µε τις αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις και τους συνεταιρισµούς του µελισσοκοµικού κλάδου. Υποβάλλεται προς
έγκριση στην Επιτροπή.
Άρθρο 153
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
Για να εξασφαλίζεται η στοχοθετηµένη χρήση των ενωσιακών χρηµατοδοτικών πόρων για τη
µελισσοκοµία, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:
α)

κανόνες σχετικά µε τις υποχρεώσεις που αφορούν το περιεχόµενο των εθνικών
προγραµµάτων και των µελετών που αναφέρονται στο άρθρο 150 και

β)

τους όρους κατανοµής της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε
συµµετέχον κράτος µέλος µε βάση, µεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθµό κυψελών
στην Ένωση.
Άρθρο 154
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις:
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α)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την κοινοποίηση εκ µέρους των κρατών µελών των
οικείων εθνικών προγραµµάτων και των προσαρµογών των προγραµµάτων αυτών,
συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων παρακολούθησης·

β)

να θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των µελισσοκοµικών προγραµµάτων δεν χρηµατοδοτούνται ταυτόχρονα από
άλλο ενωσιακό καθεστώς, καθώς και κανόνες για την ανακατανοµή των
αχρησιµοποίητων κονδυλίων·

γ)

να εγκρίνει τα µελισσοκοµικά προγράµµατα που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς·

δ)

να ενηµερώνει τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των κυψελών µε βάση
τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ IX
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ

Άρθρο 155
Ενίσχυση χορηγούµενη στους εκτροφείς µεταξοσκωλήκων
1.

Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για τους µεταξοσκώληκες που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ ex 0106 90 00 και για τον µεταξόσπορο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
ex 0511 99 85, οι οποίοι εκτρέφονται στην Ένωση.

2.

Η ενίσχυση χορηγείται στους εκτροφείς µεταξοσκωλήκων για κάθε
χρησιµοποιούµενο κουτί µεταξόσπορου, υπό τον όρο ότι τα κουτιά περιέχουν µια
ελάχιστη ποσότητα µεταξόσπορου, η οποία θα καθοριστεί, και η εκτροφή
µεταξοσκωλήκων έχει περατωθεί επιτυχώς.

3.

Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να χορηγούν την ενίσχυση µόνο στους εκτροφείς που
έχουν προµηθευθεί τα κουτιά µεταξόσπορου από αναγνωρισµένο οργανισµό και οι
οποίοι, µετά την επιτυχή περάτωση της εκτροφής µεταξοσκωλήκων, έχουν
παραδώσει τα παραχθέντα κουκούλια σε αναγνωρισµένο οργανισµό.

4.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό της ενίσχυσης ανά χρησιµοποιούµενο κουτί
µεταξόσπορου λαµβάνονται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43
παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 156
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πόρων, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που αφορούν:
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α)

την ελάχιστη ποσότητα µεταξόσπορου και τους λοιπούς όρους σχετικά µε την
επιτυχή περάτωση της εκτροφής, που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 2·

β)

τους όρους που πρέπει να τηρούνται από τους αναγνωρισµένους οργανισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 3.
Άρθρο 157
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν τµήµα και αφορούν:

EL

α)

τις αιτήσεις ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα,

β)

τις µειώσεις της ενίσχυσης σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των αιτήσεων,

γ)

τους ελέγχους των κρατών µελών στους αναγνωρισµένους οργανισµούς που
αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 3,

δ)

τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Κανόνες εµπορίας
ΤΜΗΜΑ Ι
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 158
Πεδίο εφαρµογής
Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρµοστέων στα προϊόντα που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι και στη γεωργική αιθυλική αλκοόλη που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Ι,
καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό τοµέα και στον τοµέα των
τροφίµων µε σκοπό να διασφαλιστούν η συµµόρφωση των προϊόντων µε τα πρότυπα
υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων, το παρόν
τµήµα περιλαµβάνει τις διατάξεις που αφορούν το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος, καθώς
και τα πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή/και προϊόντα, για τα προϊόντα που απαριθµούνται
στο παράρτηµα Ι και για τη γεωργική αιθυλική αλκοόλη που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ
µέρος Ι.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 159
Συµµόρφωση µε το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα προϊόν συµµορφώνεται µε το
«πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος», εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης
προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας.

2.

Εάν δεν έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα εµπορίας που αναφέρονται στο υποτµήµα ΙΙΙ,
καθώς και στις οδηγίες 2000/36/ΕΚ26, 2001/112/ΕΚ27, 2001/113/ΕΚ28,
2001/114/ΕΚ29, 2001/110/ΕΚ30 και 2001/111/ΕΚ31 του Συµβουλίου, τα προϊόντα
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού και είναι έτοιµα για
λιανική πώληση ως τρόφιµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 αριθ. 7 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εάν
συµµορφώνονται προς το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος.

3.

Θεωρείται ότι ένα προϊόν συµµορφώνεται προς το πρότυπο εµπορίας γενικής
ισχύος, όταν το προϊόν που προορίζεται για διάθεση στην αγορά συµµορφώνεται µε
εφαρµοστέο, κατά περίπτωση, πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τους διεθνείς
οργανισµούς που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΧΙ.
Άρθρο 160
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να αντιµετωπίζονται αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς, λαµβανοµένης υπόψη της
ιδιαιτερότητας κάθε τοµέα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει
ή να τροποποιεί τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο εµπορίας γενικής ισχύος που
αναφέρεται στο άρθρο 159 παράγραφος 1, καθώς και τους κανόνες που αφορούν τη
συµµόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του λόγω άρθρου, και να εγκρίνει
παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις και κανόνες.

26
27
28
29
30
31
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ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 19.
ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58.
ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 67.
ΕΕ L 15 της 17.1.2002, σ. 19.
ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.
ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 161
Γενική αρχή
Τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα
µπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης µόνο σύµφωνα µε τα εν λόγω πρότυπα.
Άρθρο 162
Θέσπιση και περιεχόµενο

EL

1.

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να
βελτιώνονται οι οικονοµικοί όροι παραγωγής και εµπορίας των γεωργικών
προϊόντων, όπως και η ποιότητά τους, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να θεσπίζει πρότυπα εµπορίας για τους τοµείς ή τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 158, σε όλα τα στάδια της εµπορίας, καθώς και
παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από την εφαρµογή των εν λόγω προτύπων, µε σκοπό
την προσαρµογή στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και στις
εξελισσόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και για να λαµβάνονται υπόψη
οι εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων και να µη δηµιουργούνται εµπόδια
όσον αφορά την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων.

2.

Τα πρότυπα εµπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να αφορούν,
κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις σχετικά µε τα εξής:
α)

τον ορισµό, την ονοµασία ή/και τις ονοµασίες πώλησης, εκτός εκείνων που
καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, καθώς και τους καταλόγους σφαγίων
και µερών αυτών στα οποία εφαρµόζεται το παράρτηµα ΧΙΙ·

β)

τα κριτήρια ταξινόµησης, όπως η κατάταξη σε κλάσεις, το βάρος, το µέγεθος,
η ηλικία και η κατηγορία·

γ)

τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εµπορικό τύπο·

δ)

την παρουσίαση, τις ονοµασίες πώλησης, την επισήµανση που συνδέεται µε
υποχρεωτικά πρότυπα εµπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που πρέπει να
εφαρµόζονται στα συσκευαστήρια, τη σήµανση, το περιτύλιγµα, το έτος
συγκοµιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων·

ε)

κριτήρια όπως η εµφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος·

στ)

ειδικές ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά
στοιχεία ή συστατικά, συµπεριλαµβανοµένων των περιεχόµενων ποσοτήτων,
της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·

144

EL

ζ)

τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη µέθοδο παραγωγής,
συµπεριλαµβανοµένων των οινολογικών πρακτικών και των συναφών
διοικητικών κανόνων, καθώς και του κυκλώµατος λειτουργίας·

η)

την ανάµειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συµπεριλαµβανοµένων των
σχετικών ορισµών, τη σύµµειξη και τους σχετικούς περιορισµούς·

θ)

τη µέθοδο και τη θερµοκρασία διατήρησης·

ι)

τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής ή/και καταγωγής·

ια)

τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και τη διακίνηση·

ιβ)

την αναγνώριση ή καταγραφή του παραγωγού ή/και των βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάσθηκε ή µεταποιήθηκε το προϊόν·

ιγ)

την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό·

ιδ)

περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση ορισµένων ουσιών ή/και πρακτικών·

ιε)

ειδικές χρήσεις·

ιστ) εµπορικά έγγραφα, συνοδευτικά έγγραφα και βιβλία που πρέπει να τηρούνται·

3.

EL

ιζ)

την αποθήκευση, τη µεταφορά·

ιη)

τη διαδικασία πιστοποίησης·

ιθ)

τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρησιµοποίηση
των προϊόντων τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα εµπορίας κατά
τοµείς ή προϊόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή/και µε τους
ορισµούς, τις ονοµασίες και τις ονοµασίες πώλησης που αναφέρονται στο
άρθρο 163, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων·

κ)

τις προθεσµίες·

κα)

τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών, τις κοινοποιήσεις διαφόρων µονάδων
προς τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και τους κανόνες συλλογής
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις αγορές διαφόρων προϊόντων.

Τα πρότυπα εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
καθορίζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε τις προαιρετικές ενδείξεις
ποιότητας του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
[κανονισµός για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων] και
λαµβανοµένων υπόψη των εξής:
α)

των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών προϊόντων·

β)

της ανάγκης να εξασφαλιστούν συνθήκες οµαλής διάθεσης των εν λόγω
προϊόντων στην αγορά·

γ)

του συµφέροντος των καταναλωτών να λαµβάνουν επαρκείς και διαφανείς
πληροφορίες για τα προϊόντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά τον τόπο
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καλλιέργειας ή εκτροφής, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται µε βάση
προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο·
δ)

κατά περίπτωση, των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό
των φυσικών, χηµικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους·

ε)

των τυποποιηµένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς.
Άρθρο 163

Ορισµός, ονοµασία ή/και ονοµασία πώλησης για ορισµένους τοµείς ή/και προϊόντα
1.

Οι ορισµοί, οι ονοµασίες ή/και οι ονοµασίες πώλησης που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΧΙΙ εφαρµόζονται στους εξής τοµείς ή προϊόντα:
α)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,

β)

οίνο,

γ)

βόειο κρέας,

δ)

γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση,

ε)

κρέας πουλερικών,

στ)

λιπαρές ύλες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2.

Ορισµός, ονοµασία ή ονοµασία πώλησης που προβλέπεται στο παράρτηµα ΧΙΙ
µπορεί να χρησιµοποιείται στην Ένωση µόνο για την εµπορία προϊόντων τα οποία
πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΧΙΙ.

3.

Για να επιτυγχάνεται η προσαρµογή στις εξελισσόµενες απαιτήσεις των
καταναλωτών, αλλά και για να λαµβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος και να µην
δηµιουργούνται εµπόδια όσον αφορά την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αναγκαίες
τροποποιήσεις των ορισµών και ονοµασιών πώλησης που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΧΙΙ, καθώς και τις αναγκαίες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από αυτά.
Άρθρο 164
Όριο ανοχής

Για να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε τοµέα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει όριο ανοχής για κάθε πρότυπο, πέραν του οποίου
ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.
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Άρθρο 165
Οινολογικές πρακτικές
1.

Στις περιπτώσεις που ο ∆ιεθνής Οργανισµός Αµπέλου και Οίνου (OIV) έχει
συστήσει και δηµοσιεύσει µεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η
σύσταση των προϊόντων και κανόνες που επιτρέπουν να διαπιστωθεί κατά πόσον τα
προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες κατά παράβαση των εγκεκριµένων
οινολογικών πρακτικών, εφαρµόζονται οι εν λόγω µέθοδοι και κανόνες.
Όταν δεν υπάρχουν µέθοδοι και κανόνες συνιστώµενοι και δηµοσιευµένοι από τον
OIV, οι αντίστοιχες µέθοδοι και κανόνες θεσπίζονται από την Επιτροπή όπως
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).
Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτοί οι κανόνες, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι
και οι κανόνες που επιτρέπονται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

2.

Για την παραγωγή και διατήρηση στην Ένωση των προϊόντων του αµπελοοινικού
τοµέα χρησιµοποιούνται µόνον οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙΙΙ και προβλέπονται στο άρθρο 162 παράγραφος 2
στοιχείο ζ) και στο άρθρο 168 παράγραφοι 2 και 3.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται:
α)

στους χυµούς σταφυλιών και στους συµπυκνωµένους χυµούς σταφυλιών·

β)

στο γλεύκος σταφυλιών και στο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών που
προορίζονται για την παρασκευή χυµού σταφυλιών.

Οι εγκεκριµένες οινολογικές πρακτικές χρησιµοποιούνται µόνο για την ορθή
οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή την τελειοποίηση του προϊόντος.
Τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα παράγονται στην Ένωση σύµφωνα µε τους
σχετικούς περιορισµούς που ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ.
Τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΧΙΙ
µέρος ΙΙ και τα οποία έχουν παραχθεί σύµφωνα µε µη εγκεκριµένες ενωσιακές ή,
ενδεχοµένως, εθνικές οινολογικές πρακτικές ή αντιβαίνουν στους περιορισµούς που
ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ, δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.
3.

EL

Για την έγκριση των οινολογικών πρακτικών για τον οίνο, που αναφέρονται στο
άρθρο 162 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η Επιτροπή:
α)

βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές και µεθόδους ανάλυσης που συνιστά και
δηµοσιεύει ο OIV, καθώς και στα αποτελέσµατα της πειραµατικής χρήσης
οινολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί·

β)

λαµβάνει υπόψη την προστασία της δηµόσιας υγείας·

γ)

λαµβάνει υπόψη τους ενδεχόµενους κινδύνους παραπλάνησης των
καταναλωτών λόγω των παγιωµένων προσδοκιών και αντιλήψεων σε σχέση
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µε τη διαθεσιµότητα και τη σκοπιµότητα των µέσων πληροφόρησης για τον
αποκλεισµό των κινδύνων αυτών·
δ)

επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών και βασικών χαρακτηριστικών του οίνου
και δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του σχετικού προϊόντος·

ε)

διασφαλίζει αποδεκτό στοιχειώδες επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος·

στ)

τηρεί τους γενικούς κανόνες σχετικά µε τις οινολογικές πρακτικές και τους
περιορισµούς που ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ.
Άρθρο 166
Οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου

1.

Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ και παράγονται στην
Ένωση παρασκευάζονται από οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, ταξινοµήσιµες
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη µέλη ταξινοµούν τις οινοποιήσιµες
ποικιλίες αµπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να
εµβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.
Τα κράτη µέλη επιτρέπεται να ταξινοµούν µόνον τις οινοποιήσιµες ποικιλίες
αµπέλου που πληρούν τους εξής όρους:
α)

η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση
µεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

β)

η ποικιλία δεν είναι µία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez,
Clinton και Hebermont.

Όταν µια οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου διαγράφεται από την ταξινόµηση που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγµατοποιείται
εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.
3.

Τα κράτη µέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50.000 εκατόλιτρα
ανά αµπελουργική περίοδο, υπολογιζόµενη βάσει της µέσης παραγωγής κατά τις
τελευταίες πέντε αµπελουργικές περιόδους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
ταξινόµησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.
Ωστόσο, και στα κράτη µέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, µόνον οι
οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου που είναι σύµφωνες µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2 επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εµβολιάζονται
προς οινοπαραγωγή.

4.

EL

Κατά παρέκκλιση του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 και του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη φύτευση, την
αναφύτευση ή τον εµβολιασµό των ακόλουθων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου
για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και πειραµάτων:
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5.

α)

οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου µη ταξινοµηµένων στα κράτη µέλη που
αναφέρονται στην παράγραφο 3·

β)

στα κράτη µέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οινοποιήσιµων
ποικιλιών αµπέλου οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τα στοιχεία α) και β) του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2.

Οι αµπελώνες στις εκτάσεις που έχουν φυτευτεί µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
για την παραγωγή οίνου κατά παράβαση των παραγράφων 2, 3 και 4 εκριζώνονται.
Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωσης των αµπελώνων των εκτάσεων αυτών
όταν η παραγωγή τους προορίζεται αποκλειστικά για κατανάλωση από την
οικογένεια του οινοπαραγωγού.

6.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των παραγωγών µε τις παραγράφους 2 έως 5.
Άρθρο 167
Ειδική χρήση οίνου

Εκτός από τον εµφιαλωµένο οίνο για τον οποίο µπορεί να αποδειχθεί ότι η εµφιάλωση
πραγµατοποιήθηκε πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 1971, ο οίνος που παράγεται από
οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου οι οποίες απαριθµούνται στην ταξινόµηση που
καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, αλλά δεν ανήκει σε
µία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ, χρησιµοποιείται µόνο για
κατανάλωση από τις οικογένειες των οινοπαραγωγών, για παραγωγή ξιδιού από οίνο ή για
απόσταξη.
Άρθρο 168
Εθνικές διατάξεις για ορισµένα προϊόντα ή/και τοµείς
1.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 162 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που καθορίζουν διαφοροποιηµένα
επίπεδα ποιότητας για τις λιπαρές ύλες προς επάλειψη. Οι εθνικές αυτές διατάξεις
πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων ποιότητας σύµφωνα µε
κριτήρια που αφορούν κυρίως τις χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες, τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη φυσική και µικροβιολογική
τους σταθερότητα.
Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο εξασφαλίζουν ότι στα προϊόντα άλλων κρατών µελών τα οποία πληρούν τα
κριτήρια που θεσπίζονται µε τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, µπορούν να
χρησιµοποιούνται, υπό συνθήκες που δεν δηµιουργούν διακρίσεις, ενδείξεις οι
οποίες, λόγω αυτών των διατάξεων, δηλώνουν ότι τηρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

2.

EL

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη χρήση ορισµένων
οινολογικών πρακτικών και να προβλέπουν αυστηρότερους περιοριστικούς όρους
για οίνους εγκεκριµένους βάσει της ενωσιακής νοµοθεσίας, οι οποίοι παράγονται
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στο έδαφός τους, µε στόχο την ενίσχυση της διατήρησης των βασικών
χαρακτηριστικών των οίνων µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή µε
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη, των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τους εν λόγω περιορισµούς, αποκλεισµούς και
περιοριστικούς όρους στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη.
3.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την πειραµατική χρήση µη εγκεκριµένων
οινολογικών πρακτικών υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

4.

Για να εξασφαλιστεί η ορθή και διαφανής εφαρµογή, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους εφαρµογής των παραγράφων 1, 2
και 3, καθώς και τους όρους κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων τα
οποία προκύπτουν από τις πειραµατικές πρακτικές που αναφέρονται στην
παράγραφο 3.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ IV
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 169
Γενικές ∆ιατάξεις
Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εµπορίου µεταξύ της Ένωσης και
ορισµένων τρίτων χωρών, καθώς και ο ειδικός χαρακτήρας ορισµένων γεωργικών
προϊόντων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αφενός να καθορίζει τους
όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόµενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναµο
επίπεδο συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Ένωσης όσον αφορά τα πρότυπα εµπορίας και
επιτρέπεται η λήψη µέτρων παρέκκλισης από το άρθρο 161 και, αφετέρου, να ορίζει τους
κανόνες που αφορούν την εφαρµογή των προτύπων εµπορίας στα προϊόντα που εξάγονται
από την Ένωση.
Άρθρο 170
Ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές οίνου

EL

1.

Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συµφωνίες που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218
της συνθήκης, οι διατάξεις σχετικά µε τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές
ενδείξεις και την επισήµανση του οίνου που προβλέπονται στο υποτµήµα ΙΙ του
τµήµατος ΙΙ του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι ορισµοί και οι ονοµασίες
πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 163 του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται
στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2009 61, 2009 69 και 2204 τα οποία εισάγονται στην
Ένωση.

2.

Πλην αντιθέτων διατάξεων σε συµφωνίες που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218
της συνθήκης, τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
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άρθρου παράγονται σύµφωνα µε οινολογικές πρακτικές τις οποίες συνιστά και
δηµοσιεύει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Αµπέλου και Οίνου (OIV) ή οι οποίες
εγκρίνονται από την Ένωση δυνάµει του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που
εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του.
3.

Για την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτείται η
προσκόµιση:
α)

βεβαίωσης ως προς τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2, η οποία συντάσσεται από αρµόδιο οργανισµό
περιλαµβανόµενο σε κατάλογο που πρόκειται να δηµοσιοποιηθεί από την
Επιτροπή, στη χώρα καταγωγής του προϊόντος·

β)

δελτίου ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισµό ή υπηρεσία που ορίζεται
από τη χώρα καταγωγής του προϊόντος, στην περίπτωση που το προϊόν
προορίζεται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ V
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 171
Εθνικοί έλεγχοι
Τα κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους, βασιζόµενους σε ανάλυση κινδύνου, για να
εξακριβώνεται κατά πόσον τα προϊόντα συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος
τµήµατος και επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις, εάν χρειάζεται.
Άρθρο 172
Εκτελεστικές αρµοδιότητες
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
αφορούν το παρόν τµήµα, και ειδικότερα:
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α)

να θεσπίζει διατάξεις για την εφαρµογή του προτύπου εµπορίας γενικής ισχύος·

β)

να θεσπίζει διατάξεις για την εφαρµογή των ορισµών και ονοµασιών πώλησης που
προβλέπονται στο παράρτηµα ΧΙΙ·

γ)

να καταρτίζει τον κατάλογο των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙ
µέρος ΙΙΙ σηµείο 5 δεύτερο εδάφιο και µέρος VI έκτο εδάφιο στοιχείο α), µε βάση
ενδεικτικούς καταλόγους των προϊόντων τα οποία τα κράτη µέλη θεωρούν ότι
αντιστοιχούν, στην επικράτειά τους, στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα
ΧΙΙ µέρος ΙΙΙ σηµείο 5 δεύτερο εδάφιο και µέρος VI έκτο εδάφιο στοιχείο α), τους
οποίους τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή·
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δ)

να θεσπίζει διατάξεις για την εφαρµογή των προτύπων εµπορίας κατά τοµείς ή
προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών διατάξεων για τις δειγµατοληψίες και
τις µεθόδους ανάλυσης που επιτρέπουν να διαπιστώνεται η σύσταση των προϊόντων·

ε)

να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες κατά παράβαση των εγκεκριµένων οινολογικών
πρακτικών·

στ)

να θεσπίζει διατάξεις για τη διενέργεια των ελέγχων συµµόρφωσης µε τα πρότυπα
εµπορίας κατά τοµείς ή προϊόντα·

ζ)

να θεσπίζει διατάξεις για τον καθορισµό του ορίου ανοχής·

η)

να θεσπίζει διατάξεις σχετικές µε τις αρχές που είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των
ελέγχων συµµόρφωσης, καθώς και µε το περιεχόµενο, τη συχνότητα και το στάδιο
εµπορίας στο οποίο εφαρµόζονται οι εν λόγω έλεγχοι·

θ)

να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρέκκλισης που προβλέπεται
στο άρθρο 169.]

ΤΜΗΜΑ II
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 173
Πεδίο εφαρµογής
1.

Οι κανόνες που αφορούν τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και
τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τµήµα εφαρµόζονται στα
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ σηµεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11,
15 και 16.

2.

Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν ως βάση:
α)

β)

EL

την προστασία των νόµιµων συµφερόντων:
(i)

των καταναλωτών και

(ii)

των παραγωγών·

τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς των εν
προκειµένω προϊόντων και
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γ)

την προώθηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, µε παράλληλη
δυνατότητα εφαρµογής εθνικών µέτρων ποιοτικής πολιτικής.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

Άρθρο 174
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος νοούνται ως:
α)

«ονοµασία προέλευσης»: η ονοµασία µιας περιοχής, µιας συγκεκριµένης
τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µιας χώρας, η οποία
χρησιµοποιείται για να δηλώσει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(i)

η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του οφείλονται κυρίως ή
αποκλειστικά
στο
ιδιαίτερο
γεωγραφικό
περιβάλλον
που
συµπεριλαµβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες·

(ii)

τα σταφύλια από τα οποία παράγεται προέρχονται αποκλειστικά από τη
γεωγραφική αυτή περιοχή·

(iii) η παραγωγή του πραγµατοποιείται στη συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή και
(iv) προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες αµπέλου που ανήκουν στο είδος
Vitis vinifera·
β)

«γεωγραφική ένδειξη»: η ένδειξη που αναφέρεται σε µια περιοχή, µια
συγκεκριµένη τοποθεσία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µια χώρα και
χρησιµοποιείται για να δηλώσει προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 173
παράγραφος 1 και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(i)

έχει συγκεκριµένη ποιότητα, φήµη ή άλλα χαρακτηριστικά που
οφείλονται στην εν λόγω γεωγραφική προέλευσή του·

(ii)

τουλάχιστον το 85 % των σταφυλιών που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή του προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική αυτή
περιοχή·

(iii) η παραγωγή του πραγµατοποιείται στη συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή και
(iv) προέρχεται από ποικιλίες αµπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera
ή από διασταύρωση µεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών
του γένους Vitis.
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2.

3.

Ορισµένες παραδοσιακά χρησιµοποιούµενες ονοµασίες συνιστούν ονοµασίες
προέλευσης εάν:
α)

περιγράφουν έναν οίνο·

β)

αναφέρονται σε γεωγραφική ονοµασία·

γ)

πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)
σηµεία i) έως iv) και

δ)

υπόκεινται στη διαδικασία που εξασφαλίζει προστασία σε ονοµασίες
προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία ορίζεται στο παρόν υποτµήµα.

Οι ονοµασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν γεωγραφικές περιοχές σε τρίτες χώρες, είναι επιλέξιµες για
προστασία στην Ένωση σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν
υποτµήµα.
Άρθρο 175
Περιεχόµενο των αιτήσεων προστασίας

1.

2.

Οι αιτήσεις για την προστασία ονοµασιών ως ονοµασιών προέλευσης ή
γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαµβάνει:
α)

την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί·

β)

το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ)

τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και

δ)

ένα ενιαίο έγγραφο µε σύνοψη των προδιαγραφών του προϊόντος που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόµενα µέρη να ελέγχουν
τους σχετικούς όρους παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονοµασία
προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.
Περιλαµβάνουν τουλάχιστον:

EL

α)

την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί·

β)

περιγραφή του (των) οίνου(-ων):
(i)

για οίνους µε ονοµασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους·

(ii)

για οίνους µε γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά
τους, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών τους·
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γ)

ενδεχοµένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς για
την παραγωγή του (των) οίνου(-ων)·

δ)

την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

ε)

την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο·

στ)

την ένδειξη της ή των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου από τις οποίες
προέρχεται(-ονται) ο (οι) οίνος(-οι)·

ζ)

τα λεπτοµερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσµός που αναφέρεται στο
άρθρο 174 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο
174 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i)·

η)

τις εφαρµοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από ενωσιακές ή εθνικές
διατάξεις ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη µέλη, από οργάνωση που
διαχειρίζεται την προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή την
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος
ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειµενικές, χωρίς διακρίσεις και
σύµφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·

θ)

το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισµών που ελέγχουν την
τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα
συγκεκριµένα καθήκοντά τους.
Άρθρο 176
Αίτηση για προστασία που αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας

1.

Σε περίπτωση που η αίτηση προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας,
περιλαµβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 175, στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι η σχετική ονοµασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.

2.

Η αίτηση αποστέλλεται στην Επιτροπή είτε απευθείας από τον αιτούντα είτε µέσω
των αρχών της σχετικής τρίτης χώρας.

3.

Η αίτηση προστασίας συντάσσεται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης ή
συνοδεύεται από πιστοποιηµένη µετάφραση σε µία από αυτές τις γλώσσες.
Άρθρο 177
Αιτούντες

1.

EL

Οποιαδήποτε ενδιαφερόµενη οµάδα παραγωγών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας
µεµονωµένος παραγωγός, µπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας
προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης. Άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να
συµµετέχουν στην αίτηση.
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2.

Οι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν αίτηση προστασίας µόνο για οίνους τους
οποίους παράγουν.

3.

Σε περίπτωση ονοµασίας που αφορά διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή
παραδοσιακής ονοµασίας που συνδέεται µε διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή,
µπορεί να υποβληθεί κοινή αίτηση.
Άρθρο 178
Εθνική προκαταρκτική διαδικασία

1.

Οι αιτήσεις για προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 174, µιας ονοµασίας προέλευσης
ή γεωγραφικής ένδειξης οίνων καταγωγής Ένωσης υπόκεινται σε εθνική
προκαταρκτική διαδικασία σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

2.

Η αίτηση προστασίας υποβάλλεται στο κράτος µέλος του οποίου το έδαφος αφορά η
ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

3.

Το κράτος µέλος εξετάζει εάν η αίτηση προστασίας πληροί τους όρους που
ορίζονται στο παρόν υποτµήµα.
Το κράτος µέλος εφαρµόζει εθνική διαδικασία που διασφαλίζει την ενδεδειγµένη
δηµοσίευση της αίτησης και προβλέπει προθεσµία τουλάχιστον δύο µηνών από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης, εντός της οποίας οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
έχει έννοµο συµφέρον και διαµένει ή είναι εγκατεστηµένο στο έδαφός του δύναται
να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόµενης προστασίας, καταθέτοντας στο
κράτος µέλος δεόντως αιτιολογηµένη δήλωση.

4.

Εάν το κράτος µέλος θεωρεί ότι η ονοµασία προέλευσης ή η γεωγραφική ένδειξη
δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ή ότι δεν συµβιβάζεται µε την ενωσιακή
νοµοθεσία εν γένει, απορρίπτει την αίτηση.

5.

Εάν το κράτος µέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι,
α)

δηµοσιεύει το ενιαίο έγγραφο και τις προδιαγραφές του προϊόντος
τουλάχιστον στο ∆ιαδίκτυο και

β)

διαβιβάζει στην Επιτροπή αίτηση προστασίας που περιλαµβάνει:
(i)

το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

(ii)

το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 175 παράγραφος 1
στοιχείο δ)·

(iii) δήλωση του κράτους µέλους που αναφέρει ότι η αίτηση που
υποβλήθηκε από τον αιτούντα πληροί τους απαιτούµενους όρους και
(iv) τα στοιχεία της δηµοσίευσης που αναφέρεται στο στοιχείο α).
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Τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου διαβιβάζονται σε
µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης ή συνοδεύονται από πιστοποιηµένη
µετάφραση σε µία από τις εν λόγω γλώσσες.
6.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που
είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση µε το άρθρο 118στ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 και µε το παρόν άρθρο το αργότερο την 1η Αυγούστου 2009.

7.

Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεν έχει εθνική νοµοθεσία για την προστασία
των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, το εν λόγω κράτος
µέλος µπορεί, επί µεταβατικής και µόνο βάσεως, να παρέχει στην ονοµασία
προστασία σε εθνικό επίπεδο και κατά τα οριζόµενα στο παρόν υποτµήµα, η οποία
αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή. Η
µεταβατική αυτή εθνική προστασία παύει την ηµεροµηνία κατά την οποία
αποφασίζεται καταχώριση ή απόρριψη δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
υποτµήµατος.
Άρθρο 179
Εξέταση από την Επιτροπή

1.

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για προστασία της
ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης.

2.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν οι αιτήσεις για προστασία που αναφέρονται στο άρθρο 178
παράγραφος 5 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα.

3.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτµήµατος,
αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 175
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και τα στοιχεία της δηµοσίευσης των προδιαγραφών του
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 178 παράγραφος 5.

4.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος υποτµήµατος,
αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, να απορρίψει την αίτηση.
Άρθρο 180
∆ιαδικασία ένστασης

Εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 179
παράγραφος 3, οποιοδήποτε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα ή οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον και διαµένει ή είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση προστασίας ή σε τρίτη χώρα,
δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της προτεινόµενης προστασίας, καταθέτοντας στην
Επιτροπή δεόντως αιτιολογηµένη δήλωση σχετικά µε τους όρους επιλεξιµότητας που
καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα.
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Σε περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου που διαµένει ή είναι εγκατεστηµένο σε τρίτη
χώρα, η δήλωση αυτή κατατίθεται είτε απευθείας είτε µέσω των αρχών της σχετικής τρίτης
χώρας, εντός της προθεσµίας των δύο µηνών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 181
Απόφαση σχετικά µε την παροχή προστασίας
Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή κατά την περάτωση της διαδικασίας ένστασης
που αναφέρεται στο άρθρο 180, λαµβάνει απόφαση, µε εκτελεστικές πράξεις, είτε για την
παροχή προστασίας στην ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη που πληροί τους
όρους που αναφέρονται στο παρόν υποτµήµα και συµβιβάζεται µε την ενωσιακή νοµοθεσία,
είτε για απόρριψη της αίτησης, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι αυτοί.
Άρθρο 182
Οµώνυµα
1.

Μια ονοµασία, για την οποία κατατίθεται αίτηση και η οποία είναι πλήρως ή εν
µέρει οµώνυµη µε ονοµασία που έχει ήδη καταχωριστεί δυνάµει του παρόντος
κανονισµού σχετικά µε τον αµπελοοινικό τοµέα, καταχωρίζεται λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και οποιουδήποτε
κίνδυνου σύγχυσης.
Μια οµώνυµη ονοµασία που δηµιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλµένη
εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω
και εάν είναι ακριβής όσον αφορά το έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την
οποία προέρχονται τα συγκεκριµένα προϊόντα.
Η χρήση µιας καταχωρισµένης οµώνυµης ονοµασίας επιτρέπεται µόνον υπό
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η οµώνυµη ονοµασία, η οποία καταχωρίστηκε
µεταγενέστερα, διακρίνεται σαφώς στην πράξη από εκείνη που είχε ήδη
καταχωριστεί, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση
των ενδιαφερόµενων παραγωγών και να µην παραπλανάται ο καταναλωτής.

2.

Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, εάν µια ονοµασία, για
την οποία κατατίθεται αίτηση, είναι πλήρως ή εν µέρει οµώνυµη µε γεωγραφική
ένδειξη που προστατεύεται δυνάµει της νοµοθεσίας των κρατών µελών.
Τα κράτη µέλη δεν καταχωρίζουν µη ταυτόσηµες γεωγραφικές ενδείξεις για
προστασία βάσει της οικείας νοµοθεσίας περί γεωγραφικών ενδείξεων, σε
περίπτωση που µια ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται
εντός της Ένωσης δυνάµει της ενωσιακής νοµοθεσίας που αφορά τις ονοµασίες
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

3.

EL

Σε περίπτωση που η ονοµασία µιας οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλου περιλαµβάνει
ή συνίσταται σε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη, η ονοµασία αυτή δεν χρησιµοποιείται για την επισήµανση των
προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, πλην των περιπτώσεων
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για τις οποίες η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, λαµβάνει διαφορετική
απόφαση, προκειµένου να ληφθούν υπόψη υφιστάµενες πρακτικές επισήµανσης.
4.

Η προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων
προϊόντων που καλύπτονται από το άρθρο 174 δεν θίγει προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις που χρησιµοποιούνται για αλκοολούχα ποτά κατά την έννοια
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου32 και αντιστρόφως.
Άρθρο 183
Λόγοι απόρριψης της προστασίας

1.

Οι ονοµασίες που έχουν καταστεί κοινές δεν προστατεύονται ως ονοµασίες
προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις.
Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος ως «ονοµασία που έχει καταστεί
κοινή» νοείται η ονοµασία ενός οίνου η οποία, παρόλο που συνδέεται µε την
τοποθεσία ή την περιοχή όπου το προϊόν είχε αρχικά παραχθεί ή διατεθεί στην
αγορά, έχει πλέον καταστεί κοινή ονοµασία οίνου στην Ένωση.
Για να προσδιοριστεί εάν µία ονοµασία έχει καταστεί κοινή ή όχι λαµβάνονται
υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, ιδίως:

2.

α)

η υφιστάµενη κατάσταση στην Ένωση, ιδίως στις περιοχές κατανάλωσης·

β)

η σχετική ενωσιακή ή εθνική νοµοθεσία.

Μία ονοµασία δεν προστατεύεται ως ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη
εάν, λαµβανοµένης υπόψη της φήµης ενός εµπορικού σήµατος και της
αναγνωρισιµότητάς του, η προστασία θα µπορούσε να παραπλανήσει τον
καταναλωτή όσον αφορά την πραγµατική ταυτότητα του οίνου.
Άρθρο 184
Σχέση µε τα εµπορικά σήµατα

1.
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Εφόσον µια ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, η καταχώριση ενός εµπορικού σήµατος που
αντιστοιχεί σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 185
παράγραφος 2 για προϊόν που εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες που αναγράφονται
στο παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του
εµπορικού σήµατος υποβάλλεται µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για
προστασία της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή
και, κατά συνέπεια, παρέχεται προστασία για την ονοµασία προέλευσης ή τη
γεωγραφική ένδειξη.

ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.
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Τα εµπορικά σήµατα που έχουν καταχωριστεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου
ακυρώνονται.
2.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 183 παράγραφος 2, ένα εµπορικό σήµα, η χρήση του
οποίου αντιστοιχεί σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 185
παράγραφος 2 και για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωριστεί
ή έχει καθιερωθεί µε τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική
νοµοθεσία, στο έδαφος της Ένωσης, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για προστασία της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στην
Επιτροπή, µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιείται και να ανανεωθεί κατά
παρέκκλιση της προστασίας της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής
ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ακυρότητας ή έκπτωσης του
εµπορικού σήµατος που ορίζονται στην οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου33 ή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του
Συµβουλίου34.
Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η χρήση της ονοµασίας προέλευσης ή της
γεωγραφικής ένδειξης παράλληλα µε τα αντίστοιχα εµπορικά σήµατα.
Άρθρο 185
Προστασία

1.

Οι προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και οι προστατευόµενες γεωγραφικές
ενδείξεις µπορούν να χρησιµοποιούνται από οποιονδήποτε επιχειρηµατία διαθέτει
στην αγορά οίνο ο οποίος παράγεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
προϊόντος.

2.

Οι προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης, οι προστατευόµενες γεωγραφικές
ενδείξεις, καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιµοποιούνται οι εν λόγω
προστατευόµενες ονοµασίες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προϊόντος
προστατεύονται από:
α)

β)

33
34
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κάθε άµεση ή έµµεση εµπορική χρήση προστατευόµενης ονοµασίας:
(i)

από συγκρίσιµα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος
της προστατευόµενης ονοµασίας ή

(ii)

στο βαθµό που η χρήση αυτή εκµεταλλεύεται τη φήµη της ονοµασίας
προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης,

κάθε κατάχρηση, αποµίµηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η
πραγµατική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η
προστατευόµενη ονοµασία είναι µεταφρασµένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις
όπως «στυλ», «τύπος», «µέθοδος», «όπως παράγεται στ.», «αποµίµηση»,
«γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 25.
ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.
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γ)

κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική µε την προέλευση, την
καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην
εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφηµιστικό υλικό ή τα έγγραφα που
αφορούν τον σχετικό οίνο, καθώς και από τη συσκευασία του προϊόντος σε
περιέκτες που ενδέχεται να δηµιουργήσουν εσφαλµένες εντυπώσεις όσον
αφορά την καταγωγή του·

δ)

κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την
πραγµατική καταγωγή του προϊόντος.

3.

Οι προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης ή προστατευόµενες γεωγραφικές
ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 183
παράγραφος 1.

4.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εµποδίσουν τις αναφερόµενες
στην παράγραφο 2 παράνοµες χρήσεις των προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων.
Άρθρο 186
Μητρώο

Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονικό µητρώο των προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης και των προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων οίνων, διαθέσιµο στο κοινό.
Άρθρο 187
Ορισµός αρµόδιων αρχών
1.

Τα κράτη µέλη ορίζουν την ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για τους ελέγχους
σχετικά µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το παρόν υποτµήµα σύµφωνα µε
τα κριτήρια του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου35.

2.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι επιχειρηµατίες που πληρούν τις διατάξεις
του παρόντος υποτµήµατος δικαιούνται κάλυψη από σύστηµα ελέγχων.

3.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε την ή τις αρµόδιες αρχές που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τα ονόµατα και τις
διευθύνσεις τους και εξασφαλίζει την τακτική ενηµέρωση των στοιχείων αυτών.

35
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ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
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Άρθρο 188
Έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών
1.

Όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται µε γεωγραφική περιοχή της Ένωσης, ο
ετήσιος έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών προϊόντος, κατά την παραγωγή του
οίνου και κατά ή µετά τη συσκευασία του, εξασφαλίζεται από:
α)

την ή τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 187 παράγραφος 1· ή

β)

έναν ή περισσότερους οργανισµούς αρµόδιους για τον έλεγχο κατά την έννοια
του άρθρου 2 δεύτερο εδάφιο σηµείο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004,
που λειτουργούν ως οργανισµοί πιστοποίησης προϊόντων σύµφωνα µε τα
κριτήρια του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισµού.

Το κόστος του ελέγχου αυτού βαρύνει τους επιχειρηµατίες που αποτελούν το
αντικείµενο του ελέγχου.
2.

Όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες
γεωγραφικές ενδείξεις που σχετίζονται µε γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, ο
ετήσιος έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών προϊόντος, κατά την παραγωγή του
οίνου και κατά ή µετά τη συσκευασία του, εξασφαλίζεται από:
α)

µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα ή

β)

έναν ή περισσότερους οργανισµούς πιστοποίησης.

3.

Οι οργανισµοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 ή τον
οδηγό ISO/IEC Guide 65 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που προβαίνουν σε
πιστοποίηση προϊόντων) και είναι διαπιστευµένοι σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο ή
οδηγό.

4.

Όταν οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο
2 στοιχείο α) ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών προϊόντος, παρέχουν επαρκή
εχέγγυα αντικειµενικότητας και αµεροληψίας και διαθέτουν το ειδικευµένο
προσωπικό και τους πόρους που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
Άρθρο 189
Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

1.

EL

Κάθε ενδιαφερόµενος που πληροί τους όρους του άρθρου 177 µπορεί να υποβάλει
αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόµενης
ονοµασίας προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως µε σκοπό
την προσαρµογή στην εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων ή τον
επαναπροσδιορισµό της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 175
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ). Οι αιτήσεις περιγράφουν και αιτιολογούν
τις αιτούµενες τροποποιήσεις.
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2.

Σε περίπτωση που η προτεινόµενη τροποποίηση συνεπάγεται µία ή περισσότερες
τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 175 παράγραφος 1
στοιχείο δ), τα άρθρα 178 έως 181 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στην
αίτηση τροποποίησης. Ωστόσο, εάν η προτεινόµενη τροποποίηση είναι ήσσονος
σηµασίας, η Επιτροπή αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, εάν θα εγκριθεί ή όχι η
αίτηση χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 179 παράγραφος
2 και στο άρθρο 180 και, στην περίπτωση έγκρισης, η Επιτροπή προβαίνει στη
δηµοσίευση των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 179 παράγραφος 3.

3.

Εάν η προτεινόµενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου
εγγράφου, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α)

όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε συγκεκριµένο κράτος µέλος, το εν
λόγω κράτος µέλος εκφράζει τη θέση του σχετικά µε την τροποποίηση και,
εάν είναι ευνοϊκή, δηµοσιεύει τις τροποποιηµένες προδιαγραφές προϊόντος και
ενηµερώνει την Επιτροπή για τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις και την
αιτιολόγησή τους·

β)

όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφασίζει,
µε εκτελεστικές πράξεις, για την έγκριση ή µη της προτεινόµενης
τροποποίησης.
Άρθρο 190
Ανάκληση

1.

Η Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης
κράτους µέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο
συµφέρον, µπορεί να αποφασίσει, µε εκτελεστικές πράξεις, να ανακαλέσει την
προστασία ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται
πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών προϊόντος.
Τα άρθρα 178 έως 181 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.
Άρθρο 191
Υφιστάµενες προστατευόµενες ονοµασίες οίνων

1.

Οι ονοµασίες οίνων οι οποίες προστατεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 54 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και το άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
753/2002 της Επιτροπής36, προστατεύονται αυτοµάτως δυνάµει του παρόντος
κανονισµού. Η Επιτροπή τις εγγράφει στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 186
του παρόντος κανονισµού.

2.

Όσον αφορά τις υφιστάµενες προστατευόµενες ονοµασίες οίνων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:

36
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ΕΕ L 118 της 4.5.2002, σ. 1.
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α)

τους τεχνικούς φακέλους που προβλέπονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1·

β)

τις εθνικές αποφάσεις έγκρισης.

3.

Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 ονοµασίες οίνων, για τις οποίες τα στοιχεία
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν έχουν υποβληθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2011, χάνουν την προστασία δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Η Επιτροπή
λαµβάνει τα διοικητικά µέτρα που είναι αναγκαία για τη διαγραφή των ονοµασιών
από το µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 186, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς
την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1.

4.

Το άρθρο 190 δεν εφαρµόζεται στις υφιστάµενες προστατευόµενες ονοµασίες οίνων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 και µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει, µε εκτελεστικές πράξεις, να ανακαλέσει την προστασία των
υφισταµένων προστατευόµενων ονοµασιών οίνων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εάν δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 174.
Άρθρο 192
Τέλη

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη των δαπανών τους,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων για προστασία,
των ενστάσεων, των αιτήσεων τροποποιήσεων και των αιτήσεων ακύρωσης δυνάµει του
παρόντος υποτµήµατος.
Άρθρο 193
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

EL

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετηµένη
γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει:
α)

τις αρχές που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και

β)

τους ορισµούς, περιορισµούς και παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή
στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.

2.

Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και ιχνηλασιµότητα των προϊόντων, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέπει τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων µπορούν να περιλαµβάνουν τις πρόσθετες
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 175 παράγραφος 2 στοιχείο η).

3.

Για να διασφαλίζονται τα νόµιµα δικαιώµατα ή συµφέροντα των παραγωγών ή
επιχειρήσεων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
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α)

να ορίζει σε ποιες περιπτώσεις ένας µεµονωµένος παραγωγός µπορεί να
υποβάλει αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής
ένδειξης,

β)

να θεσπίζει περιορισµούς όσον αφορά τον τύπο του αιτούντος που µπορεί να
υποβάλει αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής
ένδειξης,

γ)

να θεσπίζει ειδικά µέτρα σχετικά µε τις εθνικές διαδικασίες που εφαρµόζονται
στις διασυνοριακές αιτήσεις,

δ)

να ορίζει την ηµεροµηνία υποβολής µιας αίτησης ή ενός αιτήµατος,

ε)

να ορίζει την ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η προστασία,

στ)

να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µια τροποποίηση θεωρείται
ήσσονος σηµασίας κατά την έννοια του άρθρου 189 παράγραφος 2,

ζ)

να ορίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει µια τροποποίηση.

4.

Για να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει περιορισµούς όσον αφορά την προστατευόµενη
ονοµασία.

5.

Για να προλαµβάνεται η παράνοµη χρήση προστατευόµενων ονοµασιών
προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να
υλοποιούνται από τα κράτη µέλη.

6.

Για να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων που προβλέπονται στο
παρόν υποτµήµα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει
τα αναγκαία µέτρα σχετικά µε τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις αρµόδιες
αρχές.

7.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονοµικοί παράγοντες και οι αρµόδιες αρχές δεν
θίγονται από την εφαρµογή του παρόντος υποτµήµατος όσον αφορά τις ονοµασίες
οίνων στις οποίες είχε παρασχεθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει µεταβατικές
διατάξεις που αφορούν:
α)

τις ονοµασίες οίνων οι οποίες είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη µέλη ως
ονοµασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009,

β)

την εθνική προκαταρκτική διαδικασία,

γ)

τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί πριν από µια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και

δ)

τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.
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Άρθρο 194
Εκτελεστικές αρµοδιότητες
1.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν:
α)

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος
όσον αφορά τον δεσµό µεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού
προϊόντος,

β)

τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων σχετικά µε την παροχή προστασίας ή την
απόρριψή της,

γ)

την κατάρτιση και διατήρηση του µητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 186,

δ)

τη µετατροπή από προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης σε προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη,

ε)

την υποβολή διασυνοριακών αιτήσεων,

στ)

τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν τη διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένου του παραδεκτού, εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή
έγκρισης της τροποποίησης µιας ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης,
καθώς και τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένου του παραδεκτού, υποβολής
αιτήσεων ένστασης, ακύρωσης ή µετατροπής, καθώς και την υποβολή πληροφοριών
σχετικά µε υφιστάµενες προστατευόµενες ονοµασίες οίνων, ιδίως δε:
α)

τα υποδείγµατα εγγράφων και το µορφότυπο διαβίβασης·

β)

τις προθεσµίες·

γ)

τα λεπτοµερή στοιχεία, αποδείξεις και δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να
υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήµατος.
Άρθρο 195

Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόµενες χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1
Στις περιπτώσεις που µια αίτηση ή ένα αίτηµα κρίνονται απαράδεκτα, η Επιτροπή, µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1, αποφασίζει να τα απορρίψει ως απαράδεκτα.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

Άρθρο 196
Ορισµός
Ως «παραδοσιακή ένδειξη» νοείται ένδειξη η οποία χρησιµοποιείται παραδοσιακά στα κράτη
µέλη για προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 για να δηλώνει:
α)

ότι το προϊόν έχει προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νοµοθεσίας· ή

β)

τη µέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή την ποιότητα, το χρώµα, την τοποθεσία ή ένα
ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται µε την ιστορία του προϊόντος µε προστατευόµενη
ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη.
Άρθρο 197
Προστασία

1.

Μια προστατευόµενη παραδοσιακή ένδειξη επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο
για προϊόν το οποίο έχει παραχθεί σύµφωνα µε τον ορισµό που αναφέρεται στο
άρθρο 196.
Οι παραδοσιακές ενδείξεις προστατεύονται από την παράνοµη χρήση.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για να εµποδίσουν την
παράνοµη χρήση προστατευόµενων παραδοσιακών ενδείξεων.

2.

Οι παραδοσιακές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές ενδείξεις στην Ένωση.
Άρθρο 198
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

Για να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε τη γλώσσα και την
ορθογραφία της ένδειξης που πρέπει να προστατευθεί.

2.

Για να διασφαλίζονται τα νόµιµα δικαιώµατα ή συµφέροντα των παραγωγών ή
επιχειρήσεων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τα
εξής:
α)

EL

τον τύπο του αιτούντος που µπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας µιας
παραδοσιακής ένδειξης,
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β)

τις προϋποθέσεις εγκυρότητας
παραδοσιακής ένδειξης,

µιας

αίτησης

για

την

αναγνώριση

γ)

τους λόγους υποβολής ένστασης κατά της προτεινόµενης αναγνώρισης
παραδοσιακής ένδειξης,

δ)

το εύρος της προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της σχέσης µε εµπορικά
σήµατα, προστατευόµενες παραδοσιακές ενδείξεις, προστατευόµενες
ονοµασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, οµώνυµα ή ορισµένες
ονοµασίες οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου,

ε)

τους λόγους ανάκλησης της καταχώρισης παραδοσιακής ένδειξης,

στ)

την ηµεροµηνία υποβολής µιας αίτησης ή ενός αιτήµατος.

3.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εµπορίου µεταξύ της Ένωσης και
ορισµένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να χρησιµοποιούνται παραδοσιακές
ενδείξεις σε προϊόντα τρίτων χωρών και να προβλέπει παρεκκλίσεις από το άρθρο
196.

4.

Για να προλαµβάνεται η παράνοµη χρήση προστατευόµενων παραδοσιακών
ενδείξεων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τις
σχετικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 199
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

1.

EL

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που σχετίζονται µε το παρόν υποτµήµα και αφορούν τη διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένου του παραδεκτού, εξέτασης των αιτήσεων προστασίας ή
έγκρισης τροποποίησης µιας παραδοσιακής ένδειξης, καθώς και τη διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένου του παραδεκτού, υποβολής αιτήσεων ένστασης ή ανάκλησης
της καταχώρισης, ιδίως δε:
α)

τα υποδείγµατα εγγράφων και το µορφότυπο διαβίβασης·

β)

τις προθεσµίες·

γ)

τα λεπτοµερή στοιχεία, αποδείξεις και δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να
υποβάλλονται για την υποστήριξη της αίτησης ή του αιτήµατος.

2.

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη
αίτησης προστασίας µιας παραδοσιακής ένδειξης ή αίτησης τροποποίησης της
προστατευόµενης ένδειξης ή ανάκλησης της προστασίας µιας παραδοσιακής
ένδειξης.

3.

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, προβλέπει την προστασία παραδοσιακών
ενδείξεων των οποίων η αίτηση προστασίας έχει γίνει δεκτή, ιδίως κατατάσσοντάς
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τις σύµφωνα µε το άρθρο 196 στοιχείο α) ή β) και δηµοσιεύοντας τον ορισµό ή/και
τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης.
Άρθρο 200
Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόµενες χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1
Στις περιπτώσεις που µια αίτηση ή ένα αίτηµα κρίνονται απαράδεκτα, η Επιτροπή
αποφασίζει να τα απορρίψει ως απαράδεκτα, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1.

ΤΜΗΜΑ III
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 201
Ορισµός
Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, νοούνται ως:
α)

«επισήµανση»: το σύνολο λέξεων, ενδείξεων, εµπορικών ή βιοµηχανικών σηµάτων,
εικόνων ή συµβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα,
ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίµιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριµένο
προϊόν·

β)

«παρουσίαση»: κάθε πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές µέσω της
συσκευασίας του συγκεκριµένου προϊόντος, καθώς και µέσω του σχήµατος και του
τύπου των φιαλών.
Άρθρο 202
Εφαρµογή οριζόντιων κανόνων

Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, η οδηγία 2008/95/ΕΚ, η οδηγία
89/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου37, η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου38 και η οδηγία 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου39 εφαρµόζονται στην επισήµανση και την παρουσίαση των προϊόντων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τους.

37
38
39
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ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 21.
ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17.
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Άρθρο 203
Υποχρεωτικές ενδείξεις
1.

EL

Στην επισήµανση και την παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ σηµεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται
στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές
ενδείξεις:
α)

η ονοµασία της κατηγορίας του αµπελοοινικού προϊόντος σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙ·

β)

για τους οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη:
(i)

ο όρος «προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» ή «προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη» και

(ii)

η προστατευόµενη ονοµασία προέλευση ή προστατευόµενη γεωγραφική
ένδειξη·

γ)

ο αποκτηµένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος·

δ)

ένδειξη προέλευσης·

ε)

ένδειξη του εµφιαλωτή ή, στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του
αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους
οίνου ποιότητας αρωµατικού τύπου, το όνοµα του παραγωγού ή του πωλητή·

στ)

ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση των εισαγόµενων οίνων και

ζ)

στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του
αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωµατικού
τύπου, ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), η µνεία της κατηγορίας του
αµπελοοινικού προϊόντος µπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι
ετικέτες περιλαµβάνουν προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη.

3.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β), η µνεία των όρων
«προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» ή «προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη»
µπορεί να παραλείπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο
άρθρο 196 στοιχείο α)·

β)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε
υφιστάµενες πρακτικές επισήµανσης.
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Άρθρο 204
Προαιρετικές ενδείξεις
1.

2.

EL

Στην επισήµανση και την παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
203 παράγραφος 1 µπορεί να περιλαµβάνονται ιδίως οι ακόλουθες προαιρετικές
ενδείξεις:
α)

το έτος συγκοµιδής·

β)

το όνοµα µιας ή περισσοτέρων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου·

γ)

στην περίπτωση άλλων οίνων πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 203
παράγραφος 1 στοιχείο ζ), ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα·

δ)

για τους οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη, οι παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο
196 στοιχείο β)·

ε)

το ενωσιακό σύµβολο που δηλώνει την προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης ή την προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη·

στ)

ενδείξεις που αφορούν ορισµένες µεθόδους παραγωγής·

ζ)

για τους οίνους που φέρουν προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη, το όνοµα άλλης γεωγραφικής ενότητας
η οποία είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από την περιοχή στην οποία βασίζεται
η ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 182 παράγραφος 3 και όσον αφορά τη
χρησιµοποίηση των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και
β) για οίνους χωρίς προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή προστατευόµενη
γεωγραφική ένδειξη:
α)

τα κράτη µέλη θεσπίζουν νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
για την εξασφάλιση των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου,
ούτως ώστε να κατοχυρώνεται το αληθές των σχετικών πληροφοριών·

β)

τα κράτη µέλη µπορούν, για οίνους παραγόµενους στο έδαφός τους από
οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, να καταρτίζουν καταλόγους εξαιρουµένων
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου βάσει αµερόληπτων και αντικειµενικών
κριτηρίων και µε τη δέουσα µέριµνα για θεµιτό ανταγωνισµό, ιδίως όταν:
(i)

υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών ως προς την πραγµατική
προέλευση του οίνου, διότι η συγκεκριµένη οινοποιήσιµη ποικιλία
αµπέλου συνιστά αναπόσπαστο µέρος µιας υπάρχουσας και
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης·

(ii)

οι σχετικοί έλεγχοι δεν συµφέρουν οικονοµικώς, διότι η συγκεκριµένη
οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου καταλαµβάνει πολύ µικρό τµήµα των
αµπελώνων του κράτους µέλους·
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γ)

τα µείγµατα οίνων από διάφορα κράτη µέλη δεν επιδέχονται επισήµανση της ή
των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, εκτός αν τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη συµφωνήσουν διαφορετικά και µεριµνήσουν για τη δυνατότητα
εφαρµογής των σχετικών διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου.
Άρθρο 205
Γλώσσες

1.

Όταν οι προβλεπόµενες στα άρθρα 203 και 204 υποχρεωτικές και προαιρετικές
ενδείξεις παρουσιάζονται µε τη µορφή κειµένου, αναγράφονται σε µία ή
περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Ένωσης.

2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η προστατευόµενη ονοµασία προέλευση ή
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στο
άρθρο 196 στοιχείο α) αναγράφεται στην ετικέτα στην ή στις γλώσσες για τις οποίες
ισχύει η προστασία.
Για τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις ή τις
ειδικές εθνικές ονοµασίες, στις οποίες δεν χρησιµοποιείται το λατινικό αλφάβητο,
το όνοµα επιτρέπεται επίσης να αναγράφεται και σε µία ή περισσότερες επίσηµες
γλώσσες της Ένωσης.
Άρθρο 206
Εφαρµογή

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για να
διασφαλίζεται ότι προϊόντα αναφερόµενα στο άρθρο 203 παράγραφος 1 τα οποία δεν
επισηµαίνονται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα δεν διατίθενται στην αγορά ή αποσύρονται.
Άρθρο 207
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες
1.

Για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε οριζόντιους κανόνες που αφορούν την
επισήµανση και την παρουσίαση και να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του
αµπελοοινικού τοµέα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει ορισµούς, κανόνες και περιορισµούς που αφορούν:
α)

την παρουσίαση και χρήση άλλων ενδείξεων επισήµανσης πλην εκείνων που
προβλέπονται στο παρόν τµήµα·

β)

ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις, και ιδίως:
(i)

EL

τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό των
υποχρεωτικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησής τους,
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(ii)

τις ενδείξεις που παραπέµπουν σε µια γεωργική εκµετάλλευση και τις
προϋποθέσεις χρησιµοποίησής τους,

(iii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη παραγωγής να θεσπίζουν
συµπληρωµατικούς κανόνες σχετικά µε τις υποχρεωτικές ενδείξεις,
(iv) τις διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν εκείνων
που αναφέρονται στο άρθρο 203 παράγραφος 2, όσον αφορά την
παράλειψη της µνείας της κατηγορίας του αµπελοοινικού προϊόντος και
(v)
γ)

δ)

τις διατάξεις σχετικά µε τη χρήση των γλωσσών·

τις προαιρετικές ενδείξεις, και ιδίως:
(i)

τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό των
προαιρετικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησής τους,

(ii)

τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη παραγωγής να θεσπίζουν
συµπληρωµατικούς κανόνες σχετικά µε τις προαιρετικές ενδείξεις·

την παρουσίαση, και ιδίως:
(i)

τις προϋποθέσεις χρήσης ορισµένων σχηµάτων φιαλών και κατάλογο
ορισµένων ειδικών σχηµάτων φιαλών,

(ii)

τις προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και συστηµάτων πωµατισµού τύπου
«αφρώδους οίνου»,

(iii) τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη µέλη παραγωγής να θεσπίζουν
συµπληρωµατικούς κανόνες σχετικά µε την παρουσίαση,
(iv) τις διατάξεις σχετικά µε τη χρήση των γλωσσών.

EL

2.

Για να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών πιστοποίησης,
έγκρισης και ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν τµήµα, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τα συναφή αναγκαία µέτρα.

3.

Για να διασφαλίζονται τα νόµιµα συµφέροντα των επιχειρήσεων, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την
προσωρινή επισήµανση και παρουσίαση οίνων που φέρουν ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη και των οποίων η ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη
πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 178 παράγραφος 5.

4.

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονοµικοί παράγοντες, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει µεταβατικές διατάξεις όσον
αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισηµανθεί πριν από την 1η
Αυγούστου 2009.

5.

Για να προλαµβάνεται η εµπορία στην Ένωση ή η εξαγωγή προϊόντων που δεν
έχουν επισηµανθεί σύµφωνα µε το παρόν τµήµα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να ορίζει τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται
από τα κράτη µέλη.
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6.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εµπορίου µεταξύ της Ένωσης και
ορισµένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να
θεσπίζει παρεκκλίσεις από το παρόν τµήµα.
Άρθρο 208
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν τµήµα και αφορούν τις διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις και τα τεχνικά
κριτήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών, διεπαγγελµατικές
οργανώσεις, οργανώσεις φορέων
ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 209
Οργανώσεις παραγωγών
Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:
α)

αποτελούνται από παραγωγούς ενός εκ των ακόλουθων τοµέων:
(i)

του τοµέα του λυκίσκου·

(ii)

του τοµέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών·

(iii) του τοµέα των οπωροκηπευτικών, όσον αφορά γεωργούς που καλλιεργούν ένα
ή περισσότερα προϊόντα του εν λόγω τοµέα ή/και προϊόντα τα οποία
προορίζονται αποκλειστικά για µεταποίηση·
[(iv) του τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων·]
(v)

EL

του τοµέα των µεταξοσκωλήκων·

β)

συγκροτούνται µε πρωτοβουλία των παραγωγών·

γ)

επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί ιδίως να περιλαµβάνει, ή, όσον
αφορά τον τοµέα των οπωροκηπευτικών, περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους στόχους:
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(i)

την εξασφάλιση του προγραµµατισµού της παραγωγής και της προσαρµογής
της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

(ii)

τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων
που παράγονται από τα µέλη τους·

(iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιµών
παραγωγού.
Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών οι οποίες
απαρτίζονται από παραγωγούς άλλου τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 πλην των τοµέων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται
στο εν λόγω εδάφιο στοιχεία β) και γ).
Τα κράτη µέλη µπορούν, όσον αφορά τον αµπελοοινικό τοµέα, να αναγνωρίζουν οργανώσεις
παραγωγών υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ), των
οποίων το καταστατικό υποχρεώνει τα µέλη, ιδίως:
α)

να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την
παροχή σχετικών µε την παραγωγή πληροφοριών, την παραγωγή, την εµπορία και
την προστασία του περιβάλλοντος·

β)

να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται από την οργάνωση των παραγωγών για
στατιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον αφορά τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τις
εξελίξεις της αγοράς·

γ)

να καταβάλλουν χρηµατικές ποινές για παραβίαση των υποχρεώσεων που
προβλέπονται από το καταστατικό.

Στον αµπελοοινικό τοµέα, ειδικότερα, επιτρέπεται να επιδιώκονται οι ακόλουθοι
συγκεκριµένοι σκοποί κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου στοιχείο γ):
α)

προώθηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών
καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής·

β)

προώθηση πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των υποπροϊόντων της οινοποίησης και
τη διαχείριση αποβλήτων, ιδίως για να προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων, του
εδάφους και του τοπίου και να διαφυλάσσεται ή να προωθείται η βιοποικιλότητα·

γ)

διεξαγωγή ερευνών µε αντικείµενο τις αειφόρες µεθόδους παραγωγής και τις
εξελίξεις της αγοράς·

δ)

συµβολή στην υλοποίηση των προγραµµάτων στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο
I κεφάλαιο IV τµήµα VΙΙ του παρόντος µέρους.
Άρθρο 210
∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις

1.

EL

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις οι οποίες:
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α)

αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν
την παραγωγή, την εµπορία και/ή τη µεταποίηση προϊόντων των εξής τοµέων:
(i)

του τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών,

(ii)

του τοµέα του καπνού·

β)

συγκροτούνται µε πρωτοβουλία όλων ή ορισµένων από τις οργανώσεις ή
ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

γ)

επιδιώκουν συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος µπορεί να αφορά ιδίως:
(i)

τη συγκέντρωση και τον συντονισµό της προσφοράς και την εµπορία
των προϊόντων των µελών,

(ii)

την από κοινού προσαρµογή της παραγωγής και της µεταποίησης στις
απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτίωση του προϊόντος,

(iii) την προαγωγή της ορθολογικής οργάνωσης και της βελτίωσης της
παραγωγής και της µεταποίησης,
(iv) τη διεξαγωγή ερευνών µε αντικείµενο τις αειφόρες µεθόδους παραγωγής
και τις εξελίξεις στην αγορά.
2.

Όταν οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ασκούν
τις δραστηριότητές τους στο έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών µελών, η
αναγνώριση παρέχεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1.

3.

Συµπληρωµατικά προς την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα των οπωροκηπευτικών και µπορούν να
αναγνωρίζουν τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις του αµπελοοινικού τοµέα, οι
οποίες:
α)

αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν
την παραγωγή, την εµπορία ή τη µεταποίηση των προϊόντων των τοµέων που
αναφέρονται στην εισαγωγική φράση·

β)

συγκροτούνται µε πρωτοβουλία όλων ή ορισµένων εκ των εκπροσώπων που
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

ασκούν µία, και στην περίπτωση του τοµέα των οπωροκηπευτικών δύο ή
περισσότερες, από τις ακόλουθες δραστηριότητες, σε µία ή περισσότερες
περιφέρειες της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των
καταναλωτών και, στον αµπελοοινικό τοµέα, υπό την επιφύλαξη των λοιπών
τοµέων, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη δηµόσια υγεία και τα συµφέροντα
των καταναλωτών:
(i)

EL

βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή
και την αγορά,
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(ii)

διευκόλυνση του συντονισµού της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων
του τοµέα των οπωροκηπευτικών και του αµπελοοινικού τοµέα, ιδίως µε
έρευνες και µελέτες αγοράς,

(iii) κατάρτιση υποδειγµάτων συµβάσεων που είναι σύµφωνα µε τους
ενωσιακούς κανόνες,
(iv) πληρέστερη εκµετάλλευση του δυναµικού των παραγόµενων
οπωροκηπευτικών και του δυναµικού της παραγωγής στον αµπελοοινικό
τοµέα,
(v)

παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι
αναγκαίες για τον προσανατολισµό της παραγωγής προς προϊόντα που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς και στις
προτιµήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την
ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος,

(vi) αναζήτηση µεθόδων περιορισµού της χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και άλλων εισροών και διασφάλιση της ποιότητας των
προϊόντων καθώς και της προστασίας του εδάφους και των υδάτων,
(vii) ανάπτυξη µεθόδων και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εµπορίας, καθώς
και, όσον αφορά τον αµπελοοινικό τοµέα, της οινοποίησης,
(viii) εκµετάλλευση του δυναµικού της βιολογικής γεωργίας και προστασία
και προώθηση της εν λόγω γεωργίας, καθώς και των ονοµασιών
προέλευσης, των σηµάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων,
(ix) προώθηση µεθόδων ολοκληρωµένης παραγωγής ή άλλων µεθόδων
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον,
(x)

για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών, θέσπιση, όσον αφορά τους
κανόνες παραγωγής και εµπορίας που αναφέρονται στο παράρτηµα XIV
σηµεία 2 και 3, κανόνων αυστηρότερων από τους ενωσιακούς ή τους
εθνικούς κανόνες,

(xi) για τον αµπελοοινικό τοµέα:

[4.

EL

–

παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του
οίνου
µε
προστατευόµενη
ονοµασία
προέλευσης
ή
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη,

–

ενθάρρυνση της συνετής και υπεύθυνης κατανάλωσης οίνου και
ενηµέρωση σχετικά µε τις βλάβες που συνδέονται µε την
παρακινδυνευµένη κατανάλωση,

–

ανάληψη ενεργειών προώθησης των οίνων, ιδίως σε τρίτες χώρες.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις
οι οποίες:
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α)

αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν
την παραγωγή, την εµπορία ή τη µεταποίηση προϊόντων του τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων·

β)

συγκροτούνται µε πρωτοβουλία όλων ή ορισµένων εκ των εκπροσώπων που
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

ασκούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, σε µία ή
περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα
των καταναλωτών:
(i)

βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή
και την αγορά, µεταξύ άλλων µε τη δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων
για τις τιµές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συµβάσεων που έχουν
συναφθεί προηγουµένως για την παράδοση ανεπεξέργαστου γάλακτος
και µε την εκπόνηση αναλύσεων για δυνητικές µελλοντικές εξελίξεις της
αγοράς σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

(ii)

διευκόλυνση του συντονισµού της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων
του τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιδίως µε
έρευνες και µελέτες αγοράς,

(iii) κατάρτιση υποδειγµάτων συµβάσεων που είναι σύµφωνα µε τους
ενωσιακούς κανόνες,
(iv) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι
αναγκαίες για τον προσανατολισµό της παραγωγής προς προϊόντα που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς και στις
προτιµήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την
ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος,
(v)

αναζήτηση µεθόδων περιορισµού της χρήσης κτηνιατρικών προϊόντων
και άλλων εισροών,

(vi) ανάπτυξη µεθόδων και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εµπορίας,
(vii) εκµετάλλευση του δυναµικού της βιολογικής γεωργίας και προστασία
και προώθηση της εν λόγω γεωργίας, καθώς και των ονοµασιών
προέλευσης, των σηµάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων
και
(viii) προώθηση µεθόδων ολοκληρωµένης παραγωγής ή άλλων µεθόδων
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.]
Άρθρο 211
Κοινές διατάξεις για τις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις
1.

EL

Το άρθρο 209 και το άρθρο 210 παράγραφος 1 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
αναγνώρισης, η οποία αποφασίζεται από τα κράτη µέλη βάσει του εθνικού δικαίου
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και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, οργανώσεων παραγωγών ή
διεπαγγελµατικών οργανώσεων, αντίστοιχα, σε κάθε τοµέα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 πλην των τοµέων που αναφέρονται στο άρθρο 209 πρώτο εδάφιο στοιχείο
α) και στο άρθρο 210 παράγραφος 1.
2.

Οι οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίζονται ή εγκρίνονται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 865/2004, (ΕΚ) αριθ. 1952/2005 και (ΕΟΚ) αριθ. 707/76
θεωρούνται αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών δυνάµει του άρθρου 209 του
παρόντος κανονισµού.
Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται ή εγκρίνονται σύµφωνα µε
τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 2077/92 και (ΕΚ) αριθ. 865/2004 θεωρούνται
αναγνωρισµένες διεπαγγγελµατικές οργανώσεις δυνάµει του άρθρου 210 του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 212
Οργανώσεις φορέων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι οργανώσεις φορέων περιλαµβάνουν τις
αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών, τις αναγνωρισµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις
και τις αναγνωρισµένες οργανώσεις άλλων φορέων του τοµέα του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών ή τις ενώσεις τους.

ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΤΙΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 213
Καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών
1.

Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών
υποχρεώνει ιδίως τους παραγωγούς µέλη:
α)

EL

να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον
αφορά την παροχή σχετικών µε την παραγωγή πληροφοριών, την παραγωγή,
την εµπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·
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2.

3.
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β)

να είναι µέλη µιας µόνο οργάνωσης παραγωγών, όσον αφορά την παραγωγή
οποιουδήποτε προϊόντος αναφερόµενου στο άρθρο 209 πρώτο εδάφιο στοιχείο
α) σηµείο iii) από δεδοµένη εκµετάλλευση·

γ)

να διαθέτουν στο εµπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους µέσω της
οργάνωσης παραγωγών·

δ)

να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται από την οργάνωση παραγωγών
για στατιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον αφορά τις καλλιεργούµενες εκτάσεις,
τις συγκοµιζόµενες ποσότητες, τις αποδόσεις και τις απευθείας πωλήσεις·

ε)

να καταβάλλουν τις χρηµατικές εισφορές που προβλέπονται από το
καταστατικό για τη δηµιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού
ταµείου που προβλέπεται στο άρθρο 120.

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ) της παραγράφου 1, εφόσον το επιτρέπει η
οργάνωση παραγωγών και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει
καθορίσει η οργάνωση παραγωγών, οι παραγωγοί µέλη µπορούν:
α)

να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές για την κάλυψη των προσωπικών
τους αναγκών, στις εγκαταστάσεις της εκµετάλλευσης ή/και εκτός αυτής, ένα
ορισµένο ποσοστό της παραγωγής ή/και των προϊόντων τους, το οποίο
καθορίζουν τα κράτη µέλη και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 10 %·

β)

να διαθέτουν στο εµπόριο, οι ίδιοι ή µέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που
ορίζεται από την οργάνωσή τους, ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι
αµελητέες σε σχέση µε τον όγκο της εµπορεύσιµης παραγωγής της οργάνωσής
τους·

γ)

να διαθέτουν στο εµπόριο, οι ίδιοι ή µέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που
ορίζεται από την οργάνωσή τους, προϊόντα τα οποία, λόγω των
χαρακτηριστικών τους, δεν εµπίπτουν κανονικά στο πεδίο των εµπορικών
δραστηριοτήτων της συγκεκριµένης οργάνωσης παραγωγών.

Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης:
α)

διαδικασίες για τον καθορισµό, την έκδοση και την τροποποίηση των κανόνων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)

την υποχρέωση των µελών να καταβάλλουν τις χρηµατικές εισφορές που
απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση της οργάνωσης παραγωγών·

γ)

κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς µέλη τον δηµοκρατικό έλεγχο
της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της·

δ)

κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
καταστατικό, και ιδίως για µη καταβολή των χρηµατικών εισφορών, ή των
κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών·

ε)

κανόνες σχετικά µε την εγγραφή νέων µελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη
διάρκεια συµµετοχής στην οργάνωση·
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στ)
4.

τους λογιστικούς και οικονοµικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη
λειτουργία της οργάνωσης.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών τεκµαίρεται ότι
ενεργούν εξ ονόµατος των µελών τους και για λογαριασµό τους όσον αφορά
οικονοµικά θέµατα.
Άρθρο 214
Αναγνώριση

1.

2.

EL

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ως οργανώσεις παραγωγών του τοµέα των
οπωροκηπευτικών όλες τις νοµικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόµενα τµήµατα
νοµικών οντοτήτων που υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον:
α)

έχουν ως στόχο τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών
πρακτικών, τεχνικών παραγωγής και πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως
προκειµένου να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του
τοπίου και να διατηρηθεί ή να προαχθεί η βιοποικιλότητα, και πληρούν τις
απαιτήσεις των άρθρων 209 και 213 προσκοµίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία·

β)

διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθµό µελών και καλύπτουν έναν ελάχιστο όγκο ή
αξία εµπορεύσιµης παραγωγής που καθορίζεται από τα κράτη µέλη,
προσκοµίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία·

γ)

παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους,
τόσο όσον αφορά τη διάρκεια όσο και την αποτελεσµατικότητα και τη
συγκέντρωση της προσφοράς· προς τούτο, τα κράτη µέλη µπορούν να
αποφασίζουν ποια προϊόντα ή ποιες οµάδες προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 209 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σηµείο iii) πρέπει να καλύπτονται από
την οργάνωση παραγωγών·

δ)

προσφέρουν πραγµατικά στα µέλη τους, όταν χρειάζεται, τη δυνατότητα να
λάβουν τεχνική βοήθεια για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών
προς το περιβάλλον·

ε)

θέτουν πραγµατικά στη διάθεση των µελών τους, εφόσον είναι αναγκαίο, τα
τεχνικά µέσα για τη συλλογή, την αποθήκευση, τη συσκευασία και την
εµπορία των προϊόντων τους·

στ)

εξασφαλίζουν ορθή εµπορική και λογιστική διαχείριση των δραστηριοτήτων
τους και

ζ)

δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε µια συγκεκριµένη αγορά, εκτός εάν αυτό
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης.

Τα κράτη µέλη:
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α)

αποφασίζουν σχετικά µε την αναγνώριση µιας οργάνωσης παραγωγών εντός
τριών µηνών από την υποβολή αίτησης συνοδευόµενης από όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά·

β)

διεξάγουν ελέγχους σε τακτά διαστήµατα προκειµένου να διαπιστώνουν τη
συµµόρφωση των οργανώσεων παραγωγών προς το παρόν κεφάλαιο,
επιβάλλουν κυρώσεις στις οργανώσεις αυτές σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
ή παρατυπιών όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και
αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της αναγνώρισης·

γ)

κοινοποιούν στην Επιτροπή, µία φορά ετησίως, κάθε απόφαση έγκρισης,
άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 215
Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών
Ένωση οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών συγκροτείται µε
πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες µιας οργάνωσης παραγωγών που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισµό. Για το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη µπορούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, να
αναγνωρίζουν µια ένωση οργανώσεων παραγωγών όταν:
α)

το κράτος µέλος κρίνει ότι η ένωση είναι σε θέση να ασκεί όντως τις εν λόγω
δραστηριότητες και

β)

η ένωση δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σε µια συγκεκριµένη αγορά, εκτός εάν αυτό
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης.

Το άρθρο 213 παράγραφος 4 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών.
Άρθρο 216
Υπεργολαβία
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε µια αναγνωρισµένη οργάνωση παραγωγών του
τοµέα των οπωροκηπευτικών ή σε µια αναγνωρισµένη ένωση οργανώσεων παραγωγών του
εν λόγω τοµέα να αναθέτει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, µεταξύ
άλλων σε θυγατρικές, υπό τον όρο ότι αποδεικνύει επαρκώς στο κράτος µέλος ότι µε τον
τρόπο αυτόν επιτυγχάνονται δεόντως οι στόχοι της συγκεκριµένης οργάνωσης παραγωγών ή
ένωσης οργανώσεων παραγωγών.
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Άρθρο 217
Οµάδες παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών
1.

Στα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή
µετέπειτα ή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 349 παράγραφος 2 της συνθήκης ή στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006,
µπορούν να συσταθούν οµάδες παραγωγών ως νοµικές οντότητες ή σαφώς
οριζόµενα τµήµατα νοµικών οντοτήτων µε πρωτοβουλία των γεωργών που
καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα του τοµέα των οπωροκηπευτικών
ή/και τέτοια προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για µεταποίηση, µε σκοπό
την αναγνώρισή τους ως οργανώσεων παραγωγών.
Στις εν λόγω οµάδες παραγωγών είναι δυνατόν να παραχωρείται µεταβατική
περίοδος προκειµένου να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως
οργανώσεων παραγωγών σύµφωνα µε το άρθρο 209.
Για να είναι επιλέξιµες οι εν λόγω οµάδες παραγωγών, υποβάλλουν στο οικείο
κράτος µέλος σχέδιο σταδιακής αναγνώρισης, του οποίου η αποδοχή ισοδυναµεί µε
προαναγνώριση και λογίζεται ως έναρξη της µεταβατικής περιόδου που αναφέρεται
στο δεύτερο εδάφιο. Η µεταβατική περίοδος διαρκεί το πολύ πέντε έτη.

2.

Πριν αποδεχθούν το σχέδιο αναγνώρισης, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την
Επιτροπή σχετικά µε την πρόθεσή τους και τις πιθανές δηµοσιονοµικές συνέπειές
της.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Άρθρο 218
Επέκταση κανόνων
1.

EL

Στις περιπτώσεις στις οποίες µια οργάνωση παραγωγών του τοµέα των
οπωροκηπευτικών που αναπτύσσει δραστηριότητες σε µια συγκεκριµένη
οικονοµική περιφέρεια θεωρείται, όσον αφορά ένα συγκεκριµένο προϊόν,
αντιπροσωπευτική της παραγωγής και των παραγωγών της εν λόγω περιφέρειας, το
οικείο κράτος µέλος µπορεί, κατόπιν αιτήσεως της οργάνωσης παραγωγών, να
καταστήσει δεσµευτικούς, για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστηµένοι στην εν
λόγω οικονοµική περιφέρεια και δεν είναι µέλη της οργάνωσης παραγωγών, τους
ακόλουθους κανόνες:
α)

τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 213 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β)

τους κανόνες που απαιτούνται για την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 121 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
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Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες:
α)

έχουν ισχύσει επί µία τουλάχιστον περίοδο εµπορίας·

β)

περιλαµβάνονται στον διεξοδικό κατάλογο του παραρτήµατος XIV·

γ)

καθίστανται δεσµευτικοί για τρεις το πολύ περιόδους εµπορίας.

Ωστόσο, η προϋπόθεση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δευτέρου εδαφίου δεν
εφαρµόζεται εάν οι σχετικοί κανόνες απαριθµούνται στο παράρτηµα XIV σηµεία 1,
3 και 5. Σε αυτή την περίπτωση, η επέκταση των κανόνων δεν επιτρέπεται να
εφαρµόζεται για διάστηµα µεγαλύτερο της µίας περιόδου εµπορίας.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος, ως «οικονοµική περιφέρεια» νοείται
µια γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από όµορες ή γειτονικές περιοχές
παραγωγής στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας είναι οµοιογενείς.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο των οικονοµικών
περιφερειών.
Εντός ενός µηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή, µε εκτελεστική πράξη και
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1,
εγκρίνει τον κατάλογο ή αποφασίζει, έπειτα από διαβουλεύσεις µε το οικείο κράτος
µέλος, για τις τροποποιήσεις τις οποίες το εν λόγω κράτος µέλος οφείλει να
επιφέρει. Η Επιτροπή µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση του εγκριθέντος καταλόγου µε
τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο.
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3.

Μια οργάνωση παραγωγών θεωρείται αντιπροσωπευτική κατά την έννοια της
παραγράφου 1 όταν συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50 % των παραγωγών της
οικονοµικής περιφέρειας στην οποία αναπτύσσει δραστηριότητες και καλύπτει
τουλάχιστον το 60 % του όγκου της παραγωγής της εν λόγω περιφέρειας. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 5, κατά τον υπολογισµό των ποσοστών αυτών δεν
λαµβάνονται υπόψη οι παραγωγοί ή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων που
καλύπτονται, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 και, από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
834/2007.

4.

Οι κανόνες που καθίστανται δεσµευτικοί για το σύνολο των παραγωγών µιας
συγκεκριµένης οικονοµικής περιφέρειας:
α)

δεν ζηµιώνουν τους άλλους παραγωγούς του συγκεκριµένου κράτους µέλους ή
της Ένωσης·

β)

δεν εφαρµόζονται, εκτός αν τα αφορούν ρητώς, στα προϊόντα που
παραδίδονται προς µεταποίηση στο πλαίσιο σύµβασης που έχει υπογραφεί
πριν από την έναρξη της περιόδου εµπορίας, µε εξαίρεση τους κανόνες
παροχής πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή που αναφέρονται στο άρθρο
213 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ)

δεν αντιβαίνουν στους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.
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5.

Οι κανόνες δεν µπορούν να είναι δεσµευτικοί για τους παραγωγούς βιολογικών
προϊόντων που καλύπτονται, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και, από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά, από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, εκτός εάν το συγκεκριµένο µέτρο έχει γίνει δεκτό από το 50 %
τουλάχιστον των παραγωγών αυτών στην οικονοµική περιφέρεια στην οποία
αναπτύσσει δραστηριότητες η οργάνωση παραγωγών και η εν λόγω οργάνωση
καλύπτει τουλάχιστον το 60 % της παραγωγής αυτής στη συγκεκριµένη περιφέρεια.
Άρθρο 219
Κοινοποίηση

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή τους κανόνες που καθιστούν
δεσµευτικούς για το σύνολο των παραγωγών µιας συγκεκριµένης οικονοµικής περιφέρειας
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 218 παράγραφος 1. Η Επιτροπή µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση
των εν λόγω κανόνων µε τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο.
Άρθρο 220
Ανάκληση της επέκτασης των κανόνων
Η Επιτροπή αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, ότι ένα κράτος µέλος πρέπει να ανακαλέσει την
επέκταση των κανόνων που έχει αποφασίσει το εν λόγω κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο
218 παράγραφος 1:
α)

όταν διαπιστώνει ότι µε την εν λόγω επέκταση στους άλλους παραγωγούς
αποκλείεται ο ανταγωνισµός σε σηµαντικό τµήµα της εσωτερικής αγοράς ή θίγεται
η ελευθερία των συναλλαγών ή τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του άρθρου 39 της
συνθήκης·

β)

όταν διαπιστώνει ότι το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης εφαρµόζεται στους
κανόνες που επεκτείνονται σε άλλους παραγωγούς. Η απόφαση της Επιτροπής
σχετικά µε τους κανόνες αυτούς εφαρµόζεται µόνο από την ηµεροµηνία της
σχετικής διαπίστωσης·

γ)

όταν διαπιστώνει, έπειτα από έλεγχο, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του
παρόντος υποτµήµατος.
Άρθρο 221
Χρηµατικές εισφορές των παραγωγών που δεν είναι µέλη οργάνωσης

Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 218 παράγραφος 1, το οικείο κράτος µέλος µπορεί να
αποφασίζει, βάσει υποβαλλόµενων δικαιολογητικών, ότι οι παραγωγοί που δεν είναι µέλη
της οργάνωσης παραγωγών οφείλουν σε αυτή µέρος των χρηµατικών εισφορών που
καταβάλλουν οι παραγωγοί µέλη, εφόσον τα ποσά αυτά προορίζονται να καλύψουν:

EL
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α)

τις διοικητικές δαπάνες εφαρµογής των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 218
παράγραφος 1·

β)

τις δαπάνες για τις εργασίες έρευνας, µελέτης της αγοράς και προώθησης των
πωλήσεων, τις οποίες αναλαµβάνει η οργάνωση ή η ένωση προς όφελος του
συνόλου των παραγωγών της περιφέρειας.
Άρθρο 222
Επέκταση των κανόνων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτµήµατος, κάθε αναφορά στις οργανώσεις παραγωγών
νοείται επίσης ως αναφορά στις αναγνωρισµένες ενώσεις οργανώσεων παραγωγών.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ IV
∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Άρθρο 223
Αναγνώριση και ανάκληση αναγνώρισης
1.

2.

EL

Εάν το επιτρέπουν οι δοµές τους, τα κράτη µέλη µπορούν να αναγνωρίζουν ως
διεπαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα των οπωροκηπευτικών όλες τις νοµικές
οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στην επικράτειά τους και υποβάλλουν σχετική
αίτηση, υπό τον όρο ότι:
α)

ασκούν τις δραστηριότητές τους σε µία ή περισσότερες περιφέρειες του
οικείου κράτους µέλους·

β)

αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο της παραγωγής, της εµπορίας ή/και της
µεταποίησης οπωροκηπευτικών και µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση
οπωροκηπευτικά στην ή στις εν λόγω περιφέρειες και, στην περίπτωση που
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της µιας περιφέρειες, αποδεικνύουν
στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα για καθέναν από τους κλάδους που
συγκεντρώνουν σε καθεµία από τις περιφέρειες αυτές·

γ)

ασκούν δύο ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 210 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

δ)

δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία
οπωροκηπευτικών ή µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση οπωροκηπευτικά·

ε)

δεν συµµετέχουν σε καµία από τις συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 285 παράγραφος 4.

Πριν από την αναγνώριση, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης µαζί µε
κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την αντιπροσωπευτικότητα και τις διάφορες
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δραστηριότητές τους, καθώς και όλα τα άλλα αναγκαία για την αξιολόγηση
στοιχεία.
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να αντιταχθεί στην αναγνώριση
εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης.
3.

Τα κράτη µέλη:
α)

αποφασίζουν σχετικά µε την αναγνώριση εντός τριών µηνών από την υποβολή
της αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά·

β)

ελέγχουν τακτικά την τήρηση, εκ µέρους των διεπαγγελµατικών οργανώσεων,
των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης, επιβάλλουν κυρώσεις στις
οργανώσεις αυτές σε περίπτωση µη τήρησης ή παρατυπιών όσον αφορά τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού και αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο,
την ανάκληση της αναγνώρισης·

γ)

ανακαλούν την αναγνώριση εάν:
(i)

δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις και οι όροι αναγνώρισης που
προβλέπονται στο παρόν υποτµήµα,

(ii)

η διεπαγγελµατική οργάνωση συµµετέχει σε οποιαδήποτε από τις
συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που αναφέρονται
στο άρθρο 285 παράγραφος 4, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες
κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,

(iii) η διεπαγγελµατική οργάνωση δεν τηρεί την υποχρέωση κοινοποίησης
που προβλέπεται στο άρθρο 285 παράγραφος 2·
δ)

EL

κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός δύο µηνών κάθε απόφαση αναγνώρισης,
απόρριψης ή ανάκλησης αναγνώρισης.

4.

Η αναγνώριση ισοδυναµεί µε άδεια άσκησης των δραστηριοτήτων που
απαριθµούνται στο άρθρο 210 παράγραφος 3 στοιχείο γ), µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

5.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
συχνότητα υποβολής εκθέσεων από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή σχετικά µε τις
δραστηριότητες των διεπαγγελµατικών οργανώσεων.

6.

Κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστική πράξη και
χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1,
να ζητήσει από κράτος µέλος την ανάκληση αναγνώρισης.

7.

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί, µε τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο,
κατάλογο των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών οργανώσεων, αναφέροντας τον
οικονοµικό τοµέα ή την περιοχή των δραστηριοτήτων τους και τις δραστηριότητες
που ασκούν κατά την έννοια του άρθρου 224. ∆ηµοσιοποιούνται επίσης οι
ανακλήσεις αναγνώρισης.
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Άρθρο 224
Επέκταση κανόνων
1.

Όταν µια διεπαγγελµατική οργάνωση που αναπτύσσει δραστηριότητες σε µία ή
περισσότερες
συγκεκριµένες
περιφέρειες
κράτους
µέλους
θεωρείται
αντιπροσωπευτική της παραγωγής, της εµπορίας ή της µεταποίησης ενός
συγκεκριµένου προϊόντος, το οικείο κράτος µέλος µπορεί, ύστερα από αίτηση της εν
λόγω διεπαγγελµατικής οργάνωσης, να καταστήσει δεσµευτικές, για περιορισµένη
χρονική περίοδο, και για άλλους, µεµονωµένους ή µη οικονοµικούς φορείς, οι
οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες στην ή στις εν λόγω περιφέρειες και δεν
ανήκουν στην οργάνωση αυτή, ορισµένες συµφωνίες, αποφάσεις ή εναρµονισµένες
πρακτικές που συνάπτονται στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτής.

2.

Μια διεπαγγελµατική οργάνωση θεωρείται αντιπροσωπευτική κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν συγκεντρώνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής ή της
εµπορίας ή της µεταποίησης του ή των συγκεκριµένων προϊόντων στην ή στις
οικείες περιφέρειες ενός κράτους µέλους. Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων
της σε άλλους οικονοµικούς φορείς καλύπτει περισσότερες από µία περιφέρειες, η
διεπαγγελµατική
οργάνωση
πρέπει
να
αποδεικνύει
στοιχειώδη
αντιπροσωπευτικότητα για καθέναν από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε
καθεµία από τις καλυπτόµενες περιφέρειες.

3.

Οι κανόνες για τους οποίους µπορεί να ζητηθεί επέκταση σε άλλους οικονοµικούς
φορείς:
α)

αποσκοπούν σε ένα από τα ακόλουθα:
(i)

παροχή πληροφοριών όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά,

(ii)

εφαρµογή αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά την παραγωγή σε σχέση
µε εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η εθνική νοµοθεσία,

(iii) κατάρτιση τυποποιηµένων συµβάσεων σύµφωνων µε τους ενωσιακούς
κανόνες,
(iv) κανόνες εµπορίας,
(v)

κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος,

(vi) µέτρα για την προώθηση και την αξιοποίηση του δυναµικού των
προϊόντων,
(vii) µέτρα προστασίας της βιολογικής γεωργίας και των ονοµασιών
προέλευσης, των σηµάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·
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β)

έχουν ισχύσει επί µία τουλάχιστον περίοδο εµπορίας·

γ)

µπορούν να καταστούν δεσµευτικοί για τρεις περιόδους εµπορίας κατ’
ανώτατο όριο·
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δ)

δεν ζηµιώνουν άλλους οικονοµικούς φορείς του συγκεκριµένου κράτους
µέλους ή της Ένωσης.

Ωστόσο, η προϋπόθεση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου δεν
εφαρµόζεται, εάν οι σχετικοί κανόνες παρατίθενται στο παράρτηµα XIV σηµεία 1, 3
και 5. Σε αυτή την περίπτωση, η επέκταση των κανόνων δεν επιτρέπεται να
εφαρµόζεται για διάστηµα µεγαλύτερο της µίας περιόδου εµπορίας.
4.

Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σηµεία
ii), iv) και v) δεν διαφέρουν από αυτούς του παραρτήµατος XIV. Οι κανόνες που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σηµείο ii) δεν
εφαρµόζονται στα προϊόντα που παράγονται εκτός της ή των συγκεκριµένων
περιφερειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 225
Κοινοποίηση και ανάκληση της επέκτασης κανόνων

1.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους κανόνες που καθιστούν
δεσµευτικούς για όλους τους οικονοµικούς φορείς συγκεκριµένης περιφέρειας ή
συγκεκριµένων περιφερειών σύµφωνα µε το άρθρο 224 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
δηµοσιοποιεί τους εν λόγω κανόνες µε τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον
κατάλληλο.

2.

Πριν από τη δηµοσιοποίηση των κανόνων, η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1 για κάθε κοινοποίηση επέκτασης
διεπαγγελµατικών συµφωνιών.

3.

Η Επιτροπή αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, ότι ένα κράτος µέλος
οφείλει να ανακαλέσει την επέκταση κανόνων που έχει αποφασίσει το εν λόγω
κράτος µέλος, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 220.
Άρθρο 226
Χρηµατικές εισφορές από µη µέλη

Σε περίπτωση επέκτασης των κανόνων για ένα ή περισσότερα προϊόντα και όταν µία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 224 παράγραφος 3
στοιχείο α) ασκούνται από αναγνωρισµένη διεπαγγελµατική οργάνωση και εξυπηρετούν το
γενικό οικονοµικό συµφέρον των προσώπων των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν το ή τα
εν λόγω προϊόντα, το κράτος µέλος το οποίο αναγνώρισε την διεπαγγελµατική οργάνωση
µπορεί να αποφασίζει ότι τα άτοµα ή οι οµάδες που δεν είναι µέλη της, αλλά επωφελούνται
από τις εν λόγω δραστηριότητες, οφείλουν στην οργάνωση το σύνολο ή µέρος των
χρηµατικών εισφορών που καταβάλλουν τα µέλη της, εφόσον οι εισφορές αυτές
προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που απορρέουν άµεσα από την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων.

EL
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ΤΜΗΜΑ III
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 227
Αναγνώριση
1.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών και
διεπαγγελµατικές οργανώσεις, οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση στο
οικείο κράτος µέλος και των οποίων η αίτηση περιλαµβάνει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι η οντότητα:
α)

όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών:
(i)

πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 209,

(ii)

συγκεντρώνει έναν ελάχιστο αριθµό µελών που ορίζεται από το οικείο
κράτος µέλος,

(iii) καλύπτει, στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η οργάνωση, έναν
ελάχιστο όγκο εµπορεύσιµης παραγωγής ο οποίος καθορίζεται από το
οικείο κράτος µέλος,
(iv) είναι σε θέση να ασκεί ορθά τις δραστηριότητές της, όσον αφορά τόσο
τη διάρκεια, όσο και την αποτελεσµατικότητα και τη συγκέντρωση της
προσφοράς,
(v)

β)

προσφέρει πράγµατι στα µέλη της τη δυνατότητα να λάβουν τεχνική
βοήθεια για την εφαρµογή καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον·

όσον αφορά τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις:
(i)

πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 210 παράγραφος 3,

(ii)

ασκεί τις δραστηριότητές της σε µία ή περισσότερες περιοχές του
οικείου εδάφους,

(iii) αντιπροσωπεύει σηµαντικό µερίδιο της παραγωγής ή της εµπορίας
προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό,
(iv) δεν έχει αναλάβει η ίδια την παραγωγή ή µεταποίηση ή εµπορία
προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα.
2.

EL

Οι οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θεωρούνται αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών δυνάµει
του παρόντος άρθρου.
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Οι οργανώσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 210 παράγραφος 3 και της
παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και έχουν αναγνωριστεί από κράτη
µέλη, θεωρούνται αναγνωρισµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις δυνάµει των εν
λόγω διατάξεων.
3.

Το άρθρο 214 παράγραφος 2 και το άρθρο 223 παράγραφος 3 εφαρµόζονται
τηρουµένων των αναλογιών στις οργανώσεις παραγωγών και τις διεπαγγελµατικές
οργανώσεις του αµπελοοινικού τοµέα, αντίστοιχα. Ωστόσο,
α)

οι προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 2 στοιχείο α) και
στο άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι τετράµηνες·

β)

οι αιτήσεις αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 2
στοιχείο α) και στο άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο α) υποβάλλονται στο
κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της η οργάνωση·

γ)

οι ετήσιες κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 214 παράγραφος 2
στοιχείο γ) και στο άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο δ) πραγµατοποιούνται
έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

ΤΜΗΜΑ IV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 228
Πληρωµή εισφοράς από µη µέλη
1.

Όταν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο
2 ασκούνται από αναγνωρισµένη διεπαγγελµατική οργάνωση του τοµέα του καπνού
και εξυπηρετούν το γενικό οικονοµικό συµφέρον των προσώπων των οποίων οι
δραστηριότητες αφορούν ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα, το κράτος
µέλος το οποίο αναγνώρισε την οργάνωση, ή η Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, στις περιπτώσεις που η
αναγνώριση έχει παρασχεθεί από την Επιτροπή, µπορεί να αποφασίζει ότι τα άτοµα
ή οι οµάδες που δεν είναι µέλη της οργάνωσης, αλλά επωφελούνται από τις εν λόγω
δραστηριότητες, οφείλουν στην οργάνωση το σύνολο ή µέρος των εισφορών που
καταβάλλονται από τα µέλη της, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για να
καλύψουν τις δαπάνες που απορρέουν άµεσα από την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων, πλην των πάσης φύσεως διοικητικών δαπανών.

2.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα:
α)

EL

έρευνα για την αξιοποίηση των προϊόντων, ιδίως µε νέες χρήσεις οι οποίες να
µη θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία,
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β)

µελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας του καπνού σε φύλλα ή του
δεµατοποιηµένου καπνού,

γ)

έρευνα µε αντικείµενο τις καλλιεργητικές µεθόδους που δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για περιορισµό της χρήσης φυτοϋγειονοµικών προϊόντων και
εξασφαλίζουν την προστασία του εδάφους και του περιβάλλοντος.

3.

Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη κοινοποιούν προς την Επιτροπή τις αποφάσεις που
προτίθενται να λάβουν δυνάµει της παραγράφου 1. Οι αποφάσεις αυτές δεν µπορούν
να εφαρµόζονται πριν από την παρέλευση τριών µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή µπορεί, εντός αυτής της τρίµηνης
προθεσµίας, µε εκτελεστική πράξη και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να ζητεί την απόρριψη ολόκληρου του
σχεδίου απόφασης ή µέρους αυτού, εφόσον το προβαλλόµενο γενικό οικονοµικό
συµφέρον δεν κρίνεται βάσιµο.

4.

Όταν το γενικό οικονοµικό συµφέρον εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες µιας
διεπαγγελµατικής οργάνωσης που έχει αναγνωρισθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε
το παρόν κεφάλαιο, η Επιτροπή κοινοποιεί στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη το
σχέδιο απόφασής της. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις παρατηρήσεις τους εντός δύο
µηνών από την κοινοποίηση.

[ΤΜΗΜΑ V

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 229
Συµβατικές διαπραγµατεύσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων

EL

1.

Οι διαπραγµατεύσεις για τις συµβάσεις παράδοσης ανεπεξέργαστου γάλακτος από
γεωργό σε επιχείρηση µεταποίησης ανεπεξέργαστου γάλακτος ή σε επιχείρηση
συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 311 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο µπορούν
να διεξάγονται από οργάνωση παραγωγών του τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων που έχει αναγνωριστεί δυνάµει του άρθρου 209, εξ
ονόµατος των γεωργών µελών της για µέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής
τους.

2.

Οι διαπραγµατεύσεις της οργάνωσης παραγωγών µπορούν να διεξάγονται:
α)

είτε µεταβιβάζεται είτε όχι η κυριότητα του ανεπεξέργαστου γάλακτος από
τους γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών,

β)

είτε είναι ίδια είτε όχι η τιµή διαπραγµάτευσης όσον αφορά την κοινή
παραγωγή µέρους ή του συνόλου των γεωργών µελών,
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γ)

υπό τον όρο ότι η συνολική ποσότητα ανεπεξέργαστου γάλακτος που αποτελεί
αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων της συγκεκριµένης οργάνωσης
παραγωγών δεν υπερβαίνει:
(i)

το 3,5% της συνολικής παραγωγής της Ένωσης και

(ii)

το 33% της συνολικής εθνικής παραγωγής οποιουδήποτε κράτους
µέλους καλύπτεται από τις διαπραγµατεύσεις της συγκεκριµένης
οργάνωσης παραγωγών και

(iii) το 33% της συνολικής συνδυασµένης εθνικής παραγωγής όλων των
κρατών µελών που καλύπτεται από τις διαπραγµατεύσεις της
συγκεκριµένης οργάνωσης παραγωγών,
δ)

υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι µέλη άλλης οργάνωσης
παραγωγών η οποία επίσης διαπραγµατεύεται τέτοιες συµβάσεις εξ ονόµατός
τους και

ε)

υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του ή
των κρατών µελών στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της.

3.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών
καλύπτουν επίσης τις ενώσεις αυτών των οργανώσεων παραγωγών. Για να
εξασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση των εν λόγω ενώσεων,
η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κανόνες για τις
προϋποθέσεις αναγνώρισης των ενώσεων αυτών.

4.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ), η Επιτροπή
δηµοσιεύει, µε τον τρόπο που κρίνει ενδεδειγµένο, τις ποσότητες της παραγωγής
ανεπεξέργαστου γάλακτος στην Ένωση και στα κράτη µέλη, χρησιµοποιώντας τις
πλέον πρόσφατες διαθέσιµες πληροφορίες.

5.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σηµεία ii) και iii), ακόµη και όταν
δεν σηµειώνεται υπέρβαση του ορίου του 33%, η αρχή ανταγωνισµού που
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο µπορεί να αποφασίσει, σε µεµονωµένες
περιπτώσεις, να µην επιτρέψει τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης από την οργάνωση
παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του αποκλεισµού του
ανταγωνισµού ή την αποτροπή σοβαρής ζηµίας σε ΜΜΕ µεταποίησης
ανεπεξέργαστου γάλακτος στην επικράτειά της.
Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαµβάνεται από την Επιτροπή µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 323 παράγραφος 1, προκειµένου για διαπραγµατεύσεις που αφορούν την
παραγωγή περισσότερων του ενός κρατών µελών. Στις λοιπές περιπτώσεις,
λαµβάνεται από την εθνική αρχή ανταγωνισµού του κράτους µέλους του οποίου την
παραγωγή αφορούν οι διαπραγµατεύσεις.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο δεν
εφαρµόζονται πριν από την ηµεροµηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές
επιχειρήσεις.

6.

EL

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

193

EL

α)

ως «εθνική αρχή ανταγωνισµού» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 για την εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης40·

β)

ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ µικρή, η µικρή ή η µεσαία επιχείρηση κατά την
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων.]

ΤΜΗΜΑ VI
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 230
Ανατιθέµενες και εκτελεστικές αρµοδιότητες
1.

40
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Για να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι αρµοδιότητες των οργανώσεων
παραγωγών, των οµάδων παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτικών, των
οργανώσεων φορέων του τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και
των διεπαγγελµατικών οργανώσεων ορίζονται µε σαφήνεια, ώστε να προάγεται η
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των εν λόγω οργανώσεων και οµάδων, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε
τα εξής:
α)

τους συγκεκριµένους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκουν οι εν λόγω οµάδες
και οργανώσεις, το καταστατικό, την αναγνώριση, τη δοµή, τη νοµική
προσωπικότητα, τα µέλη, το µέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις
δραστηριότητες των εν λόγω οµάδων και οργανώσεων, τα αποτελέσµατα της
αναγνώρισης, την ανάκληση της αναγνώρισης, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε το
ελάχιστο µέγεθος και τις συγχωνεύσεις·

β)

την επέκταση ορισµένων κανόνων των διεπαγγελµατικών οργανώσεων σε µη
µέλη·

γ)

τις διακρατικές οργανώσεις παραγωγών και τις διακρατικές ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών, συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής αρωγής που
παρέχουν οι σχετικές αρµόδιες αρχές στην περίπτωση της διακρατικής
συνεργασίας·

δ)

την ανάθεση δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών
µέσων από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών·

ε)

τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής µιας οργάνωσης
παραγωγών·

στ)

παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των άρθρων 209, 210 και 212,

ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
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ζ)
2.

EL

κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν κεφάλαιο και αφορούν ιδίως:
α)

τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη µέλη,

β)

τις αιτήσεις αναγνώρισης ως οργάνωσης παραγωγών,

γ)

την εφαρµογή των σχεδίων αναγνώρισης από τις οµάδες παραγωγών,

δ)

την παράταση της αναγνώρισης,

ε)

τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις.

195

EL

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές ∆ιατάξεις
Άρθρο 231
Γενικές αρχές
Εφόσον ο παρών κανονισµός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή του δεν ορίζουν
άλλως, απαγορεύεται κατά τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες:
α)

η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης ισοδυνάµου αποτελέσµατος µε δασµό,

β)

η εφαρµογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού ή µέτρου ισοδυνάµου
αποτελέσµατος.
Άρθρο 232
Συνδυασµένη ονοµατολογία

Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο41 («συνδυασµένη
ονοµατολογία») και οι ειδικοί κανόνες για την εφαρµογή της ισχύουν για τη δασµολογική
ταξινόµηση των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. Η δασµολογική
ονοµατολογία που απορρέει από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση των ορισµών του παραρτήµατος ΙΙΙ και του
παραρτήµατος ΧΙΙ µέρος ΙΙ, ενσωµατώνεται στο κοινό δασµολόγιο.

41
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ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Εισαγωγές
Τµήµα Ι
Άδειες εισαγωγής
Άρθρο 233
Άδειες εισαγωγής
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται άδειες εισαγωγής σύµφωνα µε
τον παρόντα κανονισµό και λαµβανοµένης υπόψη της αναγκαιότητας των αδειών εισαγωγής
για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα, για την παρακολούθηση των
εισαγωγών των συγκεκριµένων προϊόντων, µπορεί να επιβληθεί η προσκόµιση άδειας
εισαγωγής ως προϋπόθεση για τις εισαγωγές στην Ένωση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων
των ακόλουθων τοµέων:

EL

α)

των σιτηρών,

β)

του ρυζιού,

γ)

της ζάχαρης,

δ)

των σπόρων προς σπορά,

ε)

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όσον αφορά τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19,
1522 00 31 και 1522 00 39,

στ)

του λίνου και της κάνναβης, όσον αφορά την κάνναβη,

ζ)

των οπωροκηπευτικών,

η)

των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών,

θ)

της µπανάνας,

ι)

του οίνου,

ια)

των ζώντων φυτών,

ιβ)

του βόειου κρέατος,

ιγ)

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ιδ)

του χοίρειου κρέατος,
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ιε)

του αιγοπρόβειου κρέατος,

ιστ)

των αυγών,

ιζ)

του κρέατος πουλερικών,

ιη)

της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης.
Άρθρο 234
Έκδοση αδειών

Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει
σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Ένωση, εκτός αντίθετων
διατάξεων πράξης εκδοθείσας σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης και µε
την επιφύλαξη των µέτρων που λαµβάνονται για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 235
Ισχύς
Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση.
Άρθρο 236
Εγγύηση
1.

Εάν δεν προβλέπεται άλλως από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
δυνάµει του άρθρου 238, οι άδειες εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, µε την
οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

2.

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει, εν όλω ή εν µέρει, εάν η
εισαγωγή δεν πραγµατοποιηθεί ή πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει κατά τη διάρκεια
ισχύος της άδειας.
Άρθρο 237
Ειδική εγγύηση στον αµπελοοινικό τοµέα

1.

EL

Για τους χυµούς και τα γλεύκη που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2009 61, 2009 69
και 2204 30 και για τα οποία η επιβολή των δασµών του κοινού δασµολογίου
εξαρτάται από την τιµή εισαγωγής του προϊόντος, το πραγµατικό ύψος της τιµής
αυτής επαληθεύεται είτε µε τον έλεγχο κάθε φορτίου είτε µε τη χρήση µιας κατ’
αποκοπή αξίας εισαγωγής που υπολογίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές
πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1, µε βάση τις τιµές των ίδιων προϊόντων στις χώρες καταγωγής.
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Εφόσον η δηλωθείσα τιµή εισόδου του φορτίου είναι ανώτερη από την κατ’
αποκοπή αξία εισαγωγής, προσαυξηµένη ενδεχοµένως κατά ένα περιθώριο που
αποφασίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις και το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει την κατ’ αποκοπή αξία κατά ποσοστό µεγαλύτερο από 10 %, απαιτείται
η σύσταση εγγύησης ίσης προς τους εισαγωγικούς δασµούς που καθορίζονται µε
βάση την κατ’ αποκοπή αξία εισαγωγής.
Εάν η τιµή εισόδου του φορτίου δεν έχει δηλωθεί, η επιβολή των δασµών του
κοινού δασµολογίου εξαρτάται από την κατ’ αποκοπή αξία εισαγωγής ή από την
εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας υπό όρους που
καθορίζονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.
2.

Στην περίπτωση που οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 43
παράγραφος 2 της συνθήκης και αναφέρονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος ΙΙ τµήµα Β
ή Γ σηµείο 5 εφαρµόζονται σε εισαγόµενα προϊόντα, οι εισαγωγείς καταθέτουν
εγγύηση για τα προϊόντα αυτά στις οριζόµενες τελωνειακές αρχές κατά τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία. Η εγγύηση αποδεσµεύεται όταν ο εισαγωγέας προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία, ικανοποιητικά για τις τελωνειακές αρχές του κράτους µέλους
στο οποίο το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία, από τα οποία προκύπτει ότι
τα γλεύκη µεταποιήθηκαν σε χυµό σταφυλιού, χρησιµοποιήθηκαν σε άλλα προϊόντα
εκτός του αµπελοοινικού τοµέα ή, εάν οινοποιήθηκαν, επισηµάνθηκαν κατάλληλα.
Άρθρο 238
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

2.

EL

Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις συναλλαγές και στην αγορά, οι ανάγκες
των αντίστοιχων αγορών και, όταν είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται οι
εισαγωγές των σχετικών προϊόντων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να καθορίζει:
α)

τον κατάλογο των προϊόντων των τοµέων που αναφέρονται στο άρθρο 233 για
τα οποία απαιτείται η προσκόµιση άδειας εισαγωγής·

β)

τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόµιση
άδειας εισαγωγής, µε βάση, ιδίως, την τελωνειακή κατάσταση των
συγκεκριµένων προϊόντων, το καθεστώς συναλλαγών που πρέπει να τηρηθεί,
τους σκοπούς των πράξεων, το νοµικό καθεστώς του αιτούντος και τις
σχετικές ποσότητες.

Για να οριστούν τα κύρια στοιχεία του συστήµατος των αδειών εισαγωγής, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

να καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
άδεια, τα νοµικά της αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας
καθορισµού ενός ορίου ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης προς
εισαγωγή, και την ένδειξη της καταγωγής και της προέλευσης στις
περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική·

β)

να ορίζει ότι η έκδοση της άδειας ή η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
εξαρτάται από την προσκόµιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα ή
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οντότητα και πιστοποιεί, µεταξύ άλλων, την καταγωγή, τη γνησιότητα και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων·
γ)

να θεσπίζει τους κανόνες που εφαρµόζονται στη µεταβίβαση της άδειας ή, εάν
χρειάζεται, τους περιορισµούς της δυνατότητας µεταβίβασης·

δ)

να θεσπίζει τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την αξιοπιστία και την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος των αδειών και να προσδιορίζει τις
καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται ειδική διοικητική συνδροµή µεταξύ των
κρατών µελών για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση περιπτώσεων απάτης και
παρατυπιών·

ε)

να προσδιορίζει τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται
η σύσταση εγγύησης.
Άρθρο 239
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν τµήµα, και ιδίως κανόνες που αφορούν:
α)

την κατάθεση των αιτήσεων και την έκδοση των αδειών, καθώς και τη
χρησιµοποίησή τους,

β)

τη διάρκεια ισχύος της άδειας και το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί,

γ)

τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την εκπλήρωση των απαιτήσεων που
συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση των αδειών,

δ)

την έκδοση αδειών αντικατάστασης και αντιγράφων αδειών,

ε)

τη µεταχείριση των αδειών από τα κράτη µέλη και την ανταλλαγή των πληροφοριών
που απαιτούνται για τη διαχείριση του συστήµατος.

ΤΜΗΜΑ II
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 240
Εισαγωγικοί δασµοί
Εκτός αντίθετης πρόβλεψης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, οι συντελεστές
εισαγωγικών δασµών του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1.

EL
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Άρθρο 241
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών για τα σιτηρά
1.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 240, ο εισαγωγικός δασµός για τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (µαλακός
σίτος υψηλής ποιότητας), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90 εκτός
από τα υβρίδια προς σπορά, ισούται µε την τιµή παρέµβασης που ισχύει για τα
προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή τους, προσαυξηµένη κατά 55 %, µείον την τιµή
εισαγωγής CIF που εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασµός
αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον συµβατικό συντελεστή δασµού που
καθορίζεται βάσει της συνδυασµένης ονοµατολογίας.

2.

Ο εισαγωγικός δασµός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από την
Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, µε βάση αντιπροσωπευτικές τιµές
εισαγωγής CIF που καθορίζονται σε τακτά διαστήµατα για τα προϊόντα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 242
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών για το αποφλοιωµένο ρύζι

1.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 240, ο εισαγωγικός δασµός για το αποφλοιωµένο ρύζι
του κωδικού ΣΟ 1006 20 καθορίζεται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις
και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος
1, εντός δέκα ηµερών από τη λήξη της σχετικής περιόδου αναφοράς σύµφωνα µε το
παράρτηµα XV σηµείο 1.
Η Επιτροπή καθορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, νέο επιβλητέο δασµό, εάν
οι υπολογισµοί που έγιναν βάσει του εν λόγω παραρτήµατος επιβάλλουν την
τροποποίηση του δασµού. Έως τον καθορισµό του νέου επιβλητέου δασµού, ισχύει
ο δασµός που καθορίστηκε προηγουµένως.

EL

2.

Για τον υπολογισµό των εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτηµα XV σηµείο 1,
λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες εισαγωγής για
αποφλοιωµένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 κατά την αντίστοιχη περίοδο
αναφοράς, εξαιρούµενων των αδειών εισαγωγής ρυζιού Basmati που αναφέρεται
στο άρθρο 243.

3.

Η ετήσια ποσότητα αναφοράς καθορίζεται σε 449.678 τόνους. Η µερική ποσότητα
αναφοράς αντιστοιχεί, για κάθε περίοδο εµπορίας, στο ήµισυ της ετήσιας ποσότητας
αναφοράς.
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Άρθρο 243
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών για το αποφλοιωµένο ρύζι Basmati
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 240, για τις ποικιλίες αποφλοιωµένου ρυζιού Basmati των
κωδικών ΣΟ 1006 20 17 και ΣΟ 1006 20 98 οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα XVI,
ισχύει µηδενικός εισαγωγικός δασµός υπό τους όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή
µε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάµει των άρθρων
249 και 250.
Άρθρο 244
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών για το λευκασµένο ρύζι
1.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 240, ο εισαγωγικός δασµός για το ηµιλευκασµένο ή
λευκασµένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30 καθορίζεται από την Επιτροπή, µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο
άρθρο 323 παράγραφος 1, εντός δέκα ηµερών από τη λήξη της σχετικής περιόδου
αναφοράς σύµφωνα µε το παράρτηµα XV σηµείο 2.
Η Επιτροπή καθορίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, νέο επιβλητέο δασµό, εάν
οι υπολογισµοί που έγιναν βάσει του εν λόγω παραρτήµατος επιβάλλουν την
τροποποίηση του δασµού. Έως τον καθορισµό του νέου επιβλητέου δασµού, ισχύει
ο δασµός που καθορίστηκε προηγουµένως.

2.

Για τον υπολογισµό των εισαγωγών που αναφέρονται στο παράρτηµα XV σηµείο 2,
λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες εισαγωγής για
ηµιλευκασµένο ή λευκασµένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30 κατά την αντίστοιχη
περίοδο αναφοράς.
Άρθρο 245
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών για τα θραύσµατα ρυζιού

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 240, ο εισαγωγικός δασµός για τα θραύσµατα ρυζιού του
κωδικού ΣΟ 1006 40 00 ανέρχεται σε 65 ευρώ ανά τόνο.
Άρθρο 246
Σύστηµα τιµής εισόδου για τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών
1.

EL

Εάν η εφαρµογή του δασµολογικού συντελεστή του κοινού δασµολογίου εξαρτάται
από την τιµή εισόδου του εισαγόµενου φορτίου, το αληθές της τιµής αυτής
ελέγχεται µε τη βοήθεια µιας τυπικής αξίας εισαγωγής, η οποία υπολογίζεται από
την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, ανά προϊόν και καταγωγή, βάσει του
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σταθµισµένου µέσου όρου των τιµών του προϊόντος στις αντιπροσωπευτικές
εισαγωγικές αγορές των κρατών µελών ή, κατά περίπτωση, σε άλλες αγορές.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει ειδικές διατάξεις
για την επαλήθευση της τιµής εισόδου των εισαγόµενων προϊόντων που
προορίζονται πρωτίστως για µεταποίηση.
2.

Εάν η δηλωθείσα τιµή εισόδου του σχετικού φορτίου είναι υψηλότερη από την
τυπική αξία εισαγωγής, προσαυξηµένη κατά ένα περιθώριο καθοριζόµενο από την
Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει την τυπική
αξία κατά περισσότερο από 10 %, απαιτείται η σύσταση εγγύησης ίσης προς τους
εισαγωγικούς δασµούς που προσδιορίζονται βάσει της τυπικής αξίας κατά την
εισαγωγή.

3.

Εάν η τιµή εισόδου του σχετικού φορτίου δεν έχει δηλωθεί κατά τον εκτελωνισµό, η
εφαρµογή του δασµολογικού συντελεστή του κοινού δασµολογίου εξαρτάται από
την τυπική αξία εισαγωγής ή συνάγεται από την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
της τελωνειακής νοµοθεσίας, υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή µε
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται δυνάµει των
άρθρων 249 και 250.
Άρθρο 247
Πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί

1.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τα προϊόντα των τοµέων
των σιτηρών, του ρυζιού, της ζάχαρης, των οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών, του βόειου κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων, του χοίρειου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών, των
πουλερικών και της µπανάνας, καθώς και τα προϊόντα χυµού σταφυλιών και
γλεύκους σταφυλιών, στα οποία, όταν εισάγονται µε τον δασµολογικό συντελεστή
που προβλέπεται στα άρθρα 240 έως 246, επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός
δασµός, µε στόχο την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των δυσµενών επιπτώσεων
στην ενωσιακή αγορά οι οποίες θα µπορούσαν να προκύψουν από τις εισαγωγές
αυτές, εάν:
α)

οι εισαγωγές πραγµατοποιούνται σε τιµή κατώτερη από το επίπεδο που
κοινοποιείται από την Ένωση στον ΠΟΕ («τιµή ενεργοποίησης») ή

β)

ο όγκος των εισαγωγών για κάθε έτος υπερβαίνει ένα ορισµένο επίπεδο
(«όγκος ενεργοποίησης»).

Ο όγκος ενεργοποίησης βασίζεται στις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά, οι
οποίες ορίζονται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό εισαγωγών επί της αντίστοιχης
εγχώριας κατανάλωσης κατά τα τρία προηγούµενα έτη.
2.

EL

∆εν επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασµός, εάν δεν θεωρείται πιθανόν να
διαταράξουν οι εισαγωγές την αγορά της Ένωσης ή εάν τα αποτελέσµατα θα ήσαν
δυσανάλογα προς τον επιδιωκόµενο στόχο.
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3.

Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 στοιχείο α), οι τιµές εισαγωγής καθορίζονται
µε βάση τις τιµές εισαγωγής CIF του συγκεκριµένου φορτίου.
Οι τιµές εισαγωγής CIF επαληθεύονται βάσει των αντιπροσωπευτικών τιµών για το
συγκεκριµένο προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην ενωσιακή αγορά εισαγωγών του εν
λόγω προϊόντος.

4.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να καθορίζει τις αντιπροσωπευτικές
τιµές και τους όγκους ενεργοποίησης µε σκοπό την επιβολή πρόσθετων
εισαγωγικών δασµών στο πλαίσιο των κανόνων που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου
250 στοιχείο δ).
Άρθρο 248
Αναστολή των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα της ζάχαρης

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να αναστέλλει, εν όλω ή εν µέρει, τους
εισαγωγικούς δασµούς για ορισµένες ποσότητες των ακόλουθων προϊόντων, προκειµένου να
εξασφαλίζεται ο αναγκαίος εφοδιασµός για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 55 παράγραφος 2:
α)

ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701,

β)

ισογλυκόζης που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10
και 1702 90 30.
Άρθρο 249
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

EL

1.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών
τους, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει την
υποχρέωση σύστασης εγγύησης για την εισαγωγή συγκεκριµένων τύπων σιτηρών
υψηλής ποιότητας και ρυζιού Basmati.

2.

Για να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του καθεστώτος για το ρύζι Basmati, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει περαιτέρω
υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνουν οι επιχειρήσεις, προκειµένου να
καταθέσουν αίτηση έκδοσης άδειας εισαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 243.

3.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοµέα των σιτηρών, η Επιτροπή,
θεσπίζει µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις στοιχειώδεις ποιοτικές απαιτήσεις που
είναι απαραίτητες για τη µείωση του συντελεστή του εισαγωγικού δασµού.

204

EL

Άρθρο 250
Εκτελεστικές αρµοδιότητες
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει:
α)

όσον αφορά το άρθρο 241:
(i)

τις τιµές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη,

(ii)

τη δυνατότητα, όταν κρίνεται σκόπιµο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να
ενηµερώνονται οι επιχειρηµατίες, πριν από την άφιξη των συγκεκριµένων
φορτίων, για το δασµό που θα επιβληθεί·

β)

τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την επαλήθευση της ορθής εφαρµογής των
δασµών που αναφέρονται στο άρθρο 243 µε σκοπό τον έλεγχο των
χαρακτηριστικών και της ποιότητας των εισαγόµενων προϊόντων, καθώς και τα
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων δυσκολιών
που ανακύπτουν στην εφαρµογή του καθεστώτος·

γ)

όσον αφορά το άρθρο 246, κανόνες σχετικά µε τον υπολογισµό της κατ’ αποκοπήν
αξίας εισαγωγής, την υποβολή στοιχείων για τις τιµές, τον προσδιορισµό των
αντιπροσωπευτικών αγορών και την τιµή εισόδου·

δ)

όσον αφορά το άρθρο 247, πρόσθετους κανόνες αναγκαίους για την εφαρµογή της
παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου·

ε)

διατάξεις για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των
εισαγόµενων προϊόντων.

ΤΜΗΜΑ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 251
∆ασµολογικές ποσοστώσεις

EL

1.

Το άνοιγµα και η διαχείριση δασµολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες απορρέουν από συµφωνίες που
συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης ή από οιαδήποτε άλλη πράξη
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης,
πραγµατοποιούνται από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές
πράξεις, οι οποίες εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 253, 254 και 255.

2.

Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων πραγµατοποιείται µε τρόπο ώστε να
αποφεύγεται οιαδήποτε διάκριση µεταξύ των ενδιαφερόµενων φορέων,
εφαρµόζοντας µία από τις ακόλουθες µεθόδους ή συνδυασµό αυτών ή άλλη
κατάλληλη µέθοδο:
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3.

α)

µέθοδο βασιζόµενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (αρχή της
«κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»),

β)

µέθοδο κατανοµής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την
κατάθεση των αιτήσεων (µέθοδος της «ταυτόχρονης εξέτασης»),

γ)

µέθοδο βασιζόµενη στη συνεκτίµηση των παραδοσιακών µοντέλων
εµπορικών συναλλαγών (µέθοδος των «παλαιών και νέων πελατών»).

Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διαχείρισης δίνουν τη δέουσα βαρύτητα, ανάλογα µε
την περίπτωση, στις ανάγκες εφοδιασµού της ενωσιακής αγοράς και στην ανάγκη
διασφάλισης της ισορροπίας της.
Άρθρο 252
Ειδικοί κανόνες

1.

Όσον αφορά την ποσόστωση εισαγωγής 54.703 τόνων κατεψυγµένου βόειου
κρέατος που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0202 20 30, 0202 30 και 0206 29 91 και
προορίζεται για µεταποίηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης,
µπορούν να προβλέπουν ότι η ποσόστωση αυτή αφορά εξ ολοκλήρου ή εν µέρει
ισοδύναµες ποσότητες κρέατος ποιότητας, εφαρµόζοντας συντελεστή µετατροπής
4,375.

2.

Στην περίπτωση της δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή 2.000.000 τόνων
αραβοσίτου και 300.000 τόνων σόργου στην Ισπανία και της δασµολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή 500.000 τόνων αραβοσίτου στην Πορτογαλία, οι
λεπτοµερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 253 περιλαµβάνουν, επιπλέον, τις
αναγκαίες διατάξεις για τη διεξαγωγή των εισαγωγών βάσει των δασµολογικών
ποσοστώσεων καθώς και, ενδεχοµένως, τη δηµόσια αποθεµατοποίηση των
εισαγοµένων ποσοτήτων από τους οργανισµούς πληρωµών των ενδιαφερόµενων
κρατών µελών και τη διάθεσή τους στην αγορά αυτών των κρατών µελών.
Άρθρο 253
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

Για να εξασφαλίζονται ισότιµη πρόσβαση στις διαθέσιµες ποσότητες και ίση
µεταχείριση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εισαγωγικών δασµολογικών
ποσοστώσεων, η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

EL

καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που πρέπει να
εκπληρώνει µια επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση στο πλαίσιο εισαγωγικής
δασµολογικής ποσόστωσης· οι σχετικές διατάξεις µπορούν να απαιτούν
ελάχιστη εµπειρία συναλλαγών µε τρίτες χώρες και εξοµοιούµενα εδάφη ή
µεταποιητικής δραστηριότητας, εκφραζόµενη σε ελάχιστη ποσότητα και
χρονική διάρκεια σε συγκεκριµένο τοµέα της αγοράς· οι εν λόγω διατάξεις
µπορούν να περιλαµβάνουν ειδικούς κανόνες, κατάλληλους για τις ανάγκες
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και τις πρακτικές που ισχύουν σε συγκεκριµένο τοµέα όσον αφορά, ιδίως, τις
συνήθειες και τις ανάγκες των µεταποιητικών βιοµηχανιών·
β)

2.

θεσπίζει διατάξεις σχετικές µε τη µεταβίβαση δικαιωµάτων µεταξύ
επιχειρήσεων και, όταν χρειάζεται, περιορισµούς των µεταβιβάσεων στο
πλαίσιο της διαχείρισης των εισαγωγικών δασµολογικών ποσοστώσεων.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους
και να διασφαλίζεται η εφαρµογή των συµφωνιών ή των δεσµεύσεων της Ένωσης, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

να επιβάλλει ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην εισαγωγική δασµολογική
ποσόστωση τη σύσταση εγγύησης·

β)

να θεσπίζει τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την αξιοπιστία και την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος των αδειών, σε σχέση ιδίως µε τις
καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται ειδική διοικητική συνδροµή µεταξύ των
κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που επιβάλλουν την
υποχρέωση των κρατών µελών να κοινοποιούν στοιχεία και πληροφορίες·

γ)

να θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών,
προβλέποντας µεταξύ άλλων την πληρωµή συγκεκριµένων χρηµατικών
ποινών και τον αποκλεισµό των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων από τη
συµµετοχή στη δασµολογική ποσόστωση αναλογικά προς τις απάτες και τις
παρατυπίες που έχουν εντοπιστεί.
Άρθρο 254
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

1.

Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, προβλέπει:
α)

το άνοιγµα των ετήσιων δασµολογικών ποσοστώσεων, εάν χρειάζεται µε την
κατάλληλη κλιµάκωση στη διάρκεια του έτους, και καθορίζει την εφαρµοστέα
µέθοδο διαχείρισης·

β)

κανόνες για την εφαρµογή των ειδικών διατάξεων που περιλαµβάνονται στη
συµφωνία ή την πράξη έγκρισης του εισαγωγικού καθεστώτος, ιδίως, όταν
χρειάζεται, σχετικά µε τα εξής:
(i)

εγγυήσεις ως προς το είδος, την προέλευση και την καταγωγή του
προϊόντος,

(ii)

αναγνώριση του εγγράφου που χρησιµοποιείται για την επαλήθευση της
ύπαρξης των εγγυήσεων που αναφέρονται στο σηµείο i),

(iii) την προσκόµιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής,
(iv) τον προορισµό και τη χρήση των προϊόντων·
γ)

EL

τη διάρκεια ισχύος των αδειών ή εγκρίσεων·
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2.

δ)

τα ποσά της εγγύησης·

ε)

κανόνες σχετικά µε τη δηµοσίευση πληροφοριών και τις κοινοποιήσεις.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να προβλέπει:
α)

τη χρησιµοποίηση των αδειών και, όταν χρειάζεται, ειδικούς κανόνες που
αφορούν, ιδίως, τους όρους υπό τους οποίους κατατίθενται οι αιτήσεις
εισαγωγής και χορηγείται έγκριση στο πλαίσιο της δασµολογικής
ποσόστωσης·

β)

την παρακολούθηση του εισαγωγικού καθεστώτος.
Άρθρο 255

Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόµενες χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1
1.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, τις διατάξεις που αφορούν
τη διαχείριση της διαδικασίας µε την οποία διασφαλίζεται ότι δεν σηµειώνεται
υπέρβαση των ποσοτήτων που είναι διαθέσιµες στο πλαίσιο της εισαγωγικής
δασµολογικής ποσόστωσης, ιδίως καθορίζοντας συντελεστή κατανοµής για κάθε
αίτηση όταν συµπληρώνονται οι διαθέσιµες ποσότητες, απορρίπτοντας τις εκκρεµείς
αιτήσεις και, εάν χρειάζεται, αναστέλλοντας την κατάθεση αιτήσεων.

2.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να θεσπίζει διατάξεις για την
ανακατανοµή των αχρησιµοποίητων ποσοτήτων.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΡΥΖΙΟΥ

Άρθρο 256
Εισαγωγές µειγµάτων διαφόρων σιτηρών
Ο εισαγωγικός δασµός που εφαρµόζεται σε µείγµατα αποτελούµενα από σιτηρά που
υπάγονται στο παράρτηµα Ι µέρος Ι στοιχεία α) και β) καθορίζεται ως εξής:

EL
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α)

β)

όταν το µείγµα αποτελείται από δύο από τα εν λόγω σιτηρά, ο εισαγωγικός δασµός
είναι εκείνος που εφαρµόζεται:
θ)

στο κύριο συνθετικό κατά βάρος, εάν αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 %
του βάρους του µείγµατος,

(ii)

στο συνθετικό που υπόκειται στον υψηλότερο εισαγωγικό δασµό, εάν κανένα
από τα δύο συνθετικά δεν αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους
του µείγµατος,

όταν το µείγµα αποτελείται από περισσότερα από δύο από τα εν λόγω σιτηρά και
όταν περισσότερα του ενός σιτηρά αντιπροσωπεύουν, το καθένα, πλέον του 10 %
του βάρους του µείγµατος, ο εισαγωγικός δασµός που εφαρµόζεται στο µείγµα είναι
ο υψηλότερος από τους εισαγωγικούς δασµούς που εφαρµόζονται στα σιτηρά αυτά,
ακόµη και αν το ποσό του εισαγωγικού δασµού είναι το ίδιο για δύο ή περισσότερα
από αυτά.
Όταν µόνο ένα σιτηρό αντιπροσωπεύει πλέον του 10 % του βάρους του µείγµατος, ο
εισαγωγικός δασµός είναι εκείνος που εφαρµόζεται στο σιτηρό αυτό·

γ)

σε όλες τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β), ο
εισαγωγικός δασµός είναι ο υψηλότερος από τους εισαγωγικούς δασµούς που
εφαρµόζονται στα σιτηρά που αποτελούν το συγκεκριµένο µείγµα, ακόµη και αν το
ποσό του εισαγωγικού δασµού είναι το ίδιο για δύο ή περισσότερα από αυτά.
Άρθρο 257
Εισαγωγές µειγµάτων σιτηρών και ρυζιού

Ο εισαγωγικός δασµός που εφαρµόζεται σε µείγµατα αποτελούµενα, αφενός, από ένα ή
περισσότερα σιτηρά που υπάγονται στο παράρτηµα Ι µέρος Ι στοιχεία α) και β) και,
αφετέρου, από ένα ή περισσότερα προϊόντα που υπάγονται στα παράρτηµα Ι µέρος ΙΙ
στοιχεία α) και β), είναι ο δασµός που εφαρµόζεται στο συνθετικό που υπόκειται στον
υψηλότερο εισαγωγικό δασµό.
Άρθρο 258
Εισαγωγές µειγµάτων ρυζιού
Ο εισαγωγικός δασµός που εφαρµόζεται σε µείγµατα αποτελούµενα είτε από ρύζι το οποίο
ανήκει σε διάφορες οµάδες ή στάδια µεταποίησης, είτε από ρύζι το οποίο ανήκει σε µία ή
πολλές διαφορετικές οµάδες ή στάδια µεταποίησης, αφενός, και από θραύσµατα ρυζιού,
αφετέρου, είναι ο δασµός που εφαρµόζεται:

EL

α)

στο κύριο συνθετικό κατά βάρος, εάν αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 %
του βάρους του µείγµατος,

β)

στο συνθετικό που υπόκειται στον υψηλότερο εισαγωγικό δασµό, εάν κανένα από
τα συνθετικά δεν αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους του µείγµατος.
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Άρθρο 259
Εφαρµογή της δασµολογικής κατάταξης
Όταν η µέθοδος καθορισµού του εισαγωγικού δασµού που προβλέπεται στα άρθρα 256, 257
και 258 δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί, ο δασµός που εφαρµόζεται στα µείγµατα που
αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα προκύπτει από τη δασµολογική κατάταξη των µειγµάτων.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ II
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΖΑΧΑΡΗΣ

Άρθρο 260
Παραδοσιακή ανάγκη εφοδιασµού για ραφινάρισµα
1.

Καθορίζεται για την Ένωση παραδοσιακή ανάγκη εφοδιασµού µε ζάχαρη για
ραφινάρισµα ύψους 2.489.735 τόνων ανά περίοδο εµπορίας, εκφραζόµενη ως λευκή
ζάχαρη.

2.

Το µοναδικό εργοστάσιο µεταποίησης ζαχαρότευτλων εν λειτουργία το 2005 στην
Πορτογαλία θεωρείται εργοστάσιο ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής.

3.

Οι άδειες εισαγωγής ζάχαρης για ραφινάρισµα χορηγούνται µόνον σε εργοστάσια
ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι σχετικές ποσότητες
δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που µπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο της
παραδοσιακής ανάγκης εφοδιασµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι άδειες
µπορούν να µεταβιβάζονται µόνον µεταξύ εργοστασίων ραφιναρίσµατος
αποκλειστικής παραγωγής, η δε ισχύς τους λήγει στο τέλος της περιόδου εµπορίας
για την οποία εκδίδονται.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται για τους τρεις πρώτους µήνες κάθε περιόδου
εµπορίας.
Άρθρο 261
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

Για να εξασφαλίζεται ότι το ραφινάρισµα της εισαγόµενης ζάχαρης που προορίζεται για
ραφινάρισµα γίνεται σύµφωνα µε το παρόν υποτµήµα, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει:

EL

α)

ορισµένους ορισµούς για την εφαρµογή των καθεστώτων εισαγωγών που
αναφέρονται στο άρθρο 260,

β)

τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που πρέπει να εκπληρώνει µια
επιχείρηση για να καταθέσει αίτηση έκδοσης άδειας εισαγωγής,
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης εγγύησης,

210

EL

γ)

κανόνες σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται.
Άρθρο 262
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τους αναγκαίους κανόνες για τα
αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται όσον αφορά τις σχετικές
µε τις εξαγωγές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και ιδίως των
εργοστασίων ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ III
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 263
Εισαγωγές κάνναβης
1.

EL

Τα κατωτέρω προϊόντα επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση µόνον εάν
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

η ακατέργαστη κάνναβη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5302 10 00 πρέπει να
ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 39 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009,

β)

οι σπόροι που προορίζονται για σπορά ποικιλιών κάνναβης που υπάγονται
στον κωδικό ex 1207 99 15 πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό από το
οποίο προκύπτει ότι η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν είναι
ανώτερη από εκείνη που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 39 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009,

γ)

οι σπόροι κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1207 99 91, εισάγονται µόνον από εγκεκριµένους
από το κράτος µέλος εισαγωγείς κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν
προορίζονται για σπορά.

2.

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που µπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή
µε εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του άρθρου 318, κάθε εισαγωγή στην Ένωση των
προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος
άρθρου υπάγεται σε σύστηµα ελέγχου που επιτρέπει να επαληθεύεται η τήρηση των
όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών διατάξεων που
εκδίδονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη και µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη συµφωνία του ΠΟΕ σχετικά µε τη γεωργία.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ IV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ

Άρθρο 264
Εισαγωγές λυκίσκου
1.

Η εισαγωγή προϊόντων του τοµέα του λυκίσκου από τρίτες χώρες επιτρέπεται µόνον
εφόσον παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που θεσπίζονται για τα ίδια προϊόντα που συγκοµίζονται
στην Ένωση ή παρασκευάζονται από τέτοια προϊόντα.

2.

Τα προϊόντα θεωρείται ότι παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εάν συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρχές της
χώρας καταγωγής και αναγνωρίζεται ως ισοδύναµη µε το πιστοποιητικό που
αναφέρεται στο άρθρο 117 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Στην περίπτωση της σκόνης λυκίσκου, της σκόνης λυκίσκου που είναι
εµπλουτισµένη µε λουπουλίνη, των εκχυλισµάτων λυκίσκου και των ανάµεικτων
προϊόντων λυκίσκου, η βεβαίωση µπορεί να θεωρείται ισοδύναµη µε το
πιστοποιητικό µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η περιεκτικότητα σε α-οξύ
των προϊόντων δεν είναι κατώτερη από την αντίστοιχη περιεκτικότητα του λυκίσκου
από τον οποίο παρασκευάσθηκαν.

3.

Για να µειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους δεν
εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν τη βεβαίωση ισοδυναµίας και την
επισήµανση της συσκευασίας.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες που σχετίζονται µε το
παρόν άρθρο, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για την αναγνώριση των
βεβαιώσεων ισοδυναµίας και τον έλεγχο των εισαγωγών λυκίσκου.

ΤΜΗΜΑ V
ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 265
Μέτρα διασφάλισης
1.

EL

Μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών στην Ένωση λαµβάνονται από την
Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε
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τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 260/200942 και (ΕΚ) αριθ. 625/200943 του
Συµβουλίου.
2.

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης δυνάµει άλλης πράξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου ή άλλης πράξης του Συµβουλίου, τα µέτρα διασφάλισης κατά
των εισαγωγών στην Ένωση τα οποία προβλέπονται σε διεθνείς συµφωνίες που
συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης λαµβάνονται από την Επιτροπή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

3.

Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει τα µέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 µε εκτελεστικές πράξεις, µετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε δική της
πρωτοβουλία. Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους µέλους, αποφασίζει σχετικά, µε
εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της
αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή αποφασίζει, ενεργώντας
σύµφωνα µε το άρθρο 323 παράγραφος 2.
Τα µέτρα που λαµβάνονται κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στα κράτη µέλη και
εφαρµόζονται αµέσως.

4.

Τα ενωσιακά µέτρα διασφάλισης που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 3
ανακαλούνται ή τροποποιούνται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις. Σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή αποφασίζει, ενεργώντας σύµφωνα µε
το άρθρο 323 παράγραφος 2.
Άρθρο 266
Αναστολή του καθεστώτος µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και του καθεστώτος
ενεργητικής τελειοποίησης

1.

Εάν η ενωσιακή αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το
καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή από το καθεστώς ενεργητικής
τελειοποίησης, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν αιτήσεως
κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, να αναστέλλει εν όλω ή εν µέρει τη
χρήση του καθεστώτος µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή του καθεστώτος
ενεργητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα του τοµέα των σιτηρών, του ρυζιού, της
ζάχαρης, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, των οπωροκηπευτικών, των
µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών, του οίνου, του βόειου κρέατος, του γάλακτος και
των γαλακτοκοµικών προϊόντων, του χοίρειου κρέατος, του αιγοπρόβειου κρέατος,
των αυγών, του κρέατος πουλερικών και της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης. Αν η
Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους µέλους, αποφασίζει σχετικά, µε εκτελεστικές
πράξεις, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή αποφασίζει, ενεργώντας σύµφωνα µε
το άρθρο 323 παράγραφος 2.
Τα µέτρα που λαµβάνονται κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στα κράτη µέλη και
εφαρµόζονται αµέσως.

42
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ΕΕ L 84 της 31.3.2009, σ. 1.
ΕΕ L 185 της 17.7.2009, σ. 1.
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2.
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Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης
των αγορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν, µε τη
διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, να απαγορεύουν εν όλω ή
εν µέρει τη χρήση του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Εξαγωγές
Τµήµα Ι
Άδειες εξαγωγής
Άρθρο 267
Άδειες εξαγωγής
1.

EL

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται άδειες εξαγωγής
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και λαµβανοµένης υπόψη της αναγκαιότητας
των αδειών εξαγωγής για τη διαχείριση των αντίστοιχων αγορών και, ειδικότερα,
για την παρακολούθηση των εξαγωγών των συγκεκριµένων προϊόντων, µπορεί να
επιβληθεί η προσκόµιση άδειας εξαγωγής ως προϋπόθεση για τις εξαγωγές από την
Ένωση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των ακόλουθων τοµέων:
α)

των σιτηρών,

β)

του ρυζιού,

γ)

της ζάχαρης,

δ)

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όσον αφορά το ελαιόλαδο που
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος VII στοιχείο α),

ε)

των οπωροκηπευτικών,

στ)

των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών,

ζ)

του οίνου,

η)

του βόειου κρέατος,

θ)

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ι)

του χοίρειου κρέατος,

ια)

του αιγοπρόβειου κρέατος,

ιβ)

των αυγών,

ιγ)

του κρέατος πουλερικών,

ιδ)

της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης.
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2.

Τα άρθρα 234, 235 και 236 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 268
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

1.

2.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις συναλλαγές και στην αγορά, οι ανάγκες
των αντίστοιχων αγορών και, όταν είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται οι
εξαγωγές των σχετικών προϊόντων, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να καθορίζει:
α)

τον κατάλογο των προϊόντων των τοµέων που αναφέρονται στο άρθρο 267
παράγραφος 1 για τα οποία απαιτείται η προσκόµιση άδειας εξαγωγής·

β)

τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόµιση
άδειας εξαγωγής, µε βάση, ιδίως, την τελωνειακή κατάσταση των
συγκεκριµένων προϊόντων, τους σκοπούς των πράξεων, το νοµικό καθεστώς
του αιτούντος και τις σχετικές ποσότητες.

Για να οριστούν τα κύρια στοιχεία του συστήµατος των αδειών εξαγωγής, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
α)

να καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
άδεια, τα νοµικά της αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας
καθορισµού ενός ορίου ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης προς
εξαγωγή, και την ένδειξη του προορισµού στις περιπτώσεις που είναι
υποχρεωτική·

β)

να θεσπίζει τους κανόνες που εφαρµόζονται στη µεταβίβαση της άδειας ή, εάν
χρειάζεται, τους περιορισµούς της δυνατότητας µεταβίβασης·

γ)

να θεσπίζει τους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την αξιοπιστία και την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος των αδειών και να προσδιορίζει τις
καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται ειδική διοικητική συνδροµή µεταξύ των
κρατών µελών για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση περιπτώσεων απάτης·

δ)

να προσδιορίζει τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται
η σύσταση εγγύησης.
Άρθρο 269
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλους τους αναγκαίους κανόνες
που σχετίζονται µε το παρόν τµήµα, και ιδίως κανόνες που αφορούν:
α)

EL

την κατάθεση των αιτήσεων και την έκδοση των αδειών, καθώς και τη
χρησιµοποίησή τους,
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β)

τη διάρκεια ισχύος των αδειών και το ποσό της εγγύησης που πρέπει να
συσταθεί,

γ)

τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την εκπλήρωση των απαιτήσεων που
συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση των αδειών,

δ)

την έκδοση αδειών αντικατάστασης και αντιγράφων αδειών,

ε)

τη µεταχείριση των αδειών από τα κράτη µέλη και την ανταλλαγή των
πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση του συστήµατος.
Άρθρο 270

Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόµενες χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που
αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να περιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες
µπορούν να εκδοθούν άδειες, να απορρίπτει ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση
και να αναστέλλει την κατάθεση αιτήσεων, προκειµένου να διαχειρίζεται την αγορά στις
περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις για µεγάλες ποσότητες.

ΤΜΗΜΑ II
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Άρθρο 271
Πεδίο εφαρµογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή
1.

Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να καταστούν δυνατές οι εξαγωγές µε βάση τις
τιµές της διεθνούς αγοράς και εντός των ορίων που απορρέουν από συµφωνίες οι
οποίες συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης, η διαφορά µεταξύ των
εν λόγω τιµών και των τιµών στην Ένωση µπορεί να καλύπτεται µε τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή:
α)

των προϊόντων των ακόλουθων τοµέων που πρόκειται να εξαχθούν ως έχουν:
(i)

των σιτηρών,

(ii)

του ρυζιού,

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι µέρος ΙΙΙ στοιχεία β), γ), δ) και ζ),
(iv) του βόειου κρέατος,
(v)

EL

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων,
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(vi) του χοίρειου κρέατος,
(vii) των αυγών,
(viii) του κρέατος πουλερικών,
β)

των προϊόντων του στοιχείου α) σηµεία i), ii), iii), v) και vii) που πρόκειται να
εξαχθούν µε την µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στα παραρτήµατα
XVII και XVIII.

Στην περίπτωση του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα οποία
εξάγονται µε τη µορφή προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα XVII µέρος
IV, επιτρέπεται να χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή µόνο για τα προϊόντα
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος XVI στοιχεία α) έως ε) και ζ).
2.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή
µεταποιηµένων εµπορευµάτων των παραρτηµάτων XVII και XVIII δεν επιτρέπεται
να είναι υψηλότερες από τις επιστροφές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα που
εξάγονται χωρίς περαιτέρω µεταποίηση.

3.

Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της
παραγωγής ορισµένων αλκοολούχων ποτών που λαµβάνονται από σιτηρά,
συµπεριλαµβανοµένης της µακράς διάρκειας ωρίµασης, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν την επιλεξιµότητα των
προϊόντων και των επιχειρήσεων για επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως τον
ορισµό και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, καθώς και τον καθορισµό
συντελεστών για τον υπολογισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή,
λαµβανοµένης υπόψη της διαδικασίας παλαίωσης των συγκεκριµένων προϊόντων.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα που
σχετίζονται µε το παρόν άρθρο, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών και
διαδικαστικών απαιτήσεων για τους εθνικούς ελέγχους που αφορούν τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να καθορίζει τον συντελεστή
προσαρµογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 272
Κατανοµή των επιστροφών κατά την εξαγωγή

Οι ποσότητες οι οποίες µπορούν να εξάγονται µε επιστροφή κατά την εξαγωγή κατανέµονται
µε µέθοδο η οποία:
α)

EL

είναι η καταλληλότερη για το είδος του προϊόντος και την κατάσταση της
συγκεκριµένης αγοράς, επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη δυνατή χρησιµοποίηση
των διαθέσιµων πόρων, λαµβανοµένης υπόψη της αποτελεσµατικότητας και της
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των
ενδιαφερόµενων φορέων και κυρίως µεταξύ µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων,
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β)

από διοικητική άποψη είναι η λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, λαµβανοµένων
υπόψη των διαχειριστικών απαιτήσεων,

γ)

αποτρέπει οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.
Άρθρο 273
Καθορισµός των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή είναι οι ίδιες για ολόκληρη την Ένωση. Είναι
δυνατή η διαφοροποίησή τους ανάλογα µε τον τόπο προορισµού, ιδίως εάν το
επιβάλλουν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισµένων
αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συµφωνίες που συνάπτονται
δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης.

2.

Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό των επιστροφών λαµβάνονται από το
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Άρθρο 274
Χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.

Όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 271 παράγραφος 1 στοιχείο
α) και εξάγονται ως έχουν χωρίς περαιτέρω µεταποίηση, οι επιστροφές χορηγούνται
µόνον ύστερα από σχετική αίτηση και µε την προσκόµιση άδειας εξαγωγής.

2.

Η επιστροφή που εφαρµόζεται στα προϊόντα της παραγράφου 1 είναι εκείνη που
ισχύει την ηµέρα υποβολής της αίτησης για την έκδοση άδειας ή, ενδεχοµένως,
εκείνη που προκύπτει από τον σχετικό διαγωνισµό και, στην περίπτωση
διαφοροποιηµένης επιστροφής, εκείνη που ισχύει την ίδια ηµέρα:
α)

για τον τόπο προορισµού που αναγράφεται στην άδεια ή,

β)

ανάλογα µε την περίπτωση, για τον πραγµατικό τόπο προορισµού, εάν αυτός
διαφέρει από τον τόπο προορισµού που αναγράφεται στην άδεια, οπότε το
ποσό που ισχύει δεν υπερβαίνει το ποσό που εφαρµόζεται στον τόπο
προορισµού που αναγράφεται στην άδεια.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα για να
αποφεύγεται η κατάχρηση της ελαστικής ρύθµισης που προβλέπεται στην παρούσα
παράγραφο. Τα µέτρα αυτά µπορούν να αφορούν, ιδίως, τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και τις κοινοποιήσεις στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν οι
εξαγωγείς.
3.

EL

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εµπορίου και οι συνθήκες
µεταφοράς στην περίπτωση των αυγών προς επώαση και των νεοσσών µιας ηµέρας,
η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ότι οι άδειες
εξαγωγής µπορούν να χορηγούνται εκ των υστέρων.
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4.

Για να διασφαλίζεται ισότητα πρόσβασης στις επιστροφές κατά την εξαγωγή µεταξύ
των εξαγωγέων των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης,
καθώς και των προϊόντων που προκύπτουν από την µεταποίηση αυτών, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να αποφασίζει να εφαρµόζονται οι
παράγραφοι 1 και 2 στα εµπορεύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 271 παράγραφος
1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού.
Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που αφορούν την παρούσα παράγραφο.

5.

Για να µειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος για τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να εγκρίνει
παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 και 2 στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία
καταβάλλονται επιστροφές κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο ενεργειών σχετικών µε
την επισιτιστική βοήθεια.

6.

Η επιστροφή καταβάλλεται µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων από τα
οποία προκύπτει ότι:

7.

α)

τα προϊόντα έχουν εξαχθεί από την Ένωση,

β)

σε περίπτωση διαφοροποιηµένης επιστροφής, τα προϊόντα έχουν φθάσει στον
προορισµό που αναγράφεται στην άδεια ή σε άλλον προορισµό για τον οποίο
έχει καθοριστεί επιστροφή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο β).

Η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει και άλλες
προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, προκειµένου να
αποτρέπεται η εκτροπή του εµπορίου, και ιδίως την προϋπόθεση ότι:
α) καταβάλλονται επιστροφές µόνο για προϊόντα ενωσιακής καταγωγής,
β) το ποσό των επιστροφών για τα εισαγόµενα προϊόντα περιορίζεται στους
δασµούς που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, εφόσον οι εν λόγω δασµοί
είναι κατώτεροι από την εφαρµοστέα επιστροφή.
Άρθρο 275
Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων του τοµέα του βόειου κρέατος

EL

1.

Όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα του βόειου κρέατος, η χορήγηση και η
πληρωµή της επιστροφής κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από την
τήρηση των απαιτήσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την καλή
µεταχείριση των ζώων, και ειδικότερα την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά.

2.

Για να ενθαρρύνονται οι εξαγωγείς να τηρούν τους όρους καλής µεταχείρισης των
ζώων και να είναι σε θέση οι αρµόδιες αρχές να επαληθεύουν την ορθή εκτέλεση
των δαπανών για επιστροφές κατά την εξαγωγή, στις περιπτώσεις που εξαρτώνται
από την τήρηση των απαιτήσεων καλής µεταχείρισης των ζώων, η Επιτροπή, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:
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3.

α)

θεσπίζει διατάξεις για την τήρηση των απαιτήσεων καλής µεταχείρισης των
ζώων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, καθώς και για την
επαλήθευση και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, µεταξύ άλλων και µε
τη χρησιµοποίηση ανεξάρτητων τρίτων·

β)

καθορίζει τις κυρώσεις που αφορούν την πληρωµή ή την ανάκτηση της
επιστροφής κατά την εξαγωγή στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι νόµιµες
απαιτήσεις σχετικά µε τις συνθήκες καλής µεταχείρισης των ζώων.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που αφορούν το παρόν άρθρο.
Άρθρο 276
Όρια εξαγωγών

Η τήρηση των ποσοτικών δεσµεύσεων οι οποίες απορρέουν από συµφωνίες που συνάπτονται
δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης, εξασφαλίζεται µε βάση άδειες εξαγωγής που
εκδίδονται για τις περιόδους αναφοράς που εφαρµόζονται στα εν λόγω προϊόντα. Όσον
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµφωνία του ΠΟΕ για τη
γεωργία, η ισχύς των αδειών εξαγωγής δεν θίγεται από τη λήξη µιας περιόδου αναφοράς.
Άρθρο 277
Ανατιθέµενες αρµοδιότητες

EL

1.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους
κατά τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς, η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, καθορίζει την πρωτογενή απαίτηση για την αποδέσµευση των εγγυήσεων
που συνδέονται µε την έκδοση της άδειας όσον αφορά τις επιστροφές κατά την
εξαγωγή που χορηγούνται κατόπιν διαγωνισµού.

2.

Για να µειωθεί στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων και των αρχών,
η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τα όρια κάτω από
τα οποία δεν απαιτείται η προσκόµιση άδειας εξαγωγής και να ορίζει τους
προορισµούς για τους οποίους δικαιολογείται απαλλαγή από την υποχρέωση
προσκόµισης άδειας εξαγωγής.

3.

Για να λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή
µερική επιλεξιµότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να
διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να καλύπτουν το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
της αίτησης και της τελικής πληρωµής της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει µέτρα που αφορούν:
α)

τον καθορισµό διαφορετικής ηµεροµηνίας για την επιστροφή·

β)

τις συνέπειες όσον αφορά την πληρωµή της επιστροφής κατά την εξαγωγή,
όταν ο κωδικός του προϊόντος ή ο προορισµός που αναφέρεται στην άδεια δεν
συµφωνεί µε το πραγµατικό προϊόν ή τον πραγµατικό προορισµό·
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4.

την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή, συµπεριλαµβανοµένων
των όρων σύστασης και αποδέσµευσης εγγυήσεων·

δ)

τους ελέγχους και τα αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις αµφιβολίας σχετικά
µε τον πραγµατικό προορισµό των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

ε)

τους προορισµούς που εξοµοιώνονται µε εξαγωγές εκτός της Ένωσης και τους
προορισµούς εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που θεωρούνται
επιλέξιµοι για επιστροφές κατά την εξαγωγή.

Για να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που επωφελούνται από επιστροφές κατά την
εξαγωγή εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και να αποφεύγεται η
επιστροφή τους στο εν λόγω έδαφος, αλλά και για να µειωθεί στο ελάχιστο ο
διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η συγκέντρωση και
υποβολή αποδεικτικών στοιχείων ως προς την άφιξη στη χώρα προορισµού των
προϊόντων που δικαιούνται επιστροφής κατά την εξαγωγή στην περίπτωση των
διαφοροποιηµένων επιστροφών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να θεσπίζει µέτρα που αφορούν:
α)

την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από το
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας
προσωρινής επανεισόδου·

β)

τη µεταποίηση στην οποία µπορούν να υποβάλλονται τα προϊόντα που
δικαιούνται επιστροφής κατά την εξαγωγή στο διάστηµα αυτό·

γ)

τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την άφιξη στον προορισµό στην
περίπτωση των διαφοροποιηµένων επιστροφών·

δ)

τα κατώτατα όρια επιστροφής κατά την εξαγωγή και τους όρους υπό τους
οποίους οι εξαγωγείς µπορούν να απαλλάσσονται από την προσκόµιση
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων·

ε)

τους όρους έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά µε την άφιξη στον προορισµό σε περίπτωση διαφοροποιηµένων
επιστροφών.

5.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων, η Επιτροπή
µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει συγκεκριµένες προϋποθέσεις
και όρους για τις επιχειρήσεις και για τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για
επιστροφές κατά την εξαγωγή.

6.

Για να καταστεί δυνατή η προσαρµογή στις εξελίξεις της µεταποιητικής
βιοµηχανίας, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να τροποποιεί το
παράρτηµα XVII, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συµβουλίου44.

44
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γ)

ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 10.

222

EL

7.

Για να εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση από την άποψη των προϋποθέσεων
χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή µεταξύ των εξαγωγέων προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, καθώς και των προϊόντων που
προκύπτουν από την µεταποίηση αυτών, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 274 παράγραφοι 5, 6 και
7 στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 271 παράγραφος 1 στοιχείο β),
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009.
Άρθρο 278
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα που αφορούν το
παρόν τµήµα, και ειδικότερα:
α)

διατάξεις για την αναδιανοµή των εξαγώγιµων ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν
κατανεµηθεί ή χρησιµοποιηθεί,

β)

διατάξεις σχετικά µε την παρακολούθηση της πραγµατοποίησης και ορθής
εκτέλεσης των ενεργειών που παρέχουν το δικαίωµα πληρωµής των επιστροφών και
κάθε άλλου ποσού που σχετίζεται µε τις εξαγωγικές συναλλαγές,
συµπεριλαµβανοµένων φυσικών ελέγχων και ελέγχων εγγράφων,

γ)

διατάξεις σχετικά µε τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 271 παράγραφος 1
στοιχείο β).

ΤΜΗΜΑ III
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 279
∆ιαχείριση δασµολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται από τρίτες χώρες

EL

1.

Όσον αφορά το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, όταν µια συµφωνία που έχει
συναφθεί δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης προβλέπει την ολική ή µερική
διαχείριση δασµολογικής ποσόστωσης που έχει ανοιχθεί από τρίτη χώρα, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει ειδικά µέτρα που
εξασφαλίζουν ότι η χρήση της ποσόστωσης για την οποία υποβάλλεται αίτηση
συνάδει µε τους στόχους της σχετικής διεθνούς συµφωνίας.

2.

Η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
γίνεται µε τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ των
ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και να εγγυάται την πλήρη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ποσόστωσης, µε
την εφαρµογή µίας από τις ακόλουθες µεθόδους ή συνδυασµού αυτών ή άλλης
κατάλληλης µεθόδου:
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α)

µεθόδου βασιζόµενης στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (αρχή
της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»),

β)

µεθόδου κατανοµής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την
κατάθεση των αιτήσεων (µέθοδος της «ταυτόχρονης εξέτασης»),

γ)

µεθόδου βασιζόµενης στη συνεκτίµηση των παραδοσιακών µοντέλων
εµπορικών συναλλαγών (µέθοδος των «παλαιών και νέων πελατών»).

3.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις για τη
διαχείριση των ποσοστώσεων που ανοίγονται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, τις διατάξεις για τη
διαχείριση της διαδικασίας µε την οποία
α)

διασφαλίζεται ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση των ποσοτήτων που είναι
διαθέσιµες στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που ανοίγονται σύµφωνα µε το
παρόν τµήµα,

β)

ανακατανέµονται οι αχρησιµοποίητες ποσότητες.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 280
Πιστοποιητικά για προϊόντα που τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε
τρίτη χώρα

EL

1.

Κατά την εξαγωγή προϊόντων τα οποία, σύµφωνα µε τις συµφωνίες που
συνάπτονται από την Ένωση δυνάµει του άρθρου 218 της συνθήκης, µπορούν να
τύχουν ειδικής µεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα, εφόσον τηρούνται
ορισµένες προϋποθέσεις, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εκδίδουν, κατόπιν
αιτήσεως και καταλλήλου ελέγχου, έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις.

2.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα που αφορούν
την παράγραφο 1.
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ΤΜΗΜΑ V
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ

Άρθρο 281
Ελάχιστες τιµές εξαγωγής
1.

Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς για καθένα από τα προϊόντα του
τοµέα των ζώντων φυτών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0601 10, µπορούν να
καθορίζονται κάθε έτος, εγκαίρως και πριν από την περίοδο εµπορίας, µία ή
περισσότερες ελάχιστες τιµές εξαγωγής προς τρίτες χώρες. Τα µέτρα σχετικά µε τον
καθορισµό των ελάχιστων τιµών λαµβάνονται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε το
άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης.
Οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών επιτρέπονται µόνον σε τιµή ίση ή ανώτερη από
την ελάχιστη τιµή που καθορίζεται για το συγκεκριµένο προϊόν.

2.

Η Επιτροπή εκδίδει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία διοικητικά µέτρα
που αφορούν το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από συµφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάµει του
άρθρου 218 της συνθήκης.

ΤΜΗΜΑ VI
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 282
Αναστολή του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης
1.

Εάν η ενωσιακή αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το
καθεστώς παθητικής τελειοποίησης, η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις,
κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, να αναστέλλει εν
όλω ή εν µέρει τη χρήση του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα
των τοµέων των σιτηρών, του ρυζιού, των οπωροκηπευτικών, των µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών, του οίνου, του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου
κρέατος και του κρέατος πουλερικών. Αν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους µέλους,
αποφασίζει σχετικά, µε εκτελεστικές πράξεις, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από
την παραλαβή της αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή
αποφασίζει, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 323 παράγραφος 2.
Τα µέτρα που λαµβάνονται κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στα κράτη µέλη και
εφαρµόζονται αµέσως.

2.

EL

Στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης
των αγορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν, µε τη
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διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης, να απαγορεύουν εν όλω ή
εν µέρει τη χρήση του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

EL
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Κανόνες εφαρµοστέοι στις επιχειρήσεις
Άρθρο 283
Εφαρµογή των άρθρων 101 έως 106 της συνθήκης
Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, τα άρθρα 101 έως 106 της συνθήκης
και οι διατάξεις εφαρµογής αυτών εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των άρθρων 284, 285,
286 [και 287] του παρόντος κανονισµού, σε όλες τις συµφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές
που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 και στο άρθρο 102 της συνθήκης και
σχετίζονται µε την παραγωγή ή την εµπορία των προϊόντων που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 284
Εξαιρέσεις
1.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες,
αποφάσεις και πρακτικές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 283 του παρόντος
κανονισµού και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος µιας εθνικής οργάνωσης αγοράς ή
είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της συνθήκης.
Ειδικότερα, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις
συµφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές γεωργών, ενώσεων γεωργών ή ενώσεων των
εν λόγω ενώσεων που ανήκουν σε ένα και µόνο κράτος µέλος και οι οποίες, χωρίς
να επιβάλλουν υποχρέωση εφαρµογής καθορισµένης τιµής, αφορούν την παραγωγή
ή την πώληση γεωργικών προϊόντων ή τη χρήση κοινών εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, επεξεργασίας ή µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός εάν η
Επιτροπή διαπιστώσει ότι, µε τον τρόπο αυτόν, αποκλείεται ο ανταγωνισµός ή ότι
τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του άρθρου 39 της συνθήκης.

2.

EL

Μετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και ακρόαση των ενδιαφεροµένων
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλου φυσικού ή νοµικού
προσώπου που κρίνει σκόπιµο, η Επιτροπή έχει την αποκλειστική εξουσία, υπό τον
έλεγχο του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαπιστώνει ποιες συµφωνίες,
αποφάσεις και πρακτικές πληρούν τους όρους της παραγράφου 1. Προς τούτο, η
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, η οποία δηµοσιεύεται.
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Η Επιτροπή προβαίνει στη διαπίστωση αυτή είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε
κατόπιν αιτήσεως αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους ή ενδιαφερόµενης
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων.
3.

Η δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2
αναφέρει τα συµµετέχοντα µέρη και το ουσιώδες περιεχόµενο της απόφασης.
Επίσης, λαµβάνεται υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για την
προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου.
Άρθρο 285
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές στον τοµέα των οπωροκηπευτικών

EL

1.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες,
αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών
οργανώσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού.

2.

Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον εφόσον:
α)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές έχουν κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή·

β)

εντός δύο µηνών από την παραλαβή όλων των απαιτούµενων στοιχείων, η
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει τις εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή
εναρµονισµένες πρακτικές ασυµβίβαστες προς τους ενωσιακούς κανόνες, µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1.

3.

Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές δεν επιτρέπεται να τίθενται
σε ισχύ πριν από την παρέλευση της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο β).

4.

Σε κάθε περίπτωση, κηρύσσονται ασυµβίβαστες προς τους ενωσιακούς κανόνες οι
ακόλουθες συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές:
α)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
οδηγήσουν σε οποιασδήποτε µορφής διαµερισµό των αγορών στην Ένωση·

β)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

γ)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού οι οποίες δεν είναι απαραίτητες
για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής που
επιδιώκονται µέσω των δραστηριοτήτων των διεπαγγελµατικών οργανώσεων·

δ)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που συνεπάγονται
τον καθορισµό τιµών, µε την επιφύλαξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται
από τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις στο πλαίσιο της εφαρµογής ειδικών
ενωσιακών κανόνων·
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ε)

5.

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
οδηγήσουν στην εισαγωγή διακρίσεων ή να καταργήσουν τον ανταγωνισµό
για σηµαντικό µέρος των εν λόγω προϊόντων.

Εάν, µετά την παρέλευση της δίµηνης προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο
2 στοιχείο β), η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρµογής της
παραγράφου 1, λαµβάνει απόφαση, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, στην οποία
αναφέρεται ότι στη συγκεκριµένη συµφωνία, απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική
εφαρµόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης.
Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής δεν εφαρµόζεται πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησής της στην ενδιαφερόµενη διεπαγγελµατική οργάνωση, εκτός εάν η
τελευταία έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της εξαίρεσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

6.

Στην περίπτωση πολυετών συµφωνιών, η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει και
για τα επόµενα έτη της συµφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή
µπορεί ανά πάσα στιγµή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους
µέλους, να κρίνει µια συµφωνία ασυµβίβαστη.
Άρθρο 286
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές στον τοµέα του καπνού

1.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες και
εναρµονισµένες πρακτικές των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών οργανώσεων
του τοµέα του καπνού, οι οποίες αποβλέπουν στους σκοπούς που αναφέρονται στο
άρθρο 210 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού, υπό τον όρον ότι:
α)

οι συµφωνίες και οι εναρµονισµένες πρακτικές έχουν κοινοποιηθεί στην
Επιτροπή,

β)

εντός τριών µηνών από τη λήψη όλων των απαιτούµενων στοιχείων, η
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει τις εν λόγω συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές
ασυµβίβαστες προς τους ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισµού, µε εκτελεστικές
πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1.

Οι συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές δεν µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή
κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίµηνης προθεσµίας.
2.

EL

Οι συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές κηρύσσονται αντίθετες προς τους
ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
α)

µπορούν να οδηγήσουν σε οποιασδήποτε µορφής διαµερισµό των αγορών
στην Ένωση,

β)

µπορούν να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οργάνωσης
αγοράς,
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3.

γ)

µπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού οι οποίες δεν είναι
απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής που
επιδιώκονται µέσω του µέτρου των διεπαγγελµατικών οργανώσεων,

δ)

συνεπάγονται τον καθορισµό τιµών ή ποσοστώσεων, µε την επιφύλαξη των
µέτρων που λαµβάνονται από διεπαγγελµατικές οργανώσεις στο πλαίσιο της
εφαρµογής ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νοµοθεσίας,

ε)

µπορούν να προκαλέσουν διακριτική µεταχείριση ή να καταργήσουν τον
ανταγωνισµό για σηµαντικό µέρος των εν λόγω προϊόντων.

Εάν, µετά την παρέλευση της τρίµηνης προθεσµίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο β), η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι
εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου, λαµβάνει απόφαση, µε εκτελεστικές πράξεις
και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος
1, στην οποία αναφέρεται ότι το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης
εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη συµφωνία ή εναρµονισµένη πρακτική.
Η απόφαση αυτή δεν εφαρµόζεται πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της στην
ενδιαφερόµενη διεπαγγελµατική οργάνωση, εκτός εάν η τελευταία έχει δώσει
ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της εξαίρεσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1.
[Άρθρο 287
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές στον τοµέα του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων
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1.

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες,
αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών
οργανώσεων, οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 210 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισµού.

2.

Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον εφόσον:
α)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές έχουν κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή·

β)

εντός τριών µηνών από την παραλαβή όλων των απαιτούµενων στοιχείων, η
Επιτροπή δεν έχει κηρύξει τις εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή
εναρµονισµένες πρακτικές ασυµβίβαστες προς τους ενωσιακούς κανόνες, µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1.

3.

Οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές δεν επιτρέπεται να τίθενται
σε ισχύ πριν από την παρέλευση της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο β).

4.

Σε κάθε περίπτωση, κηρύσσονται ασυµβίβαστες προς τους ενωσιακούς κανόνες οι
ακόλουθες συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές:
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5.

α)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
οδηγήσουν σε οποιασδήποτε µορφής διαµερισµό των αγορών στην Ένωση·

β)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία της οργάνωσης αγοράς·

γ)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού οι οποίες δεν είναι απαραίτητες
για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής που
επιδιώκονται µέσω των δραστηριοτήτων των διεπαγγελµατικών οργανώσεων·

δ)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που συνεπάγονται
τον καθορισµό τιµών·

ε)

οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που ενδέχεται να
οδηγήσουν στην εισαγωγή διακρίσεων ή να καταργήσουν τον ανταγωνισµό
για σηµαντικό µέρος των εν λόγω προϊόντων.

Εάν, µετά την παρέλευση της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο β), η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι εφαρµογής της
παραγράφου 1, λαµβάνει απόφαση, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, στην οποία
αναφέρεται ότι στη συγκεκριµένη συµφωνία, απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική
εφαρµόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης.
Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής δεν εφαρµόζεται πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησής της στην ενδιαφερόµενη διεπαγγελµατική οργάνωση, εκτός εάν η
τελευταία έχει δώσει ανακριβείς πληροφορίες ή έχει κάνει κατάχρηση της εξαίρεσης
που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

6.

Στην περίπτωση πολυετών συµφωνιών, η κοινοποίηση για το πρώτο έτος ισχύει και
για τα επόµενα έτη της συµφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή
µπορεί ανά πάσα στιγµή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους
µέλους, να κρίνει µια συµφωνία ασυµβίβαστη.]
Άρθρο 288

∆εσµευτικό αποτέλεσµα συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών επί των τρίτων στον
τοµέα του καπνού
1.

Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα του καπνού µπορούν να ζητούν να
καθίστανται υποχρεωτικές ορισµένες από τις συµφωνίες τους ή εναρµονισµένες
πρακτικές, για περιορισµένο διάστηµα, για άτοµα και οµάδες του συγκεκριµένου
οικονοµικού τοµέα που δεν είναι µέλη των επαγγελµατικών κλάδων τους οποίους
αντιπροσωπεύουν, στην περιοχή όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους.
Για την εφαρµογή της επέκτασης των κανόνων, οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις
πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής ή/και του
εµπορίου στον εν λόγω τοµέα. Σε περίπτωση που το σχέδιο επέκτασης των κανόνων
καλύπτει διαπεριφερειακό πεδίο εφαρµογής, οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις
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αποδεικνύουν ότι διαθέτουν στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα για καθέναν από
τους κλάδους που συγκεντρώνουν σε καθεµία από τις καλυπτόµενες περιφέρειες.
2.

Οι κανόνες των οποίων ζητείται η επέκταση πρέπει να ισχύουν από έτους
τουλάχιστον και να αφορούν ένα από τα ακόλουθα:
α)

τη γνώση της παραγωγής και της αγοράς,

β)

τον ορισµό των στοιχειωδών ποιοτήτων,

γ)
τη χρησιµοποίηση καλλιεργητικών µεθόδων που συµβιβάζονται µε την
προστασία του περιβάλλοντος,
δ)
τον ορισµό στοιχειωδών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση και τη
συσκευασία,
ε)
τη χρησιµοποίηση πιστοποιηµένων σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό έλεγχο
των προϊόντων.
3.

Η επέκταση των κανόνων υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, µε εκτελεστικές
πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1.
Άρθρο 289

Εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά τις συµφωνίες και τις εναρµονισµένες πρακτικές
Για να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή των άρθρων 285, 286, [287] και 288, η Επιτροπή
µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων
των κανόνων για την κοινοποίηση και τη δηµοσίευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
Άρθρο 290
Εφαρµογή των άρθρων 107, 108 και 109 της συνθήκης
Τα άρθρα 107, 108 και 109 της συνθήκης εφαρµόζονται στην παραγωγή και την εµπορία των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Εντούτοις, τα άρθρα 107, 108 και 109 της συνθήκης δεν εφαρµόζονται στις πληρωµές οι
οποίες πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και
προβλέπονται στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τµήµα IVα υποτµήµα ΙΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στα άρθρα 37 έως 41, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 128, 148, στο
άρθρο 291 παράγραφος 2 και στα άρθρα 292 έως 297, καθώς και στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι
κεφάλαιο IV τµήµα VII του παρόντος κανονισµού. Εντούτοις, όσον αφορά το άρθρο 136
παράγραφος 4, δεν εφαρµόζεται µόνον το άρθρο 108 της συνθήκης.
Άρθρο 291
Ειδικές διατάξεις για τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 107 παράγραφος 2 της συνθήκης, απαγορεύονται οι
ενισχύσεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται σε συνάρτηση µε την τιµή ή την
ποσότητα των προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι µέρος ΧVI του
παρόντος κανονισµού.
Απαγορεύονται επίσης τα εθνικά µέτρα που επιτρέπουν εξίσωση των τιµών των
προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι µέρος ΧVI του παρόντος
κανονισµού.

2.
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Έως τις 31 Μαρτίου 2014, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν σε γεωργούς του
γαλακτοκοµικού τοµέα κρατικές ενισχύσεις συνολικού ετήσιου ύψους ίσου προς το
55 % του ανώτατου ορίου που τίθεται στο άρθρο 69 παράγραφοι 4 και 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, επιπροσθέτως προς την ενωσιακή στήριξη που
παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω
κανονισµού. Ωστόσο, το συνολικό ποσό της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο των
µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού και
των κρατικών ενισχύσεων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφοι 4 και 5.
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Άρθρο 292
Ειδικές διατάξεις για τη Φινλανδία και τη Σουηδία
Η Σουηδία και η Φινλανδία µπορούν, αν λάβουν άδεια εκ µέρους της Επιτροπής, η οποία
χορηγείται µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται
στο άρθρο 323 παράγραφος 1, να χορηγούν ενισχύσεις για την παραγωγή και εµπορία
ταράνδων και προϊόντων ταράνδων (ΣΟ ex 0208 και ex 0210), εφόσον δεν αυξάνονται τα
παραδοσιακά επίπεδα παραγωγής.
Άρθρο 293
Ειδικές διατάξεις για τον τοµέα της ζάχαρης
Τα κράτη µέλη που µειώνουν την οικεία ποσόστωση ζάχαρης κατά περισσότερο του 50 %
της ποσόστωσης ζάχαρης που καθορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 µε το παράρτηµα ΙΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, µπορούν να χορηγούν προσωρινή κρατική ενίσχυση
κατά την περίοδο κατά την οποία καταβάλλεται η µεταβατική ενίσχυση για τους
καλλιεργητές τεύτλων σύµφωνα µε το άρθρο 93 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Κατόπιν σχετικής αίτησης ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, µε
εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1, για το συνολικό ποσό κρατικής ενίσχυσης που διατίθεται για το µέτρο αυτό.
Για την Ιταλία, η προσωρινή ενίσχυση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει
συνολικά τα 11 ευρώ ανά περίοδο εµπορίας και ανά τόνο ζαχαρότευτλων και χορηγείται
στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και για τη µεταφορά ζαχαρότευτλων.
Η Φινλανδία µπορεί να χορηγεί στους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ενίσχυση ύψους µέχρι
350 ευρώ ανά εκτάριο και ανά περίοδο εµπορίας.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, εντός 30 ηµερών από το τέλος
κάθε περιόδου εµπορίας, το ποσό κρατικής ενίσχυσης που όντως χορηγήθηκε κατά τη
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας.
Άρθρο 294
Ειδικές διατάξεις για το γερµανικό µονοπώλιο αλκοόλης
[Η παρέκκλιση του άρθρου 290 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται στις
πληρωµές των ενισχύσεων που χορηγεί η Γερµανία στο υφιστάµενο εθνικό πλαίσιο του
γερµανικού µονοπωλίου αλκοόλης («το µονοπώλιο») για προϊόντα τα οποία εµπορεύεται το
µονοπώλιο, έπειτα από περαιτέρω µεταποίηση, ως αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I της συνθήκης. Η εν λόγω παρέκκλιση ισχύει µόνο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 108 παράγραφος 1
και παράγραφος 3 πρώτη φράση της συνθήκης και εξαρτάται από την τήρηση των
ακόλουθων διατάξεων:
α)

EL

η συνολική παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης για την οποία χορηγείται ενίσχυση στο
πλαίσιο του µονοπωλίου µειώνεται σταδιακά από τη µέγιστη ποσότητα των 600.000
εκατολίτρων το 2011 σε 420.000 εκατόλιτρα το 2012 και σε 240.000 εκατόλιτρα το
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2013 και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 60.000 εκατόλιτρα ετησίως από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να
υφίσταται το µονοπώλιο·
β)

η παραγωγή των γεωργικών σφραγισµένων αποστακτηρίων που λαµβάνουν
ενίσχυση µειώνεται σταδιακά από 540.000 εκατόλιτρα το 2011 σε 360.000
εκατόλιτρα το 2012 και 180.000 εκατόλιτρα το 2013. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013
όλα τα γεωργικά σφραγισµένα αποστακτήρια εγκαταλείπουν το µονοπώλιο.
Επιτρέπεται η χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης ύψους 257,50 ευρώ ανά
εκατόλιτρο ονοµαστικών δικαιωµάτων απόσταξης κατά την έννοια της
εφαρµοστέας γερµανικής νοµοθεσίας σε κάθε γεωργικό σφραγισµένο αποστακτήριο
που εγκαταλείπει το µονοπώλιο. Η αντισταθµιστική αυτή ενίσχυση µπορεί να
χορηγηθεί το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Ωστόσο, είναι δυνατόν να
καταβληθεί σε περισσότερες της µίας δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων
καταβάλλεται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2017·

γ)

τα µικρά αποστακτήρια σταθερής ποσότητας, οι χρήστες αποστακτηρίων και τα
αποστακτήρια συνεταιρισµών οπωροκαλλιεργητών µπορούν να λάβουν ενίσχυση
στο πλαίσιο του µονοπωλίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, υπό την προϋπόθεση
ότι η παραγωγή για την οποία χορηγείται η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 60.000
εκατόλιτρα ετησίως·

δ)

το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2013 δεν υπερβαίνει τα 269,9 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από
την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 δεν υπερβαίνει τα 268 εκατ.
ευρώ και

ε)

πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Γερµανία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε τη λειτουργία του µονοπωλίου και τις χορηγηθείσες στο πλαίσιο αυτό
ενισχύσεις κατά το προηγούµενο έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Επίσης, οι ετήσιες εκθέσεις που
πρόκειται να υποβληθούν κατά τα έτη 2013 έως 2016 περιλαµβάνουν ετήσιο σχέδιο
σταδιακής µείωσης για το επόµενο έτος όσον αφορά τα µικρά αποστακτήρια
σταθερής ποσότητας, τους χρήστες αποστακτηρίων και τα αποστακτήρια
συνεταιρισµών οπωροκαλλιεργητών.]
Άρθρο 295
Ειδικές διατάξεις για τις πατάτες

Επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξακολουθούν να καταβάλλουν κρατικές ενισχύσεις δυνάµει
ισχυόντων καθεστώτων για την παραγωγή και την εµπορία πατατών, νωπών ή διατηρηµένων
µε απλή ψύξη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0701, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011.
Άρθρο 296 [Απαλείφεται µετά τις 31/12/2010]
Ειδικές διατάξεις για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών
Όσον αφορά τον τοµέα των οπωροκηπευτικών, επιτρέπεται στα κράτη µέλη να καταβάλλουν
κρατικές ενισχύσεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, υπό τους ακόλουθους όρους:
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α)

οι κρατικές ενισχύσεις καταβάλλονται µόνο σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών οι
οποίοι δεν είναι µέλη αναγνωρισµένης οργάνωσης παραγωγών και συνάπτουν µε
αναγνωρισµένη οργάνωση παραγωγών σύµβαση µε την οποία αποδέχονται να
εφαρµόσουν τα µέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων της εν λόγω οργάνωσης
παραγωγών·

β)

το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στους παραγωγούς αυτούς δεν υπερβαίνει
το 75 % της ενωσιακής στήριξης που λαµβάνουν τα µέλη της συγκεκριµένης
οργάνωσης παραγωγών και

γ)

το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2010 το αργότερο, έκθεση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητα των κρατικών ενισχύσεων, στην οποία αναφέρεται ιδίως αναλυτικά
ο βαθµός στον οποίο η ενίσχυση έχει στηρίξει την οργάνωση του τοµέα. Η Επιτροπή
εξετάζει την έκθεση και αποφασίζει εάν θα υποβάλει κατάλληλες προτάσεις.
Άρθρο 297
Εθνικές ενισχύσεις για την απόσταξη οίνου σε περιπτώσεις κρίσης

EL

1.

Από την 1η Αυγούστου 2012 τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν εθνική ενίσχυση
σε οινοπαραγωγούς για υποχρεωτική ή προαιρετική απόσταξη οίνου σε
αιτιολογηµένες περιπτώσεις κρίσης.

2.

Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη µε τον επιδιωκόµενο
σκοπό και επιτρέπει την αντιµετώπιση της κρίσης.

3.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που είναι διαθέσιµη σε ένα κράτος µέλος το
δεδοµένο έτος χορήγησής της δεν υπερβαίνει το 15 % των συνολικά διαθέσιµων
χρηµατοδοτικών πόρων ανά κράτος µέλος που προβλέπονται για το έτος αυτό στο
παράρτηµα Χ.

4.

Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να κάνουν χρήση της ενίσχυσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 διαβιβάζουν δεόντως τεκµηριωµένη κοινοποίηση προς την
Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την επικουρία
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, εάν εγκρίνεται το
µέτρο και µπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση.

5.

Η αλκοόλη που παράγεται µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απόσταξη
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για βιοµηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ούτως
ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισµού.

6.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα
που αφορούν το παρόν άρθρο.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΝΟΣ Ή ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ειδικές διατάξεις για περισσότερους του ενός τοµείς
ΤΜΗΜΑ Ι
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 298
∆ιαταραχές των τιµών της εσωτερικής αγοράς
Με σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές διατάραξης της
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται µε τη διαδικασία
του επείγοντος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 300, να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα σε
περίπτωση εµφάνισης των κατωτέρω καταστάσεων, εφόσον οι καταστάσεις αυτές είναι
πιθανόν να συνεχιστούν και, ως εκ τούτου, διαταράσσονται ή απειλούνται µε διαταραχή οι
αγορές:
α)

όσον αφορά τα προϊόντα των τοµέων της ζάχαρης, του λυκίσκου, του βόειου
κρέατος, του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων και του αιγοπρόβειου
κρέατος, όταν οι τιµές ενός από τα προϊόντα αυτά στην ενωσιακή αγορά
σηµειώνουν σηµαντική άνοδο ή πτώση·

β)

όσον αφορά τα προϊόντα των τοµέων του χοίρειου κρέατος, των αυγών και του
κρέατος πουλερικών και όσον αφορά το ελαιόλαδο, όταν οι τιµές ενός από τα
προϊόντα αυτά στην ενωσιακή αγορά σηµειώνουν σηµαντική άνοδο.
Άρθρο 299
∆ιαταραχές λόγω των τιµών της διεθνούς αγοράς

Με σκοπό την ουσιαστική και αποτελεσµατική αντίδραση σε απειλές διατάραξης της
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, όταν οι τιµές στη διεθνή αγορά για ένα ή περισσότερα προϊόντα
των τοµέων των σιτηρών, του ρυζιού, της ζάχαρης και του γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων φθάνουν σε επίπεδα που διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν τον
εφοδιασµό της ενωσιακής αγοράς και εφόσον η κατάσταση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί ή
να επιδεινωθεί, να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον αντίστοιχο τοµέα, µε κατ’
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εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται µε τη διαδικασία του επείγοντος και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 300. Μπορεί ιδίως να αναστέλλει τους εισαγωγικούς δασµούς εν όλω
ή εν µέρει για ορισµένες ποσότητες.
Άρθρο 300
Προϋποθέσεις για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε περίπτωση διαταραχών
Τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 298 και 299 µπορούν να θεσπίζονται:
α)

εφόσον τα άλλα µέτρα που είναι διαθέσιµα δυνάµει του παρόντος κανονισµού
κρίνονται ανεπαρκή,

β)

λαµβανοµένων υπόψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από συµφωνίες που
συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 218 παράγραφος 2 της συνθήκης.
Άρθρο 301
Εκτελεστικές αρµοδιότητες

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλες τις αναγκαίες διατάξεις που
αφορούν τα άρθρα 298 και 299. Οι εν λόγω διατάξεις µπορούν, ιδίως, να αφορούν τις
διαδικασίες, τις κοινοποιήσεις, τα τεχνικά κριτήρια και τους διοικητικούς ή φυσικούς
ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ II
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 302
Υποβολή εκθέσεων για ορισµένους τοµείς
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο:

EL

(1)

ανά τριετία και για πρώτη φορά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010[2013], σχετικά µε την
υλοποίηση των µέτρων που αφορούν τον τοµέα της µελισσοκοµίας και
προβλέπονται στο µέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο IV τµήµα VIII·

(2)

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων που
προβλέπονται στο µέρος II τίτλος I κεφάλαιο IV τµήµα VI και τίτλος II κεφάλαιο II
όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά ταµεία και τα
επιχειρησιακά προγράµµατα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών·

(3)

έως τις 31 Αυγούστου 2012, σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο άρθρο 128, συνοδευόµενη
ενδεχοµένως από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση καλύπτει ιδίως την έκταση στην
οποία το σχέδιο προώθησε τη θέσπιση λειτουργικών σχεδίων προώθησης της
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κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα κράτη µέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου
όσον αφορά τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών·
(4)

έως [τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και] τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε την εξέλιξη
της κατάστασης της αγοράς και τους επακόλουθους όρους της οµαλής σταδιακής
κατάργησης του συστήµατος ποσοστώσεων γάλακτος, συνοδευόµενη, εφόσον
χρειαστεί, από κατάλληλες προτάσεις. Επιπλέον, συντάσσεται έκθεση που
πραγµατεύεται τις συνέπειες για τους παραγωγούς τυριών µε προστατευόµενη
ονοµασία προέλευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(5)

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, σχετικά µε την υλοποίηση των µέτρων προώθησης
στον αµπελοοινικό τοµέα που αναφέρονται στο άρθρο 138·

(6)

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε τον αµπελοοινικό τοµέα, ιδίως
λαµβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί µε την εφαρµογή της
µεταρρύθµισης.[·]

[(7)

έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 το αργότερο, σχετικά µε την εφαρµογή του καθεστώτος
διανοµής τροφίµων στους απόρους της Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 17,
µαζί µε τυχόν κατάλληλες προτάσεις.]

[(8)

έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, σχετικά µε την εξέλιξη της
κατάστασης της αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων, και ιδίως σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 209
πρώτο εδάφιο σηµείο iv), του άρθρου 210 παράγραφος 4 και των άρθρων 229, 287,
310 και 311, που θα περιλαµβάνει ιδίως πιθανά κίνητρα για την ενθάρρυνση των
γεωργών να συνάπτουν συµφωνίες από κοινού παραγωγής και θα συνοδεύεται
ενδεχοµένως από κατάλληλες προτάσεις.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΛΥΚΙΣΚΟΣ

Άρθρο 303
Καταχώριση των συµβάσεων στον τοµέα του λυκίσκου
1.

EL

Κάθε σύµβαση προµήθειας λυκίσκου παραγόµενου στην Ένωση, η οποία
συνάπτεται µεταξύ, αφενός, ενός παραγωγού ή οργάνωσης παραγωγών και,
αφετέρου, ενός αγοραστή, καταχωρίζεται από τους φορείς που ορίζονται προς τούτο
από κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος παραγωγής.
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2.

Οι συµβάσεις που αφορούν την προµήθεια συγκεκριµένων ποσοτήτων σε
συµφωνηµένες τιµές για περίοδο που καλύπτει µια ή περισσότερες εσοδείες και
έχουν συναφθεί πριν από την 1η Αυγούστου του έτους της πρώτης σχετικής
εσοδείας ονοµάζονται «συµβάσεις συναφθείσες εκ των προτέρων». Οι συµβάσεις
αυτές καταχωρίζονται χωριστά.

3.

Τα δεδοµένα στα οποία βασίζεται η καταχώριση επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται
µόνον για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τους λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε
την καταχώριση των συµβάσεων προµήθειας λυκίσκου.

ΤΜΗΜΑ II
ΟΙΝΟΣ

Άρθρο 304
Αµπελουργικό µητρώο και απογραφή

EL

1.

Τα κράτη µέλη τηρούν αµπελουργικό µητρώο το οποίο περιλαµβάνει ενηµερωµένα
στοιχεία για το δυναµικό παραγωγής.

2.

Τα κράτη µέλη στα οποία η συνολική έκταση που έχει φυτευτεί µε οινοποιήσιµες
ποικιλίες αµπέλου ταξινοµήσιµες σύµφωνα µε το άρθρο 166 παράγραφος 2 είναι
µικρότερη των 500 εκταρίων, δεν υπέχουν την υποχρέωση της παραγράφου 1.

3.

Τα κράτη µέλη τα οποία προβλέπουν το µέτρο «αναδιάρθρωση και µετατροπή
αµπελώνων» στα οικεία προγράµµατα στήριξης σύµφωνα µε το άρθρο 139,
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, ενηµερωµένη
απογραφή του οικείου δυναµικού παραγωγής µε βάση το αµπελουργικό µητρώο.

4.

Ανά πάσα στιγµή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει
ότι οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται πλέον.

5.

Για να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η επαλήθευση του δυναµικού
παραγωγής από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο του
αµπελουργικού µητρώου, καθώς και τις σχετικές εξαιρέσεις.

6.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε την
επαλήθευση των στοιχείων.
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Άρθρο 305
Υποχρεωτικές δηλώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα
1.

Οι παραγωγοί οινοποιήσιµων σταφυλιών και οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου
δηλώνουν κάθε έτος στις αρµόδιες εθνικές αρχές τις ποσότητες των προϊόντων της
τελευταίας συγκοµιδής.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους εµπόρους οινοποιήσιµων σταφυλιών
να δηλώνουν κάθε έτος τις ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά από την τελευταία
συγκοµιδή.

3.

Οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έµποροι, εκτός από τους λιανοπωλητές,
δηλώνουν κάθε έτος στις αρµόδιες εθνικές αρχές τα αποθέµατά τους γλεύκους και
οίνου, είτε προέρχονται από τη συγκοµιδή του τρέχοντος έτους είτε από τη
συγκοµιδή προηγούµενων ετών. Τα γλεύκη και οι οίνοι που εισάγονται από τρίτες
χώρες δηλώνονται χωριστά.

4.

Για να εξασφαλίζεται η εκ µέρους των παραγωγών και των εµπόρων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 τήρηση των υποχρεώσεών τους, η
Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που
αφορούν:

5.

α)

το περιεχόµενο των υποχρεωτικών δηλώσεων και τις εξαιρέσεις,

β)

το περιεχόµενο των δηλώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τους
όρους υποβολής, καθώς και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής
δηλώσεων,

γ)

τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσµης
υποβολής των δηλώσεων στα κράτη µέλη.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις:
α)

να καθορίζει προϋποθέσεις σε σχέση µε τα υποδείγµατα εντύπων που πρέπει
να χρησιµοποιούνται για τις υποχρεωτικές δηλώσεις,

β)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τους συντελεστές µετατροπής για τα λοιπά
προϊόντα πλην του οίνου,

γ)

να ορίζει τις προθεσµίες υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων,

δ)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις επιθεωρήσεις και την υποβολή εκθέσεων
από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.
Άρθρο 306

Συνοδευτικά έγγραφα και βιβλίο αποθήκης στον αµπελοοινικό τοµέα
1.

EL

Τα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση µόνον
εάν συνοδεύονται από επίσηµα εγκεκριµένο συνοδευτικό έγγραφο.
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2.

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που κατέχουν για την άσκηση
του επαγγέλµατός τους προϊόντα τα οποία καλύπτει ο αµπελοοινικός τοµέας, και
ιδίως οι παραγωγοί, οι εµφιαλωτές, οι µεταποιητές, καθώς και οι έµποροι, τηρούν
βιβλία εισερχόµενων και εξερχόµενων ποσοτήτων σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα.

3.

Για να διευκολύνεται η µεταφορά προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα και ο
έλεγχός της από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

4.

EL

α)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε το συνοδευτικό έγγραφο, τις περιπτώσεις στις
οποίες χρησιµοποιείται και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρησιµοποίησής
του,

β)

να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το συνοδευτικό έγγραφο
θεωρείται ότι πιστοποιεί προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης ή
γεωγραφικές ενδείξεις,

γ)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα συνοδευτικά έγγραφα,

δ)

να επιβάλλει την υποχρέωση τήρησης βιβλίου,

ε)

να προσδιορίζει τα πρόσωπα που υπέχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίου
και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή,

στ)

να καθορίζει τις εργασίες που πρέπει να εµφαίνονται στο βιβλίο,

ζ)

να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη χρήση των συνοδευτικών εγγράφων και
των βιβλίων.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει:
α)

κανόνες σχετικά µε την κατάστρωση του βιβλίου, τα προϊόντα που πρέπει να
περιλαµβάνονται, τις προθεσµίες εγγραφών στα βιβλία και το κλείσιµο των
βιβλίων,

β)

ένα µέτρο βάσει του οποίου υποχρεώνονται τα κράτη µέλη να καθορίζουν
µέγιστο αποδεκτό ποσοστό απωλειών,

γ)

γενικές και µεταβατικές διατάξεις για την τήρηση των βιβλίων,

δ)

κανόνες που καθορίζουν επί πόσο χρόνο φυλάσσονται τα συνοδευτικά
έγγραφα και τα βιβλία,

ε)

κανόνες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών προς την Επιτροπή,

στ)

κανόνες σχετικά µε τα πρόδηλα σφάλµατα, την ανωτέρα βία και τις
εξαιρετικές περιστάσεις.
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Άρθρο 307
Ορισµός των αρµόδιων εθνικών αρχών στον αµπελοοινικό τοµέα
1.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τον
ορισµό των αρµόδιων εθνικών αρχών, τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή περισσότερες
αρχές, οι οποίες είναι αρµόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των ενωσιακών
κανόνων στον αµπελοοινικό τοµέα. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη ορίζουν τα
εργαστήρια που είναι εξουσιοδοτηµένα να διενεργούν επίσηµες αναλύσεις στον
αµπελοοινικό τοµέα. Τα οριζόµενα εργαστήρια πληρούν τα γενικά κριτήρια
λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιµών που περιλαµβάνονται στο πρότυπο ISO/IEC
17025.

2.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών
και των εργαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή
δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά και τα ενηµερώνει τακτικά.
Άρθρο 308
Κοινοποίηση και αξιολόγηση στον αµπελοοινικό τοµέα

1.

Όσον αφορά τις παράνοµες φυτεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 31
Αυγούστου 1998 και αναφέρονται στο άρθρο 82, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, τις εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε άµπελο
χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης µετά τις 31 Αυγούστου 1998, καθώς και τις
εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο εκρίζωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
εν λόγω άρθρου.

2.

Όσον αφορά την υποχρεωτική τακτοποίηση των παράνοµων φυτεύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 1998, η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 83, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε
σχετικού έτους:
α)

τις εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε άµπελο χωρίς αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης
πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 1998·

β)

τις εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο τακτοποίησης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, τα αναφερόµενα στην ίδια παράγραφο
τέλη, καθώς και τη µέση αξία των περιφερειακών δικαιωµάτων φύτευσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά την 1η Μαρτίου 2010
το αργότερο, τις εκτάσεις που απετέλεσαν αντικείµενο εκρίζωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 83 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο.
Η λήξη της µεταβατικής απαγόρευσης των νέων φυτεύσεων στις 31 ∆εκεµβρίου
2015, όπως προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν θίγει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
3.

EL

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους
αρχίζοντας την 1η Μαρτίου 2010, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων που
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προβλέπονται στα οικεία προγράµµατα στήριξης που αναφέρονται στο µέρος II
τίτλος I κεφάλαιο IV τµήµα VII κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
Οι εκθέσεις αυτές αναφέρουν και περιγράφουν τα µέτρα για τα οποία χορηγήθηκε
ενωσιακή συνδροµή δυνάµει των προγραµµάτων στήριξης και περιλαµβάνουν,
ιδίως, λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των µέτρων προώθησης που αναφέρονται στο
άρθρο 138.
4.

Το αργότερο την 1η Μαρτίου 2011, για πρώτη φορά, και το αργότερο την 1η
Μαρτίου 2014, για δεύτερη φορά, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
αξιολόγηση των δαπανών και των οφελών των προγραµµάτων στήριξης, καθώς και
ένδειξη του τρόπου αύξησης της αποδοτικότητάς τους.

5.

Για να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί,
µε εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις και την
αξιολόγηση.

ΤΜΗΜΑ III
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 309
Εισφορά προώθησης στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των άρθρων 107, 108 και 109 της συνθήκης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 290 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισµού, ένα κράτος µέλος
µπορεί να εισπράττει από τους γαλακτοπαραγωγούς του εισφορά προώθησης επί των
ποσοτήτων γάλακτος ή ισοδυνάµου γάλακτος που διατίθενται στο εµπόριο, µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση των µέτρων που αφορούν την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και
γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ένωση, καθώς και τη διεύρυνση των αντίστοιχων αγορών
και τη βελτίωση της ποιότητας.
[Άρθρο 310
Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
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1.

Κάθε µήνα οι επιχειρήσεις µεταποίησης ανεπεξέργαστου γάλακτος δηλώνουν στην
αρµόδια εθνική αρχή την ποσότητα ανεπεξέργαστου γάλακτος που τους
παραδόθηκε.

2.

Προκειµένου να διασφαλίζονται η χρησιµότητα και η επικαιρότητα αυτών των
δηλώσεων για τους σκοπούς της διαχείρισης της αγοράς, η Επιτροπή µπορεί, µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για την έκταση, το περιεχόµενο,
τη µορφή και το χρονοδιάγραµµα των εν λόγω δηλώσεων.
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Άρθρο 311
Συµβατικές σχέσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
1.

Εάν ένα κράτος µέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση ανεπεξέργαστου γάλακτος
από γεωργό σε επιχείρηση µεταποίησης ανεπεξέργαστου γάλακτος πρέπει να
καλύπτεται από έγγραφη σύµβαση µεταξύ των µερών, η σύµβαση αυτή πληροί τους
όρους της παραγράφου 2.
Στην περίπτωση που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο, το οικείο κράτος µέλος
αποφασίζει επίσης ότι, εάν η παράδοση ανεπεξέργαστου γάλακτος γίνεται µέσω
µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων συλλογής, κάθε στάδιο της παράδοσης πρέπει να
καλύπτεται από σύµβαση µεταξύ των µερών. Για τον σκοπό αυτό, ως «επιχείρηση
συλλογής» νοείται κάθε επιχείρηση που µεταφέρει ανεπεξέργαστο γάλα από γεωργό
ή άλλη επιχείρηση συλλογής σε επιχείρηση µεταποίησης ανεπεξέργαστου γάλακτος
ή άλλη επιχείρηση συλλογής, µε µεταβίβαση της κυριότητας του ανεπεξέργαστου
γάλακτος σε κάθε περίπτωση.

2.

Η σύµβαση:
α)

συνάπτεται πριν από την παράδοση,

β)

συντάσσεται εγγράφως και

γ)

περιλαµβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:
(i)

(ii)

την τιµή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:
–

είναι σταθερή και ορίζεται στη σύµβαση και/ή

–

κυµαίνεται σε συνάρτηση µόνο µε παράγοντες οι οποίοι ορίζονται
στη σύµβαση, ιδίως µε την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς µε
βάση δείκτες της αγοράς, την ποσότητα που παραδόθηκε και την
ποιότητα ή τη σύσταση του ανεπεξέργαστου γάλακτος που
παραδόθηκε,

την ποσότητα που µπορεί και/ή πρέπει να παραδοθεί και το
χρονοδιάγραµµα των παραδόσεων και

(iii) τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, η οποία µπορεί να είναι αόριστης
διάρκειας µε ρήτρες καταγγελίας.

EL

3.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν απαιτείται σύµβαση όταν γεωργός
παραδίδει ανεπεξέργαστο γάλα σε επιχείρηση µεταποίησης ανεπεξέργαστου
γάλακτος που έχει τη µορφή συνεταιρισµού του οποίου είναι µέλος ο συγκεκριµένος
γεωργός, εφόσον το καταστατικό του συνεταιρισµού περιλαµβάνει διατάξεις που
παράγουν παρόµοια αποτελέσµατα µε εκείνα των διατάξεων της παραγράφου 2
στοιχεία α), β) και γ).

4.

Όλα τα στοιχεία των συµβάσεων παράδοσης ανεπεξέργαστου γάλακτος που
συνάπτονται από γεωργούς, επιχειρήσεις συλλογής ή επιχειρήσεις µεταποίησης
ανεπεξέργαστου γάλακτος, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που αναφέρονται
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στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης διαπραγµάτευσης
µεταξύ των µερών.
5.

Για να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί
να θεσπίζει όλα τα αναγκαία µέτρα µε εκτελεστικές πράξεις.]

ΤΜΗΜΑ IV
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Άρθρο 312
Κοινοποιήσεις στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης
1.

Όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης, τα κράτη µέλη
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, σε εκατόλιτρα
καθαρής αλκοόλης, µε ανάλυση κατά χρησιµοποιούµενο αλκοολογόνο προϊόν,

β)

τον όγκο της διατεθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, σε
εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης, µε ανάλυση κατά τοµείς προορισµού,

γ)

τα αποθέµατα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης που διαθέτουν στο
τέλος του προηγούµενου έτους,

δ)

τις προβλέψεις για την παραγωγή του τρέχοντος έτους.

Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, ιδίως όσον
αφορά τη συχνότητα διαβίβασης και τον ορισµό των τοµέων προορισµού,
καθορίζονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.
2.

Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και άλλων
διαθέσιµων πληροφοριών, η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις και χωρίς την
επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1, καταρτίζει
ενωσιακό ισοζύγιο της αγοράς αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης του
προηγούµενου έτους και προβαίνει σε εκτίµηση του ισοζυγίου του τρέχοντος έτους.
Το ενωσιακό ισοζύγιο περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά µε την αιθυλική
αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης. Το ακριβές περιεχόµενο και ο τρόπος συλλογής
αυτών των πληροφοριών καθορίζονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής
προέλευσης» νοούνται τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2207, 2208 90 91 και 2208 90
99, τα οποία δεν παράγονται από συγκεκριµένο γεωργικό προϊόν περιλαµβανόµενο
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης.

3.
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Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη τα ισοζύγια που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
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ΜΕΡΟΣ VI
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 313
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και οι διατάξεις που εκδίδονται για την εφαρµογή του
εφαρµόζονται στις δαπάνες που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 314
Μεταφορά ποσών από τον αµπελοοινικό τοµέα προς τον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης
1.

Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2 ποσά, τα οποία βασίζονται στις προγενέστερες
δαπάνες στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για µέτρα παρέµβασης
µε σκοπό τη ρύθµιση των αγορών γεωργικών προϊόντων, που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, είναι
διαθέσιµα ως συµπληρωµατικοί ενωσιακοί χρηµατοδοτικοί πόροι για µέτρα στις
αµπελουργικές περιοχές δυνάµει των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης που
χρηµατοδοτούνται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.

Τα ακόλουθα ποσά είναι διαθέσιµα τα συγκεκριµένα ηµερολογιακά έτη:
–

2010: 82 110 000 ευρώ,

–

από το 2011 και µετά: 122 610 000 ευρώ.

3.

Τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών
σύµφωνα µε το παράρτηµα XIX.

4.

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, όλες τις αναγκαίες διατάξεις που
αφορούν το παρόν άρθρο.
Άρθρο 315
Μέτρα για την επίλυση ειδικών πρακτικών προβληµάτων

1.

EL

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές πράξεις, τα µέτρα που είναι τόσο αναγκαία
όσο και δικαιολογηµένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την επίλυση ειδικών
πρακτικών προβληµάτων. Τα µέτρα αυτά µπορούν να παρεκκλίνουν από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισµού, αλλά µόνον στον βαθµό και για το χρονικό
διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο.
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2.

Εφόσον είναι αναγκαίο για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος, η
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 323 παράγραφος 2.
Άρθρο 316
Ανταλλαγή πληροφοριών

1.

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή κοινοποιούν αµοιβαίως όλες τις πληροφορίες που
είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ή για την
παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς και για τη συµµόρφωση µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα του άρθρου 1. Οι εν λόγω πληροφορίες
µπορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση
των αρµοδίων αρχών τρίτων χωρών και µπορούν να δηµοσιοποιούνται.

2.

Για να πραγµατοποιούνται οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε
ταχύ, αποτελεσµατικό, ακριβή και οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, η Επιτροπή
καθορίζει µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

3.

α)

τη φύση και το είδος των προς κοινοποίηση πληροφοριών,

β)

τις µεθόδους κοινοποίησης,

γ)

τους κανόνες που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα πρόσβασης στις διαθέσιµες
πληροφορίες ή στα διαθέσιµα πληροφοριακά συστήµατα,

δ)

τους όρους και τα µέσα δηµοσίευσης των πληροφοριών.

Η Επιτροπή θεσπίζει µε εκτελεστικές πράξεις:
α)

κανόνες σχετικά µε την παροχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου,

β)

ρυθµίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και
κανόνες σχετικά µε το περιεχόµενο, τη µορφή, τον χρόνο, τη συχνότητα και
τις προθεσµίες των κοινοποιήσεων,

γ)

ρυθµίσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες και τα έγγραφα
διαβιβάζονται στα κράτη µέλη, στις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών και στο
ευρύτερο κοινό ή τίθενται στη διάθεση αυτών.
Άρθρο 317
Ρήτρα καταστρατήγησης

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα πλεονεκτήµατα που προβλέπονται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού δεν παρέχονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία
διαπιστώνεται ότι δηµιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των
πλεονεκτηµάτων αυτών, αντίθετα µε τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 318
Έλεγχοι και επαληθεύσεις, διοικητικά µέτρα, διοικητικές κυρώσεις και η κοινοποίησή
τους
1.

EL

Για την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ του αποτρεπτικού αποτελέσµατος των
επιβαρύνσεων, κυρώσεων και ποινών που επιβάλλονται για την παράβαση
οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού αφενός, και της ευέλικτης εφαρµογής του συστήµατος αφετέρου, η
Επιτροπή θεσπίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τους κανόνες και τις
προϋποθέσεις που αφορούν τα εξής:
α)

τον αποκλεισµό και την αναστολή της πληρωµής ή τη µείωση κατά ένα
ποσοστό των ενισχύσεων, πληρωµών ή επιστροφών, ιδίως στην περίπτωση
που δεν τηρήθηκαν οι προθεσµίες, το προϊόν, το µέγεθος ή η ποσότητα δεν
συµφωνούν µε την αίτηση, η αξιολόγηση ενός καθεστώτος ή η κοινοποίηση
πληροφοριών δεν πραγµατοποιήθηκαν, είναι εσφαλµένες ή δεν
πραγµατοποιήθηκαν εγκαίρως·

β)

τη µείωση του ποσού που καταβάλλεται στα κράτη µέλη για τις γεωργικές
τους δαπάνες, στην περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες που
ορίστηκαν για την ανάκτηση του µεριδίου κάθε παραγωγού στην καταβολή
της εισφοράς επί του πλεονάσµατος, ή την αναστολή των µηνιαίων πληρωµών
στην περίπτωση που τα κράτη µέλη δεν διαβιβάζουν καθόλου ή δεν
διαβιβάζουν εγκαίρως ή διαβιβάζουν εσφαλµένες πληροφορίες στην
Επιτροπή·

γ)

τα κατ’ αποκοπή ποσά που πρέπει να πληρώσει ο προσφέρων ή ο
διαγωνιζόµενος, όταν τα προϊόντα παρέµβασης δεν πληρούν τις ποιοτικές
απαιτήσεις·

δ)

τη µερική ή ολική ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση
αναστολής ή ανάκλησης έγκρισης ή σχεδίου αναγνώρισης ή σε περίπτωση
αχρεώστητης πληρωµής·

ε)

το πρόσθετο ποσό, τις συµπληρωµατικές επιβαρύνσεις ή το επιτόκιο που
ισχύουν σε περίπτωση απάτης, παρατυπίας, απουσίας αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά µε την εκπλήρωση µιας υποχρέωσης ή εκπρόθεσµων δηλώσεων·

στ)

την εκρίζωση αµπελώνων που χρησιµοποιούνται παράνοµα·

ζ)

το ποσοστό µείωσης που ισχύει κατά την αποδέσµευση εγγυήσεων για
επιστροφές κατά την εξαγωγή, άδειες, προσφορές, συµµετοχή σε
διαγωνισµούς ή συγκεκριµένες αιτήσεις, όταν δεν έχει τηρηθεί εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου µια υποχρέωση που καλύπτεται από τις εν λόγω εγγυήσεις·

η)

την παρακράτηση των ποσών που έχουν εισπραχθεί υπό µορφή κυρώσεων και
ποινών από τα κράτη µέλη ή τη διάθεσή τους στον προϋπολογισµό της
Ένωσης·

θ)

τον αποκλεισµό επιχείρησης ή αιτούντος από τη δηµόσια παρέµβαση και την
ιδιωτική αποθεµατοποίηση, από το σύστηµα υποβολής αιτήσεων για άδειες ή
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από τα καθεστώτα δασµολογικών ποσοστώσεων σε περίπτωση απάτης ή
υποβολής εσφαλµένων πληροφοριών·
ι)

την ανάκληση ή την αναστολή έγκρισης ή αναγνώρισης, ιδίως σε περίπτωση
που µια επιχείρηση, οργάνωση παραγωγών, ένωση οργανώσεων παραγωγών,
οµάδα παραγωγών ή διεπαγγελµατική οργάνωση δεν τηρεί ή παύει να πληροί
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της παράλειψης
κοινοποιήσεων·

ια)

την επιβολή των κατάλληλων εθνικών ποινών στις επιχειρήσεις που
εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής καθ’ υπέρβαση ποσοστώσεων.

Οι επιβαρύνσεις και οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο κλιµακώνονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα, την έκταση, τον
διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της διαπιστούµενης παράβασης.
2.

3.
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Η Επιτροπή, θεσπίζει µε εκτελεστικές πράξεις, τα εξής:
α)

τους κανόνες σχετικά µε τους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους που πρέπει
να διενεργούν τα κράτη µέλη σε σχέση µε την τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

β)

τις διαδικασίες και τα τεχνικά κριτήρια που αφορούν τα διοικητικά µέτρα και
τις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις
περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,

γ)

τις διαδικασίες και τα κριτήρια ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων και προϋποθέσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ),

δ)

τους κανόνες και τις µεθόδους υποβολής εκθέσεων σχετικά µε τους ελέγχους
και τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσµατά τους,

ε)

όταν το απαιτούν οι συγκεκριµένες ανάγκες ορθής διαχείρισης του
συστήµατος, τους κανόνες µε τους οποίους θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις
σε σχέση µε τα τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται ιδίως στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου45.

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τους κανόνες µέτρησης
των εκτάσεων του αµπελοοινικού τοµέα για την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω κανόνες µπορούν να αφορούν
ιδίως τις επαληθεύσεις και τους κανόνες που διέπουν τις ειδικές δηµοσιονοµικές
διαδικασίες για τη βελτίωση των ελέγχων.

ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.
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Άρθρο 319
Συµβατότητα µε το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αµπελοοινικό τοµέα τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές µε τις εκτάσεις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, που
αναφέρονται στο άρθρο 318, είναι συµβατές µε το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου (ΟΣ∆Ε) όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων·

β)

τα συστήµατα αναγνώρισης αγροτεµαχίων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009·

γ)

τους διοικητικούς ελέγχους.

Οι διαδικασίες αυτές επιτρέπουν, χωρίς προβλήµατα ή συγκρούσεις, την κοινή λειτουργία ή
την ανταλλαγή στοιχείων µε το ΟΣ∆Ε.
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ,
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ανάθεση αρµοδιοτήτων και εκτελεστικές διατάξεις
Άρθρο 320
Αρµοδιότητες της Επιτροπής
Πλην ρητής αντίθετης διάταξης του παρόντος κανονισµού, όταν της ανατίθενται
αρµοδιότητες, η Επιτροπή ενεργεί:
–

σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 321, όταν πρόκειται για
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,

–

σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 321 και 322, όταν
πρόκειται για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται µε τη διαδικασία
του επείγοντος και

–

σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 323, όταν πρόκειται για
εκτελεστικές πράξεις.
Άρθρο 321
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

1.

Η αρµοδιότητα για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισµό, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.
Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

2.

Η ανάθεση αρµοδιότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να ανακληθεί
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο.
Το θεσµικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρέπει
να ανακαλέσει τις ανατεθείσες αρµοδιότητες, φροντίζει να ενηµερώσει το άλλο
όργανο και την Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη λήψη της
οριστικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες αρµοδιότητες που ενδέχεται να
ανακληθούν, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

EL

252

EL

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων που
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε
µεταγενέστερη ηµεροµηνία την οποία ορίζει. ∆εν θίγει το κύρος των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσµίας δύο µηνών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συµβουλίου η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά ένα µήνα.
Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το
Συµβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η
πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία η οποία προβλέπεται σε αυτήν.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας,
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει την
Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ’
εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο που
διατυπώνει αντιρρήσεις εκθέτει τους σχετικούς λόγους.
Άρθρο 322
∆ιαδικασία του επείγοντος

1.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
τίθενται σε ισχύ αµέσως και εφαρµόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης
εκδιδόµενης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του
επείγοντος.

2.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις
για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 321 παράγραφος 3. Στην περίπτωση αυτή, η
πράξη παύει να εφαρµόζεται. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις για την
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους σχετικούς λόγους.
Άρθρο 323
Εκτελεστικές πράξεις - επιτροπή

1.

EL

[Όταν εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [5] του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. [xxxx/yyyy] [θα συµπληρωθεί µετά την έκδοση του κανονισµού για τους
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µηχανισµούς ελέγχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 291 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,
που προς το παρόν είναι υπό συζήτηση µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου].
2.

Στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 265, 266, 282
και 315 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο [6] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy].
Άρθρο 324
Οργάνωση της επιτροπής

Κατά την οργάνωση των συνεδριάσεων της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 323
παράγραφος 1 λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το πεδίο των αρµοδιοτήτων της, οι ιδιαιτερότητες
του υπό εξέταση θέµατος και η ανάγκη σύµπραξης των κατάλληλων εµπειρογνωµόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 325
Καταργούµενες διατάξεις
1.

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 καταργείται.

2.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καταργείται.
Ωστόσο, τα άρθρα 113α, 113β, 114, 115, 116 και 117 παράγραφοι 1 έως 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, το παράρτηµα ΧΙα τµήµα ΙΙ δεύτερο εδάφιο και
τµήµατα IV έως ΙΧ, το παράρτηµα XII τµήµα IV σηµείο 2, το παράρτηµα XIII
τµήµα VI δεύτερο εδάφιο, το παράρτηµα XIV µέρος Α, µέρος Β τµήµα I σηµεία 2
και 3 και τµήµα III και µέρος Γ, καθώς και το παράρτηµα XV τµήµατα II, III, IV και
VI του εν λόγω κανονισµού, ως προς την εφαρµογή των εν λόγω άρθρων,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται έως την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί σύµφωνα
µε το άρθρο 326 του παρόντος κανονισµού.
Επιπλέον:

EL

–

τα άρθρα 85ιε έως 85κδ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθώς και τα
παραρτήµατα Χδ και Χε του εν λόγω κανονισµού, ως προς την εφαρµογή των
εν λόγω άρθρων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται έως το τέλος της
αµπελοοινικής περιόδου 2010/11·

–

τα άρθρα 84α, 86 έως 95α και το άρθρο 188α παράγραφοι 3 και 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθώς και τα παραρτήµατα Χα και ΧΙ του
εν λόγω κανονισµού, ως προς την εφαρµογή των εν λόγω άρθρων,
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εξακολουθούν να εφαρµόζονται έως το τέλος της περιόδου εµπορίας
2011/2012 για τα συγκεκριµένα προϊόντα·
–

3.

τα άρθρα 103κγ, 103κδ και 103κε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007,
καθώς και το παράρτηµα XVα του εν λόγω κανονισµού, ως προς την
εφαρµογή των εν λόγω άρθρων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται έως τις 31
Ιουλίου 2012.

Κάθε παραποµπή στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θεωρείται ότι γίνεται στον
παρόντα κανονισµό και σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο
παράρτηµα ΧΧ του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 326
Ηµεροµηνία εφαρµογής των κανόνων εµπορίας

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων εµπορίας, η
Επιτροπή καθορίζει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, την ηµεροµηνία κατά την οποία παύουν
να εφαρµόζονται για τον συγκεκριµένο τοµέα οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 που αναφέρονται στο άρθρο 325 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος
κανονισµού ή µέρη αυτών. Η εν λόγω ηµεροµηνία είναι η ηµεροµηνία εφαρµογής των
αντίστοιχων κανόνων εµπορίας, οι οποίοι θα θεσπιστούν δυνάµει των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που προβλέπονται στο µέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ κεφάλαιο Ι τµήµα Ι του παρόντος
κανονισµού.
Άρθρο 327
Μεταβατικοί κανόνες στους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων
οπωροκηπευτικών
1.

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την αναγνώριση οµάδων παραγωγών, οργανώσεων
παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών πριν από την έναρξη ισχύος του,
ούτε έχει οποιαδήποτε επίπτωση σε εκκρεµή σχέδια αναγνώρισης ή επιχειρησιακά
προγράµµατα.

2.

Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση όλων των ρυθµίσεων που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει µεταβατικούς
κανόνες µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Άρθρο 328
Μεταβατικοί κανόνες στον αµπελοοινικό τοµέα

Για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονοµικοί παράγοντες δεν θίγονται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή µπορεί, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τα
απαιτούµενα µέτρα για τη διευκόλυνση της µετάβασης από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται
στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 προς τις ρυθµίσεις του
παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 329
Έναρξη ισχύος
1.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την [έβδοµη] ηµέρα από τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
[Ωστόσο, το άρθρο 159 εφαρµόζεται από την […./ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος]].

2.

Όσον αφορά τον τοµέα της ζάχαρης, οι διατάξεις του µέρους ΙΙ τίτλος Ι
εφαρµόζονται έως το τέλος της περιόδου εµπορίας 2014/2015 για τη ζάχαρη.
Οι διατάξεις που αφορούν το σύστηµα περιορισµού της παραγωγής γάλακτος, το
οποίο θεσπίζεται µε το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου Ι του µέρους ΙΙ, εφαρµόζονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 59, έως τις 31 Μαρτίου 2015.
[Όσον αφορά τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, το
άρθρο 209 πρώτο εδάφιο σηµείο iv), το άρθρο 210 παράγραφος 4 και τα άρθρα 229,
287, 310 και 311 εφαρµόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.]

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

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέρος Ι: Σιτηρά
Όσον αφορά τα σιτηρά, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

Περιγραφή

0709 90 60

Γλυκό καλαµπόκι, νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη

0712 90 19

Ξερό γλυκό καλαµπόκι, ολόκληρο, κοµµένο σε τεµάχια ή σε φέτες, τριµµένο ή σε σκόνη, αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασµένο, εκτός από υβρίδια για σπορά

1001 90 91

Σιτάρι µαλακό και σµιγάδι που προορίζονται για σπορά

1001 90 99

Όλυρα (σπέλτα), σιτάρι µαλακό και σιµιγδάλι που δεν προορίζονται για σπορά

1002 00 00

Σίκαλη

1003 00

Κριθάρι

1004 00

Βρώµη

1005 10 90

Καλαµπόκι για σπορά εκτός από υβρίδια

1005 90 00

Καλαµπόκι εκτός από καλαµπόκι για σπορά

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους, εκτός από υβρίδια για σπορά

1008

Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το µακρό· άλλα δηµητριακά

β)

1001 10

Σιτάρι σκληρό

γ)

1101 00 00

Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού

1102 10 00

Αλεύρι σίκαλης

1103 11

Πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού

1107

Βύνη, έστω και καβουρντισµένη

0714

Ρίζες µανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και
παρόµοιες ρίζες και κόνδυλοι µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρηµένα µε
απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξεραµένα, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή συσσωµατωµένα σε µορφή
σβόλων· εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (αρτόδενδρου)

δ)

ex 1102
1102 20

Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή σµιγαδιού:
– Αλεύρι καλαµποκιού

1102 90

– Άλλα:

1102 90 10

– – Αλεύρι κριθαριού

1102 90 30

– – Αλεύρι βρώµης

1102 90 90

– – Άλλα

ex 1103

Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από δηµητριακά, µε εξαίρεση τα
πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού (διάκριση 1103 11), τα πλιγούρια και σιµιγδάλια ρυζιού (διάκριση
1103 19 50) και τα συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων ρυζιού (διάκριση 1103 20 50)

ex 1104

Σπόροι δηµητριακών αλλιώς επεξεργασµένοι (π.χ. µε µερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσµένοι,
σε νιφάδες, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους,
τεµαχισµένοι ή σπασµένοι), µε εξαίρεση το ρύζι της κλάσης 1006 και τις νιφάδες ρυζιού της
διάκρισης 1104 19 91· φύτρα δηµητριακών ολόκληρα, πλατυσµένα, σε νιφάδες ή αλεσµένα

1106 20
ex 1108

Αλεύρια, σιµιγδάλια και σκόνη από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714
Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη:
– Άµυλα κάθε είδους:
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1108 11 00

– – Σιταριού

1108 12 00

– – Καλαµποκιού
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1108 13 00

– – Πατάτας

1108 14 00

– – Μανιόκας (cassave)

ex 1108 19

EL

– – Άλλα άµυλα κάθε είδους:

1108 19 90

– – – Άλλα

1109 00 00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη
(λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη
αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι.
Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα:

ex 1702 30

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή
κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη:

– – Άλλα:
ex 1702 30 50

– – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωµατωµένη, που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή
κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη

ex 1702 30 90

– – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη

ex 1702 40

– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 %
συµπεριλαµβανοµένου έως 50 % µη συµπεριλαµβανοµένου φρουκτόζη, µε εξαίρεση το
ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο):

1702 40 90
ex 1702 90

1702 90 50

– – Άλλα
– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο) και τα
άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 %
φρουκτόζη:
– – Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι µαλτοδεξτρίνης
– – Ζάχαρα και µελάσες, καραµελωµένα:
– – – Άλλα:

1702 90 75

– – – – Σε σκόνη, έστω και συσσωµατωµένη

1702 90 79

– – – – Άλλα

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

ex 2106 90

– Άλλα
– – Σιρόπια από ζάχαρα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών:
– – – Άλλα

2106 90 55

– – – – Γλυκόζης ή µαλτοδεξτρίνης

ex 2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το
κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των δηµητριακών

ex 2303

Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και
άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας,
έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων:

2303 10

– Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα

2303 30 00

– Υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας

Ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 και 2305:
– Άλλα

2306 90 05
ex 2308

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίµµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και
συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων,
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2308 00 40

– Βελανίδια και ινδικά κάστανα· υπολείµµατα από το στύψιµο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών

2309

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex 2309 10
2309 10 11
2309 10 13
230910 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53

EL

– – Φύτρων καλαµποκιού

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασµένες για τη λιανική πώληση:
– – Που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
και 2106 90 55, ή γαλακτοκοµικά προϊόντα

259

EL

Κωδικός ΣΟ
ex 2309 90
2309 90 20

Περιγραφή
– Άλλα:
– – Προϊόντα που περιγράφονται στη συµπληρωµατική σηµείωση 5 του κεφαλαίου 23 της
συνδυασµένης ονοµατολογίας
– Άλλα, όπου περιλαµβάνονται και τα προµείγµατα:

2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53

– – – Που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90
50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκοµικά προϊόντα:

(1) Για την εφαρµογή της παρούσας διάκρισης, ως "γαλακτοκοµικά προϊόντα" νοούνται τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 0401 έως
0406 και στις διακρίσεις 1702 11, 1702 19 και 2106 90 51.

Μέρος II: Ρύζι
Όσον αφορά το ρύζι, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

Ρύζι µε το φλοιό του (ρύζι paddy), πλην του προοριζόµενου για σπορά

1006 20

Ρύζι αποφλοιωµένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

1006 30

Ρύζι µισολευκασµένο ή λευκασµένο, έστω και γυαλισµένο ή στιλβωµένο

β)

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσµατα

γ)

1102 90 50

Αλεύρι ρυζιού

1103 19 50

Πλιγούρια και σιµιγδάλια ρυζιού

1103 20 50

Συσσωµατώµατα ρυζιού µε µορφή σβόλων

1104 19 91

Σπόροι ρυζιού σε νιφάδες

1104 19 99

Σπόροι ρυζιού πλατυσµένοι

1108 19 10

Άµυλο ρυζιού

ex

EL

Περιγραφή

1006 10 21 έως
1006 10 98
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Μέρος III: Ζάχαρη
Όσον αφορά τη ζάχαρη, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

Περιγραφή

1212 91

Ζαχαρότευτλα

1212 99 20

Ζαχαροκάλαµα

β)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

γ)

1702 20

Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάµνου

1702 60 95 και
1702 90 95

Άλλα ζάχαρα σε στερεά µορφή και σιρόπια ζάχαρης χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών
ουσιών, εξαιρουµένων της λακτόζης και της γλυκόζης, της µαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης

1702 90 71

Καραµελωµένα σάκχαρα και µελάσες, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή
περισσότερο σακχαρόζη

2106 90 59

Σιρόπια από ζάχαρα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών, µε εξαίρεση τα σιρόπια
ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και µαλτοδεξτρίνης

δ)

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30

Ισογλυκόζη

ε)

1702 60 80
1702 90 80

Σιρόπι ινουλίνης

στ)

1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα) της ζάχαρης

ζ)

2106 90 30

Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωµατισµένα ή µε την προσθήκη χρωστικών ουσιών

η)

2303 20

Πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας

Μέρος IV: Αποξηραµένες χορτονοµές
Όσον αφορά τις αποξηραµένες χορτονοµές, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

ex

1214 10 00

Περιγραφή
– Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική, αποξηραµένα µε τεχνητή
αποξήρανση µε θερµότητα
– Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική, αλλιώς αποξηραµένα και
αλεσµένα

ex

1214 90 90

– Μηδική, χορτονοµές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου και άλλα παρόµοια
προϊόντα, αποξηραµένα µε τεχνητή αποξήρανση µε θερµότητα, µε εξαίρεση τις κοινές
χορτονοµές (µη ψυχανθών: foin) και τα κτηνοτροφικά λάχανα καθώς επίσης και προϊόντα που
περιέχουν κοινή χορτονοµή
– Μηδική, χορτονοµές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου, αγριοτριφυλλιού,
λάθυρου και λωτού του κερασφόρου, αλλιώς αποξηραµένες και αλεσµένες

β)

ex

2309 90 99

– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών που λαµβάνονται από χυµούς µηδικής και χόρτου
– Προϊόντα αφυδατωµένα που λαµβάνονται αποκλειστικά από στερεά υπολείµµατα και από
χυµούς που προέρχονται από την παρασκευή των συµπυκνωµάτων που αναφέρονται στην
πρώτη περίπτωση

EL
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Μέρος V: Σπόροι προς σπορά
Όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0712 90 11

Γλυκό καλαµπόκι, υβρίδιο:

0713 10 10

Μπιζέλια (Pisum sativum):

– που προορίζεται για σπορά

– που προορίζονται για σπορά
ex

0713 20 00

Ρεβίθια (garbanzos):
– που προορίζονται για σπορά

ex

0713 31 00

Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:
– που προορίζονται για σπορά

ex

0713 32 00

Φασόλια «µικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis):
– που προορίζονται για σπορά

0713 33 10

Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):

0713 39 00

Άλλα:

– που προορίζονται για σπορά
ex

– που προορίζονται για σπορά
ex

0713 40 00

Φακές:
– που προορίζονται για σπορά

ex

0713 50 00

Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor):
– που προορίζονται για σπορά

ex

0713 90 00

Άλλα ξερά όσπρια:
– που προορίζονται για σπορά

1001 90 10

Όλυρα (σπέλτα):
– που προορίζεται για σπορά

ex

1005 10

Υβρίδιο καλαµποκιού για σπορά

1006 10 10

Ρύζι µε το φλοιό του (ρύζι paddy):
– που προορίζεται για σπορά

1007 00 10

Υβρίδιο σόργου σε κόκκους:

1201 00 10

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα:

– που προορίζεται για σπορά

– που προορίζονται για σπορά
1202 10 10

Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, µε κέλυφος:
– που προορίζονται για σπορά

1204 00 10

Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα:
– που προορίζονται για σπορά

ex

1205 10 10 και
1205 90 00

Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, έστω και σπασµένα:

1206 00 10

Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα:

1207

Άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα:

– που προορίζονται για σπορά

– που προορίζονται για σπορά
ex

– που προορίζονται για σπορά
1209

EL

Σπέρµατα, καρποί και σπόροι των τύπων:
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– που προορίζονται για σπορά

EL
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Μέρος VI: Λυκίσκος
1.

Όσον αφορά τον λυκίσκο, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
1210

2.

Περιγραφή
Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι, αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων.
Λουπουλίνη

Οι κανόνες του παρόντος κανονισµού σχετικά µε την εµπορία και τις συναλλαγές µε
τις τρίτες χώρες εφαρµόζονται, επιπλέον, στα ακόλουθα προϊόντα:
Κωδικός ΣΟ
1302 13 00

Περιγραφή
Χυµοί και εκχυλίσµατα φυτικά, λυκίσκου

Μέρος VII: Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
Όσον αφορά το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα
προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

β)

ex

ex

γ)

Περιγραφή

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1510 00

Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα, και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα
κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509

0709 90 31

Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την
παραγωγή λαδιού

0709 90 39

Άλλες ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

0710 80 10

Ελιές (άβραστες ή βρασµένες στο νερό ή στον ατµό), κατεψυγµένες

0711 20

Ελιές διατηρηµένες προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό
στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

0712 90 90

Ελιές ξερές, έστω και κοµµένες σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένες ή σε σκόνη, αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασµένες

2001 90 65

Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε ξίδι ή οξικό οξύ

2004 90 30

Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένες

2005 70

Ελιές παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένες

1522 00 31
1522 00 39

Υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών
που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου

2306 90 11
2306 90 19

Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείµµατα της εξαγωγής του ελαιολάδου

Μέρος VIII: Λίνος και κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών
Όσον αφορά τον λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, ο παρών
κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

EL

Περιγραφή

5301

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και απορρίµµατα από λινάρι
(στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα ξεφτίδια)

5302

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και
απορρίµµατα από καννάβι (στα οποία περιλαµβάνονται και τα απορρίµµατα από νήµατα και τα
ξεφτίδια)
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Μέρος IX: Οπωροκηπευτικά
Όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0702 00 00

Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη

0703

Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0704

Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους
Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0705

Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες
βρώσιµες ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

ex 0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα λαχανικά των διακρίσεων 0709 60 91,
0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 και 0709 90 60

ex 0802

Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους, µε εξαίρεση τα
καρύδια του arec (ή του betel) και τα καρύδια του kola που υπάγονται στη διάκριση 0802 90 20

0803 00 11

Νωπές µπανάνες του είδους των Αντιλλών

ex 0803 00 90

Ξερές µπανάνες του είδους των Αντιλλών

0804 20 10

Σύκα νωπά

0804 30 00

Ανανάδες

0804 40 00

Αχλάδια της ποικιλίας avocats

0804 50 00

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, µάγγες και µαγγούστες

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

0806 10 10

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

0807

Πεπόνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά

0808

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα και
αγριοδαµάσκηνα, νωπά

0810

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

0813 50 31
0813 50 39

Μείγµατα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς µε κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802

0910 20

Κρόκος (ζαφορά)

ex 0910 99

Θυµάρι, νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη

ex 1211 90 85

Βασιλικός, µελισσόχορτο, διόσµος, origanum vulgare (ρίγανη/µαντζουράνα η κοινή), δεντρολίβανο,
φασκόµηλο, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

1212 99 30

Χαρούπια

Μέρος X: Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά
Όσον αφορά τα µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα οπωροκηπευτικά, ο παρών κανονισµός
καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

EL

Περιγραφή

ex 0710

Λαχανικά (άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό), κατεψυγµένα, µε εξαίρεση το γλυκό καλαµπόκι της
διάκρισης 0710 40 00, τις ελιές της διάκρισης 0710 80 10 και τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του
γένους Pimenta της διάκρισης 0710 80 59

ex 0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή νερό στο οποίο
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, µε εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 0711 20, τις
πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta της διάκρισης 0711 90 10 και το γλυκό καλαµπόκι της
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διάκρισης 0711 90 30
ex 0712

0804 20 90

Ξερά σύκα

0806 20

Σταφίδες

ex 0811

EL

Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασµένα, µε εξαίρεση τις αφυδατωµένες πατάτες µε τεχνητή αποξήρανση µε θερµότητα και
ακατάλληλες για τη διατροφή του ανθρώπου που υπάγονται στη διάκριση ex 0712 90 05, το γλυκό
καλαµπόκι που υπάγεται στις διακρίσεις ex 0712 90 11 και 0712 90 19 και τις ελιές που υπάγονται στη
διάκριση ex 0712 90 90

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, µε εξαίρεση τις κατεψυγµένες µπανάνες που υπάγονται στη διάκριση ex
0811 90 95
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Κωδικός ΣΟ

β)

Περιγραφή

ex 0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρηµένα (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή σε
νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η
διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, µε εξαίρεση τις
µπανάνες που είναι προσωρινά διατηρηµένες και υπάγονται στη διάκριση ex 0812 90 98

ex 0813

Καρποί και φρούτα αποξεραµένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 µέχρι και 0806. Μείγµατα
αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού, µε εξαίρεση τα µείγµατα
που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς µε κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 και υπάγονται στις
διακρίσεις 0813 50 31 και 0813 50 39

0814 00 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαµβάνονται και των καρπουζιών), νωπές,
κατεψυγµένες, σε άλµη, σε θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραµένες

0904 20 10

Γλυκοπιπεριές, αποξεραµένες, µη θρυµµατισµένες ούτε σε σκόνη

ex 0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, µε προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών

ex 1302 20

Πηκτικές ύλες και πηκτινικές ενώσεις

ex 2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ, µε εξαίρεση:
- καρπούς του γένους Capsicum, άλλους από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons) της διάκρισης
2001 90 20
-

γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης 2001 90 30

-

ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών περιεκτικότητας
κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2001 90 40

-

καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2001 90 60

-

ελιές της διάκρισης 2001 90 65

- αµπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών που υπάγονται στη
διάκριση ex 2001 90 97
2002

Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ

ex 2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα από
τα προϊόντα της κλάσης 2006, µε εξαίρεση το γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata) της διάκρισης ex
2004 90 10, τις ελιές της διάκρισης ex 2004 90 30 και τις πατάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε
µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων της διάκρισης 2004 10 91

ex 2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006, µε εξαίρεση τις ελιές της διάκρισης 2005 70, το γλυκό καλαµπόκι (Zea
mays var. saccharata) της διάκρισης 2005 80 00 και τους καρπούς του γένους Capsicum, άλλους από τις
γλυκοπιπεριές της διάκρισης 2005 99 10 και τις πατάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες µε µορφή
αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων, της διάκρισης 2005 20 10

ex 2006 00

Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισµένα, µε
στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση), µε εξαίρεση τις ζαχαρόπηκτες µπανάνες που υπάγονται στις κλάσεις ex
2006 00 38 και ex 2006 00 99

ex 2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων υπό µορφή µαγειρευµένων
παρασκευασµάτων, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, µε εξαίρεση:

ex 2008

-

τα οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα µπανάνας της διάκρισης ex 2007 10

-

γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες µπανάνας των διακρίσεων ex 2007 99 39, ex
2007 99 50 και ex 2007 99 97

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού, µε εξαίρεση:
-

βούτυρο αράπικων φιστικιών της διάκρισης 2008 11 10

-

καρδιές φοινίκων της διάκρισης 2008 91 00

-

καλαµπόκι της διάκρισης 2008 99 85

-

ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 % της διάκρισης 2008 99 91

- αµπελόφυλλα, βλαστούς λυκίσκου και άλλα παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών που υπάγονται στη
διάκριση ex 2008 99 99
-

EL

µείγµατα µπανάνας αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα των διακρίσεων ex 2008 92 59, ex 2008 92
78, ex 2008 92 93 και ex 2008 92 98
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ex 2009

EL

µπανάνες αλλιώς παρασκευασµένες ή διατηρηµένες των διακρίσεων ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 και
ex 2008 99 99

Χυµοί φρούτων (εκτός από τον χυµό σταφυλιών και τον µούστο σταφυλιών των διακρίσεων 2009 61 και
2009 69 και τον χυµό µπανάνας της διάκρισης ex 2009 80) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση,
χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
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Μέρος XI: Μπανάνες
Όσον αφορά τις µπανάνες, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται
στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0803 00 19

Μπανάνες νωπές, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται το είδος των Αντιλλών

ex

0803 00 90

Μπανάνες ξερές, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται το είδος των Αντιλλών

ex

0812 90 98

Μπανάνες προσωρινά διατηρηµένες

ex

0813 50 99

Μείγµατα που περιέχουν ξερές µπανάνες

1106 30 10

Αλεύρια, σιµιγδάλια και σκόνη µπανάνας

ex

2006 00 99

Ζαχαρόπηκτες µπανάνες

ex

2007 10 99

Οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα µπανάνας

ex
ex
ex

2007 99 39
2007 99 50
2007 99 97

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες µπανάνας

ex
ex
ex
ex

2008 92 59
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 98

Μείγµατα µπανάνας αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

ex
ex
ex

2008 99 49
2008 99 67
2008 99 99

Μπανάνες αλλιώς παρασκευασµένες ή διατηρηµένες

ex
ex
ex
ex
ex
ex

2009 80 35
2009 80 38
2009 80 79
2009 80 86
2009 80 89
2009 80 99

Χυµός µπανάνας

Μέρος XII: Οίνοι
Όσον αφορά τους οίνους, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

β)

γ)

δ)

EL

Περιγραφή

2009 61
2009 69

Χυµοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών)

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

Άλλοι µούστοι σταφυλιών εκτός από εκείνους που έχουν υποστεί µερική ζύµωση, έστω και αν η ζύµωση
έχει ανασταλεί µε άλλο τρόπο, εκτός απ’ αυτόν της προσθήκης αλκοόλης

ex 2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη κρασιά.
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009, εκτός από τον άλλο µούστο σταφυλιών των
διακρίσεων 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 και 2204 30 98

0806 10 90

Νωπά σταφύλια, άλλα από τα επιτραπέζια

2209 00 11
2209 00 19

Ξίδι από κρασί

2206 00 10

Κρασί δευτερίας (piquette)

2307 00 11
2307 00 19

Οινολάσπες

2308 00 11
2308 00 19

Υπολείµµατα από το στύψιµο σταφυλιών (τσίπουρα)
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Μέρος XIII: Ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεµφερή προϊόντα,
κοµµένα άνθη και διακοσµητικά φυλλώµατα
Όσον αφορά τα ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, τους βολβούς, τις ρίζες και τα παρεµφερή
προϊόντα, τα κοµµένα άνθη και τα διακοσµητικά φυλλώµατα, ο παρών κανονισµός καλύπτει
όλα τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 6 της συνδυασµένης ονοµατολογίας.
Μέρος XIV: Ακατέργαστος καπνός
Όσον αφορά τον ακατέργαστο καπνό, ο παρών κανονισµός καλύπτει τον ακατέργαστο ή µη
βιοµηχανοποιηµένο καπνό και τα απορρίµµατα καπνού που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2401.
Μέρος XV: Βόειο κρέας
Όσον αφορά το βόειο κρέας, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται
στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

β)

0102 90 05 έως
0102 90 79

Βοοειδή ζωντανά κατοικίδια, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα

0206 10 95

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

0206 29 91

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, κατεψυγµένα

0210 20

Κρέατα βοοειδών αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 51

Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα, αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 90

Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιµα

1602 50 10

Άλλα παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άψητα·
µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων,
άψητων

1602 90 61

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων
βοοειδών, άψητα· µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψηµένων, και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

0102 10

Βοοειδή ζωντανά αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 10 98

EL

Περιγραφή

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών, µε εξαίρεση τους στύλους διαφράγµατος και το
διάφραγµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, άλλα από τα προοριζόµενα για την παρασκευή
φαρµακευτικών προϊόντων

0206 21 00
0206 22 00
0206 29 99

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών, µε εξαίρεση τους στύλους διαφράγµατος και το
διάφραγµα, κατεψυγµένα, άλλα από τα προοριζόµενα για την παρασκευή φαρµακευτικών
προϊόντων

0210 9959

Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά, άλλα
από τους στύλους διαφράγµατος και το διάφραγµα

ex 1502 00 90

Λίπη βοοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

1602 50 31 και
1602 50 95

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών, άλλα από
άψητα και µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων και κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων άψητων

1602 90 69

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών,
άλλα από άψητα και µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων
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Μέρος XVI: Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα
Όσον αφορά το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα
προϊόντα που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

α)

0401

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή
άλλα γλυκαντικά

β)

0402

Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών

γ)

0403 10 11 έως
0403 10 39
0403 9011 έως
0403 90 69

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που
έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, µη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

δ)

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα
που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

ε)

ex 0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για
επάλειψη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

στ)

0406

Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί

ζ)

1702 19 00

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών, µε
περιεκτικότητα σε λακτόζη λιγότερο από 99 % κατά βάρος εκφρασµένη σε άνυδρη λακτόζη επί
ξηράς ύλης

η)

2106 90 51

Σιρόπι λακτόζης, αρωµατισµένο ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών

θ)

ex 2309

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:
– Παρασκευάσµατα και ζωοτροφές που περιέχουν προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται ο παρών
κανονισµός, ευθέως ή δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1667/2006, µε εξαίρεση
παρασκευάσµατα και ζωοτροφές τα οποία εµπίπτουν στο µέρος Ι του παρόντος παραρτήµατος.

Μέρος XVII: Χοίρειο κρέας
Όσον αφορά το χοίρειο κρέας, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται
στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

ex 0103

Χοιροειδή ζωντανά, κατοικίδια, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

β)

ex 0203

Κρέατα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

ex 0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα χοιροειδών κατοικιδίων, άλλα από εκείνα που προορίζονται για
την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

ex 0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα µέρη και χοιρινό λίπος (ξίγκι), µη λιωµένα ούτε µε άλλο τρόπο
εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα
ή καπνιστά

ex 0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, κατοικίδιων χοιροειδών, αλατισµένα ή σε άρµη,
αποξεραµένα ή καπνιστά

γ)

EL

Περιγραφή

1501 00 11
1501 00 19

Χoιρινά λίπη (συµπεριλαµβανοµένου και του saindoux)

1601 00

Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα.
Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά

1602 10 00

Παρασκευάσµατα οµογενοποιηµένα από κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα

1602 20 90

Παρασκευάσµατα και κονσέρβες συκωτιών όλων των ζώων, άλλα από της χήνας ή πάπιας

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11 έως
1602 49 50

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικιδίων
χοιροειδών

1602 90 10

Παρασκευάσµατα από αίµα όλων των ζώων
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EL

1602 90 51

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικιδίων
χοιροειδών

1902 20 30

Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα) που περιέχουν
κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάµι και παρόµοια, κρέας και παραπροϊόντα
σφαγίων κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των λιπών κάθε είδους ή προέλευσης
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Μέρος XVIII: Αιγοπρόβειο κρέας
Όσον αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

β)

ex
γ)

δ)

Περιγραφή

0104 10 30

Αρνιά (ηλικίας µέχρι 1 έτους)

0104 10 80

Ζώντα προβατοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής και τα αρνιά

0104 20 90

Ζώντα αιγοειδή, άλλα από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0210 99 21

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, µε κόκαλα, αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 29

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, χωρίς κόκαλα, αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα ή
καπνιστά

0104 10 10

Ζώντα προβατοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0104 20 10

Ζώντα αιγοειδή — αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0206 80 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη,
άλλα από αυτά που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

0206 90 99

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, κατεψυγµένα, άλλα από αυτά που
προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων

0210 99 60

Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών και αιγοειδών βρώσιµα, αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα
ή καπνιστά

1502 00 90

Λίπη προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

1602 90 72

Άλλα παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων προβατοειδών και
αιγοειδών, άψητα·

1602 90 74

µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων και άψητων

1602 90 76
1602 90 78

Άλλα παρασκευάσµατα ή κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων προβατοειδών ή
αιγοειδών, εκτός από άψητα ή µείγµατα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων ψηµένων και άψητων

Μέρος XIX: Αυγά
Όσον αφορά τα αυγά, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

EL

Περιγραφή

α)

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

Αυγά πουλερικών ορνιθώνα µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα

β)

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή
στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, πλην αυτών που είναι ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
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Μέρος XX: Κρέας πουλερικών
Όσον αφορά το κρέας πουλερικών, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
α)

0105

β)

ex 0207

γ)

0207 13 91

Περιγραφή
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, πουλερικών
της κλάσης 0105, µε εξαίρεση τα συκώτια που υπάγονται στο στοιχείο γ)
Συκώτια πουλερικών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα

0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 34
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0210 99 71

Συκώτια πουλερικών αλατισµένα, σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά

0210 99 79
δ)

0209 00 90

Λίπος πουλερικών µη λιωµένο ούτε µε άλλο τρόπο εκχυλισµένο, νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη,
κατεψυγµένο, αλατισµένο, σε άρµη, αποξεραµένο ή καπνιστό

ε)

1501 00 90

Λίπος πουλερικών

στ)

1602 20 10

Συκώτια χήνας ή πάπιας, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα

1602 31

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα

1602 32
1602 39

Μέρος XXI: Λοιπά προϊόντα
Κωδικός ΣΟ
ex 0101

Περιγραφή
Άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:

0101 10

– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:

0101 10 10

– – Άλογα (α)

0101 10 90

– – Άλλα

0101 90

– Άλλα:
– – Άλογα:

0101 90 19

– – – Άλλα από εκείνα που προορίζονται για σφαγή

0101 90 30

– – Γαϊδούρια

0101 90 90
ex 0102
ex 0102 90
0102 90 90
ex 0103
0103 10 00

– – Μουλάρια κάθε είδους
Βοοειδή ζωντανά:
– Άλλα από τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής:
– – Άλλα από τα κατοικίδια
Χοιροειδή ζωντανά:
– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (β)
– Άλλα:

ex 0103 91
0103 91 90
ex 0103 92

EL

– – Με βάρος κατώτερο των 50 kg:
– – – Άλλα από τα κατοικίδια
– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg:
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Κωδικός ΣΟ
0103 92 90
0106
ex 0203

Περιγραφή
– – Άλλα από τα κατοικίδια
Άλλα ζώα ζωντανά
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα:
– Νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:

ex 0203 11
0203 11 90
ex 0203 12
0203 12 90
ex 0203 19
0203 19 90

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Άλλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– Κατεψυγµένα:

ex 0203 21
0203 21 90
ex 0203 22
0203 22 90
ex 0203 29
0203 29 90

– – Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Άλλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών

ex 0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα:

ex 0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων,
γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα:

ex 0206 10

– Βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:

0206 10 10

– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– Βοοειδών, κατεψυγµένα:

ex 0206 22 00

– – Συκώτια:
– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)

ex 0206 29
0206 29 10
ex 0206 30 00

– – Άλλα:
– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– Χοιροειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:
– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– – Άλλα:
– – – άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών
– Χοιροειδών, κατεψυγµένα:

ex 0206 41 00

– – Συκώτια:
– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– – – Άλλα:
– – – – άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών

ex 0206 49 00

– – Άλλα:
– – – Χοιροειδών κατοικίδιων:
– – – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– – – Άλλα

ex 0206 80
0206 80 10

– Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:
– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– – Άλλα:

0206 80 91
ex 0206 90
0206 90 10

– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών
– Άλλα, κατεψυγµένα:
– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων (γ)
– – Άλλα:

EL

0206 90 91

– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή
κατεψυγµένα
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Κωδικός ΣΟ
ex 0210

Περιγραφή
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά. Αλεύρια
και σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή εντόσθια:
– Κρέατα χοιροειδών:

ex 0210 11
0210 11 90
ex 0210 12
0210 12 90
ex 0210 19
0210 19 90

– – Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) – (entrelardés) – και τεµάχια αυτής:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Άλλα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή
παραπροϊόντα σφαγίων:

0210 91 00

– – Πρωτευόντων

0210 92 00

– – Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και
αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

0210 93 00

– – Ερπετών (στα οποία περιλαµβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

ex 0210 99

– – Άλλα:
– – – Κρέατα:

0210 99 31

– – – – Ταράνδων

0210 99 39

– – – – Άλλα
– – – Παραπροϊόντα σφαγίων:
– – – – Άλλα από εκείνα των κατοικιδίων χοιροειδών, των βοοειδών, των προβατοειδών και των
αιγοειδών:

0210 99 80
ex 0407 00
0407 00 90
ex 0408

– – – – – Άλλα από τα συκώτια πουλερικών
Αυγά πτηνών µε το τσόφλι τους, νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα:
– Άλλα από εκείνα των πουλερικών ορνιθώνα
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή στον
ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών:
– Κρόκοι αυγών:

ex 0408 11
0408 11 20
ex 0408 19
0408 19 20

– – Αποξεραµένοι:
– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων (δ)
– – Άλλοι:
– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων (δ)
– Άλλα:

ex 0408 91
0408 91 20
ex 0408 99

– – Αποξεραµένα:
– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (δ)
– – Άλλα:

0408 99 20

– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (δ)

0410 00 00

Προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

0504 00 00

Έντερα, κύστεις και στοµάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεµάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά,
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξεραµένα ή καπνιστά

ex 0511
0511 10 00

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα µη ζωντανά
των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:
– Σπέρµα ταύρου
– Άλλα:

ex 0511 99

– – Άλλα:

0511 99 85
– – – Άλλα
ex 0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη:

ex 0709 60

– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:
– – Άλλες:

0709 60 91

EL

– – – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών
χρωµάτων από Capsicum (γ)
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EL

0709 60 95

– – – Που προορίζονται για τη βιοµηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών (γ)

0709 60 99

– – – Άλλες
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Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:

ex 0710 80

– Άλλα λαχανικά:
– – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:

0710 80 59

– – – Άλλες από τις γλυκοπιπεριές

ex 0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

ex 0711 90

– Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών:
– – Λαχανικά:

0711 90 10
ex 0713
ex 0713 10
0713 10 90
ex 0713 20 00

– – – – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, µε εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα:
– Μπιζέλια (Pisum sativum):
– – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά
– Ρεβίθια (garbanzos):
– – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά
– Φασόλια (Vigna spp. Phaseoulus spp.):

ex 0713 31 00

– – Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:
– – – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά

ex 0713 32 00

– – Φασόλια «µικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis):
– – – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά

ex 0713 33
0713 33 90

– – Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):
– – – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά

ex 0713 39 00

– – Άλλα:

ex 0713 40 00

– Φακές:

ex 0713 50 00

– Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor):

– – – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά
– – Άλλες από τις προοριζόµενες για σπορά
– – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά
ex 0713 90 00

– Άλλα:
– – Άλλα από τα προοριζόµενα για σπορά

0801
ex 0802

Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:

ex 0802 90

– Άλλα:

ex 0802 90 20

– – Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola

ex 0804

Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, µάγγες και µαγγούστες, νωπά
ή ξερά:

0804 10 00

– Χουρµάδες

0902

Τσάι, έστω και αρωµατισµένο

ex 0904

Πιπέρι (του γένους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή
θρυµµατισµένα ή σε σκόνη, µε εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές που υπάγονται στη διάκριση 0904 20 10

0905 00 00

Βανίλια

0906

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

0907 00 00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι)

0908

Μοσχοκάρυδα, περιβλήµατα µοσχοκάρυδων, καρποί αµώµων και καρδαµώµων

0909

Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου,
αγριοκύµινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)

ex 0910

Ζιγγίβερι, curcuma, φύλλα δάφνης, curry και άλλα µπαχαρικά, µε εξαίρεση το θυµάρι και τον κρόκο
(ζαφορά)

ex 1106

Αλεύρια, σιµιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της
κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8:

1106 10 00
ex 1106 30
1106 30 90

EL

Καρύδια κοκκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς
το κέλυφος ή τη φλούδα τους

– Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713
– Από προϊόντα του κεφαλαίου 8:
– – Άλλα από τις µπανάνες
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ex 1108

Περιγραφή
Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη:

1108 20 00

– Ινουλίνη

1201 00 90

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1202 10 90

Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, µε κέλυφος, άλλα από αυτά που
προορίζονται για σπορά

1202 20 00

Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, χωρίς κέλυφος, έστω και σπασµένα

1203 00 00

Κοπρά

1204 00 90

Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1205 10 90 και
ex 1205 90 00
1206 00 91

Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για
σπορά
Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1206 00 99
1207 20 90

Σπέρµατα βαµβακιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1207 40 90

Σπέρµατα σουσαµιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1207 50 90

Σπέρµατα σιναπιού, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1207 91 90

Σπέρµατα παπαρούνας κάθε είδους, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1207 99 91

Σπέρµατα κάνναβης, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

ex 1207 99 97

Άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασµένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1208

Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (µουστάρδα)

1211

Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποιία, την
ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα,
σπασµένα ή σε σκόνη, πλην των προϊόντων που αναφέρονται στον κωδικό ΣΟ ex 1211 90 85 στο µέρος
IX του παρόντος παραρτήµατος

ex 1212

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή
αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα
οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, µη φρυγµένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum),
που χρησιµεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού:

ex 1212 20 00

– Φύκια, που χρησιµοποιούνται κυρίως στη φαρµακευτική ή που χρησιµεύουν κυρίως για τη διατροφή
του ανθρώπου
– Άλλα:

ex 1212 99
1212 99 41 και
1212 99 49
ex 1212 99 70
1213 00 00

– – Άλλα από τα ζαχαροκάλαµα:
– – – Σπέρµατα χαρουπιών
– – – Άλλα, µε εξαίρεση τις ρίζες κιχωρίου
Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή
συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων

ex 1214

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (foin,
luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά
προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων:

ex 1214 10 00

– Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική (luzerne), µε εξαίρεση µηδική
αποξηραµένη µε τεχνητή αποξήρανση µε θερµότητα ή µηδική αλλιώς αποξηραµένη και αλεσµένη

ex 1214 90
1214 90 10
ex 1214 90 90

– Άλλα:
– – Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές
– – Άλλα, µε εξαίρεση:
– Μηδική, χορτονοµές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου και άλλα παρόµοια προϊόντα,
αποξηραµένα µε τεχνητή αποξήρανση µε θερµότητα, µε εξαίρεση τις κοινές χορτονοµές (µη
ψυχανθών: foin) και τα κτηνοτροφικά λάχανα καθώς επίσης και προϊόντα που περιέχουν κοινή
χορτονοµή
– Μηδική, χορτονοµές ψυχανθών (sainfoin), τριφυλλιών, λούπινου, βίκου, αγριοτριφυλλιού, λάθυρου
και λωτού του κερασφόρου, αλλιώς αποξηραµένα και αλεσµένα

EL

ex 1502 00

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:

ex 1502 00 10

– Που προορίζονται για βιοµηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη
διατροφή, µε εξαίρεση τα λίπη που λαµβάνονται από κόκκαλα και απορρίµµατα (γ)

1503 00

Στεατίνη, λάδι µε την ονοµασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν
έχουν γαλακτωµατοποιηθεί ούτε αναµειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα, αλλά
όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα
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1507

Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1508

Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1511

Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1512

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι
χηµικώς µετασχηµατισµένα

280

EL

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

1513

Λάδια κοκκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα
κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

1514

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα,
αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

ex 1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (εκτός από το λάδι jojoba της διάκρισης ex 1515 90 11) και τα
κλάσµατά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα

ex 1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα,
διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελαϊδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών οξέων), έστω
και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα (εκτός από τα υδρογονωµένα ρετσινόλαδα,
µε την ονοµασία «opalwax» της διάκρισης 1516 20 10)

ex 1517

Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα
κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια
διατροφής και τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516, εκτός από τις διακρίσεις 1517 10 10, 1517 90
10 και 1517 90 93

1518 00 31
1518 00 39

Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, αναµεµειγµένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές
χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (γ)

1522 00 91

Κατακάθια ή µούργες· πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks), που προέρχονται από την
επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών, εκτός από εκείνα που
περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου

1522 00 99

Άλλα υπολείµµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωµάτων ή των ζωικών
ή των φυτικών κεριών, εκτός από εκείνα που περιέχουν λάδι µε τα χαρακτηριστικά του
ελαιόλαδου

ex 1602

Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος:
– Χοιροειδών:

ex 1602 41
1602 41 90
ex 1602 42
1602 42 90
ex 1602 49
1602 49 90
ex 1602 90

– – Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– – Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα:
– – – Άλλα από των κατοικιδίων χοιροειδών
– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα παρασκευάσµατα από αίµα όλων των ζώων:
– – Άλλα από τα παρασκευάσµατα από αίµα όλων των ζώων:

1602 90 31

– – – Κυνηγιού ή κουνελιού
– – – Άλλα:
– – – Άλλα από εκείνα που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικιδίων χοιροειδών:
– – – – Άλλα από εκείνα που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:

1602 90 99

– – – – – – Άλλα από των προβατοειδών ή αιγοειδών

1603 00

Εκχυλίσµατα και χυµοί κρέατος, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων
υδροβίων

1801 00 00

Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα

1802 00 00

Κελύφη, µεµβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίµµατα κακάου

ex 2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα
µε ξίδι ή οξικό οξύ:

ex 2001 90

– Άλλα:

2001 90 20
ex 2005
ex 2005 99
2005 99 10
ex 2206

2206 00 31 έως
2206 00 89
ex 2301

EL

– – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές
Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι
κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:
– Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:
– – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές
Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση (π.χ. µηλίτης, απίτης, υδρόµελι)· µείγµατα ποτών που
προέρχονται από ζύµωση και µείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µη
αλκοολούχων ποτών, µη κατονοµαζόµενα ούτε περιλαµβανόµενα αλλού:
– Άλλα από το κρασί δευτερίας (Piquette)
Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων,
ψάρια ή καρκινοειδή (µαλακόστρακα), µαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη
διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών:
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2301 10 00

EL

– Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων.
Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
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ex 2302

Περιγραφή
Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το
κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των δηµητριακών ή οσπριοειδών:

2302 50 00

– Οσπριοειδών

2304 00 00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του σογιέλαιου

2305 00 00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την
εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305, µε εξαίρεση των
διακρίσεων ΣΟ 2306 90 05 (Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα από την εκχύλιση φύτρων
καλαµποκιού) και 2306 90 11 και 2306 90 19 (Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα από την εξαγωγή
ελαιολάδου)

ex 2307 00

Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη:

2307 00 90
ex 2308 00

2308 00 90

– Τρυγιά ακάθαρτη
Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίµµατα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωµατωµένα
µε µορφή σβόλων, των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:
– Άλλα από τα υπολείµµατα από το στύψιµο σταφυλιών (τσίπουρα), τα βελανίδια και τα ινδικά κάστανα,
τα υπολείµµατα από το στύψιµο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών

ex 2309

Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex 2309 10

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασµένες για τη λιανική πώληση:

2309 10 90

ex 2309 90
2309 90 10

– – Άλλες από εκείνες που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή
σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90
50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκοµικά προϊόντα
– Άλλα:
– – Προϊόντα µε την ονοµασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά
– – Άλλα, όπου περιλαµβάνονται και τα προµείγµατα:

ex 2309 90 91 έως
2309 90 99

– – – Άλλα από εκείνα που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή
σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702
90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε εξαίρεση
– Συµπυκνώµατα πρωτεϊνών που λαµβάνονται από χυµούς µηδικής και χόρτου
– Προϊόντα αφυδατωµένα που λαµβάνονται αποκλειστικά από στερεά υπολείµµατα και από χυµούς που
προέρχονται από την παρασκευή των συµπυκνωµάτων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση

(α) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις [βλέπε οδηγία 94/28/ΕΚ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66)· απόφαση 93/623/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 298 της 3.12.1993, σ. 45)].
(β) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις [βλέπε οδηγία
88/661/ΕΟΚ του Συµβουλίου (EE L 382 της 31.12.1988, σ. 36)· οδηγία 94/28/ΕΚ του Συµβουλίου (EE L 178 της 12.7.1994, σ. 66)·
απόφαση 96/510/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 210 της 20.8.1996, σ. 53)].
(γ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 έως
300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις].
(δ) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στο τµήµα ΙΙ στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων της
συνδυασµένης ονοµατολογίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Μέρος Ι: Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
1.

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ

ex 2207 10 00

ex 2207 20 00

ex 2208 90 91
και
ex 2208 90 99
2.

Περιγραφή
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
80 % vol ή περισσότερο, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα
που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγµατα µετουσιωµένα οποιουδήποτε
τίτλου που παράγονται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο
λιγότερο από 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα
που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης

Το µέρος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τµήµα Ι για τις άδειες εισαγωγής και το µέρος ΙΙΙ κεφάλαιο
ΙΙΙ τµήµα Ι εφαρµόζονται επίσης για τα προϊόντα µε βάση την αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2208, κυκλοφορούν
συσκευασµένα σε δοχεία περιεκτικότητας άνω των δύο λίτρων και έχουν όλα τα
χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης που περιγράφεται στο σηµείο 1.
Μέρος II: Προϊόντα µελισσοκοµίας

Όσον αφορά τα προϊόντα µελισσοκοµίας, ο παρών κανονισµός καλύπτει τα προϊόντα που
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κωδικός ΣΟ
0409
ex 0410 00 00
ex 0511 99 85
ex 1212 99 70
ex 152190

Περιγραφή
Μέλι φυσικό
Βασιλικός πολτός και πρόπολις, βρώσιµα
Βασιλικός πολτός και πρόπολις, µη βρώσιµα
Γύρη
Κεριά από µέλισσες

Μέρος III: Μεταξοσκώληκες
Όσον αφορά τους µεταξοσκώληκες, ο παρών κανονισµός καλύπτει τους µεταξοσκώληκες
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0106 90 00 και τον µεταξόσπορο που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ ex 0511 99 85.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέρος Ι: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα του ρυζιού
I.

Οι όροι «αναποφλοίωτο ρύζι» (paddy), «αποφλοιωµένο ρύζι», «ηµιλευκασµένο
ρύζι», «λευκασµένο ρύζι», «στρογγυλόσπερµο ρύζι», «µεσόσπερµο ρύζι»,
«µακρόσπερµο ρύζι Α ή Β» και «θραύσµατα ρυζιού» νοούνται ως εξής:
1.

2.

α)
Αναποφλοίωτο ρύζι (ρύζι paddy): το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του
µετά το ράβδισµα.
β)

Αποφλοιωµένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχει αφαιρεθεί µόνον ο
φλοιός. Περιλαµβάνεται κυρίως σε αυτόν τον ορισµό το ρύζι που
κυκλοφορεί στο εµπόριο µε τις ονοµασίες «ρύζι brun/brown», «ρύζι
cargo», «ρύζι loonzain» και «riso sbramato».

γ)

Ηµιλευκασµένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο
φλοιός, ένα µέρος από το φύτρο και το σύνολο ή µέρος από τα
εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά στρώµατα του περικαρπίου.

δ)

Λευκασµένο ρύζι: το ρύζι paddy από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός,
το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωµάτων του
περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του
µακρόσπερµου ή µεσόσπερµου ρυζιού, και ένα µέρος τουλάχιστον, στην
περίπτωση του στρογγυλόσπερµου ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί
λευκές επιµήκεις ραβδώσεις στο 10 %, το ανώτερο, των κόκκων.

α)
Στρογγυλόσπερµο ρύζι: το ρύζι µε κόκκους των οποίων το µήκος είναι
µικρότερο ή ίσο µε 5,2 mm και ο λόγος µήκος/πλάτος είναι µικρότερος του 2.
β)

Μεσόσπερµο ρύζι: το ρύζι µε κόκκους των οποίων το µήκος είναι
µεγαλύτερο από 5,2 mm και µικρότερο ή ίσο µε 6,0 mm και ο λόγος
µήκος/πλάτος είναι µικρότερος του 3.

γ)

Μακρόσπερµο ρύζι: το:

δ)

(i)

µακρόσπερµο ρύζι Α, ρύζι µε κόκκους των οποίων το µήκος είναι
µεγαλύτερο από 6,0 mm και ο λόγος µήκος/πλάτος είναι
µεγαλύτερος του 2, αλλά µικρότερος του 3,

(ii)

µακρόσπερµο ρύζι Β, ρύζι µε κόκκους των οποίων το µήκος είναι
µεγαλύτερο από 6,0 mm και ου ο λόγος µήκος/πλάτος είναι ίσος ή
µεγαλύτερος του 3.

Καταµέτρηση των κόκκων: η καταµέτρηση των κόκκων
πραγµατοποιείται σε λευκασµένο ρύζι, σύµφωνα µε την ακόλουθη
µέθοδο:
(i)

EL
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(ii)

διέλευση του δείγµατος από κόσκινο, ώστε να συγκρατηθούν µόνο
οι ολόκληροι κόκκοι, συµπεριλαµβανοµένων των κόκκων µε
ατελή ωρίµανση,

(iii) πραγµατοποίηση δύο καταµετρήσεων, η καθεµία σε 100 κόκκους,
και υπολογισµός του µέσου όρου,
(iv) έκφραση του αποτελέσµατος σε χιλιοστά και στρογγυλοποίηση σε
ένα δεκαδικό ψηφίο.
3.
II.

Θραύσµατα ρυζιού: τα τεµάχια κόκκων που έχουν µήκος ίσο ή µικρότερο από
τα τρία τέταρτα του µέσου µήκους του ολόκληρου κόκκου.

Όσον αφορά τους κόκκους και τα θραύσµατά τους που δεν είναι άµεµπτης
ποιότητας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
Α.

«Ολόκληροι κόκκοι»: κόκκοι από τους οποίους, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που επιτυγχάνονται σε κάθε στάδιο βιοµηχανικής
επεξεργασίας, έχει αφαιρεθεί µόνο ένα µέρος του άκρου.

Β.

«Κόκκοι κοµµένοι στο άκρο»: κόκκοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί
ολόκληρο το άκρο.

Γ.

«Θραύσµατα ή τεµάχια»: κόκκοι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί µέρος του
µεγέθους ολόκληρου κόκκου µεγαλύτερο από το άκρο· τα θραύσµατα
περιλαµβάνουν:
–

µεγάλα θραύσµατα (τεµάχια κόκκων των οποίων το µήκος είναι ίσο ή
ανώτερο του ηµίσεος του µήκους του κόκκου, τα οποία όµως δεν
αποτελούν ολόκληρο κόκκο),

–

µεσαία θραύσµατα (τεµάχια κόκκων των οποίων το µήκος είναι ίσο ή
ανώτερο του τετάρτου του µήκους του κόκκου, τα οποία όµως δεν
φθάνουν το ελάχιστο µέγεθος των «µεγάλων θραυσµάτων»),

–

λεπτά θραύσµατα (τεµάχια κόκκων τα οποία δεν φθάνουν το τέταρτο
του µεγέθους του κόκκου, αλλά δεν διέρχονται διά µέσου κόσκινου του
οποίου οι οπές έχουν διάµετρο 1,4 mm),

–

τεµάχια (µικρά τεµάχια ή σωµατίδια κόκκου τα οποία µπορούν να
διέλθουν δια µέσου κόσκινου του οποίου οι οπές έχουν διάµετρο 1,4
mm). Ταυτίζονται µε τους τεµαχισµένους κόκκους (τεµάχια τα οποία
έχουν προέλθει από διαµήκη διάτµηση του κόκκου).

∆.

«Πράσινοι κόκκοι»: κόκκοι µε ατελή ωρίµαση.

Ε.

«Κόκκοι που εµφανίζουν φυσικές παραµορφώσεις»: κόκκοι που εµφανίζουν
φυσικές παραµορφώσεις, κληρονοµικής ή µη προέλευσης, σε σχέση µε τα
τυπικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

ΣΤ. «Κόκκοι αλευρώδεις»: κόκκοι των οποίων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της
επιφάνειας παρουσιάζουν όψη αδιαφανή και αλευρώδη.
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Ζ.

«Κόκκοι µε ερυθρές ραβδώσεις»: κόκκοι οι οποίοι παρουσιάζουν, σε διάφορες
εντάσεις και αποχρώσεις, διαµήκεις ραβδώσεις ερυθρού χρώµατος, οι οποίες
οφείλονται σε υπολείµµατα του περικαρπίου.

Η.

«Κόκκοι διάστικτοι»: κόκκοι οι οποίοι φέρουν ένα µικρό, καλά οριοθετηµένο
κύκλο βαθέος χρώµατος και σχήµατος περισσότερο ή λιγότερο κανονικού·
επιπλέον, θεωρούνται ως διάστικτοι οι κόκκοι οι οποίοι παρουσιάζουν
ελαφρές µαύρες ραβδώσεις µόνο στην επιφάνεια και όχι σε βάθος· οι
ραβδώσεις και τα στίγµατα δεν πρέπει να παρουσιάζουν κίτρινη ή
σκοτεινόχρωµη άλω.

Θ.

«Κόκκοι κηλιδωµένοι»: κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί σε περιορισµένο
µέρος της επιφανείας τους φανερή αλλοίωση του φυσικού τους χρώµατος· οι
κηλίδες µπορεί να είναι διαφόρων χρωµάτων (υπόµαυρες, υπέρυθρες,
καστανές)· επιπλέον θεωρούνται ως κηλίδες οι βαθύµαυρες ραβδώσεις. Αν οι
κηλίδες παρουσιάζουν τόσο έντονο χρώµα (µαύρο, ρόδινο, καστανόυπέρυθρο) ώστε να είναι αµέσως ορατές και µέγεθος ίσο ή ανώτερο του
ηµίσεος των κόκκων, οι κόκκοι αυτοί πρέπει να θεωρούνται κίτρινοι κόκκοι.

Ι.

«Κίτρινοι κόκκοι»: κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί, κατ’ άλλο τρόπο εκτός της
ξήρανσης, ολική ή µερική αλλαγή του φυσικού τους χρώµατος και έχουν
λάβει διάφορες αποχρώσεις από το κίτρινο-λεµονί έως το κίτρινο-πορτοκαλί.

ΙΑ.

«Κόκκοι χρώµατος ηλέκτρου»: κόκκοι οι οποίοι έχουν υποστεί, κατ’ άλλο
τρόπο εκτός της ξήρανσης, οµοιόµορφη αλλαγή του χρώµατός τους, ελαφρά
και γενική· η αλλαγή αυτή µεταβάλλει το χρώµα των κόκκων σε ανοικτό
κίτρινο του ηλέκτρου.
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Μέρος II: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα της ζάχαρης

EL

1.

«λευκή ζάχαρη»: η µη αρωµατισµένη ζάχαρη, χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων
ουσιών, περιεκτικότητας κατά βάρος επί ξηράς ουσίας 99,5 % ή περισσότερο σε
σακχαρόζη, προσδιοριζόµενης µε την πολωσιµετρική µέθοδο,

2.

«ακατέργαστη ζάχαρη»: η µη αρωµατισµένη ζάχαρη, χωρίς προσθήκη χρωστικών ή
άλλων ουσιών, περιεκτικότητας κατά βάρος επί ξηράς ουσίας λιγότερο από 99,5 %
σε σακχαρόζη, προσδιοριζόµενης µε την πολωσιµετρική µέθοδο,

3.

«ισογλυκόζη»: το προϊόν που λαµβάνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυµερή της,
περιεκτικότητας κατά βάρος, επί ξηράς ουσίας, τουλάχιστον 10 % σε φρουκτόζη,

4.

«σιρόπι ινουλίνης»: το προϊόν που λαµβάνεται απευθείας µε υδρόλυση ινουλίνης ή
ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, επί ξηράς ουσίας, φρουκτόζη τουλάχιστον 10 % σε
µορφή ελεύθερη ή σε µορφή σακχαρόζης, εκφραζόµενη σε ισοδύναµα ζάχαρης ή
ισογλυκόζης. Για να αποφεύγονται οι περιορισµοί στην αγορά των προϊόντων µε
χαµηλή γλυκαντική δύναµη που παράγονται από τις επιχειρήσεις µεταποίησης ινών
ινουλίνης χωρίς ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί
τον παρόντα ορισµό,

5.

«ζάχαρη ποσόστωσης», «ισογλυκόζη ποσόστωσης» και «σιρόπι ινουλίνης
ποσόστωσης»: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης
παράγεται σε µία συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας στο πλαίσιο της ποσόστωσης της
σχετικής επιχείρησης,

6.

«βιοµηχανική ζάχαρη»: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης παράγεται σε µία
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας επιπλέον της ποσότητας ζάχαρης που αναφέρεται
στο σηµείο 5 και η οποία προορίζεται για τη βιοµηχανική παραγωγή ενός από τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 2,

7.

«βιοµηχανική ισογλυκόζη» και «βιοµηχανικό σιρόπι ινουλίνης»: οιαδήποτε
ποσότητα ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης παράγεται σε µια συγκεκριµένη
περίοδο εµπορίας και προορίζεται για τη βιοµηχανική παραγωγή ενός από τα
προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 2,

8.

«πλεόνασµα ζάχαρης», «πλεόνασµα ισογλυκόζης» και «πλεόνασµα σιροπιού
ινουλίνης»: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης, ισογλυκόζης ή σιροπιού ινουλίνης
παράγεται σε µία συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας επιπλέον των αντίστοιχων
ποσοτήτων που αναφέρονται στα σηµεία 5, 6 και 7,

9.

«τεύτλα ποσόστωσης»: όλα τα ζαχαρότευτλα που µεταποιούνται σε ζάχαρη
ποσόστωσης,

10.

«σύµβαση παράδοσης»: η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ ενός πωλητή και µιας
επιχείρησης για την παράδοση τεύτλων που προορίζονται για ζαχαροποιία,

11.

«διεπαγγελµατική συµφωνία»: µια από τις ακόλουθες συµφωνίες:
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12.

α)

η συµφωνία που συνάπτεται σε ενωσιακό επίπεδο, πριν από τη σύναψη
σύµβασης παράδοσης, µεταξύ, αφενός, οµάδας εθνικών οργανώσεων
επιχειρήσεων και, αφετέρου, µιας οµάδας εθνικών οργανώσεων πωλητών,

β)

η συµφωνία που συνάπτεται, πριν από τη σύναψη σύµβασης παράδοσης,
µεταξύ, αφενός, επιχειρήσεων ή οργάνωσης επιχειρήσεων αναγνωρισµένης
από το οικείο κράτος µέλος, και, αφετέρου, ένωσης πωλητών αναγνωρισµένης
από το οικείο κράτος µέλος,

γ)

εάν δεν υπάρχει συµφωνία που αναφέρεται στο στοιχείο α) ή β), το δίκαιο περί
εταιριών και το δίκαιο περί συνεταιρισµών στο βαθµό που διέπουν την
παράδοση ζαχαρότευτλων από τους µετόχους ή τα µέλη εταιρείας ή
συνεταιρισµού ζαχαροποιίας,

δ)

εάν δεν υπάρχει συµφωνία όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) ή β), οι ρυθµίσεις
που υπάρχουν πριν από τη σύναψη σύµβασης παράδοσης, εφόσον οι πωλητές
που αποδέχονται τη ρύθµιση προµηθεύουν το 60 % τουλάχιστον της
συνολικής ποσότητας ζαχαρότευτλων που αγοράζει η επιχείρηση για την
παρασκευή ζάχαρης σε ένα ή περισσότερα εργοστάσια,

«εργοστάσιο ραφιναρίσµατος αποκλειστικής παραγωγής»: η µονάδα παραγωγής:
–

της οποίας η µοναδική δραστηριότητα είναι το ραφινάρισµα εισαγόµενης
ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου, ή

–

η οποία ραφινάρισε, κατά την περίοδο εµπορίας 2004/2005, ποσότητα
τουλάχιστον 15.000 τόνων εισαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης
ζαχαροκάλαµου.
Μέρος III: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα του λυκίσκου

1.

«λυκίσκος»: οι ξηρές ταξιανθίες, ονοµαζόµενες και κώνοι, του (θηλυκού) φυτού του
αναρριχώµενου λυκίσκου (Humulus lupulus)· οι ταξιανθίες αυτές, χρώµατος
πρασινοκίτρινου, σχήµατος ωοειδούς, φέρουν µίσχο και η µεγαλύτερη διάστασή
τους κυµαίνεται γενικά από 2 έως 5 cm,

2.

«σκόνη λυκίσκου»: το προϊόν που προέρχεται από την άλεση του λυκίσκου και
περιέχει όλα τα φυσικά συστατικά,

3.

«σκόνη λυκίσκου µε υψηλή περιεκτικότητα σε λουπουλίνη»: το προϊόν που
λαµβάνεται µε άλεση του λυκίσκου µετά τη µηχανική αποµάκρυνση ενός µέρους
των φύλλων, των µίσχων, των βρακτείων και των σπονδύλων,

4.

«εκχύλισµα λυκίσκου»: τα συµπυκνωµένα προϊόντα που λαµβάνονται µε την
επίδραση διαλύτη στον λυκίσκο ή τη σκόνη λυκίσκου,

5.

« ανάµεικτα προϊόντα λυκίσκου»: µείγµα δύο ή περισσότερων από τα προϊόντα που
αναφέρονται στα σηµεία 1 έως 4.
Μέρος IV: Ορισµοί που αφορούν τον αµπελοοινικό τοµέα

Σχετικά µε την άµπελο

EL
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1.

«Εκρίζωση»: η πλήρης εξάλειψη όλων των πρέµνων αµπέλου από έκταση
φυτευµένη µε άµπελο.

2.

«Φύτευση»: η οριστική τοποθέτηση φυταρίων ή τµηµάτων φυταρίων αµπέλου,
εµβολιασµένων ή µη, µε σκοπό την παραγωγή σταφυλιών ή τη σύσταση µητρικής
φυτείας εµβολιοληψίας.

3.

«Επανεµβολιασµός»: ο εµβολιασµός αµπέλου η οποία έχει ήδη εµβολιαστεί.

Σχετικά µε τα προϊόντα
4.

«Νωπά σταφύλια»: ο καρπός της αµπέλου που χρησιµοποιείται στην οινοποίηση,
ώριµος ή ακόµα και ελαφρώς λιασµένος, και ο οποίος µπορεί να υποβληθεί σε
έκθλιψη ή πίεση µε τα συνήθη µέσα του οινοποιείου και να υποστεί αφ’ εαυτού
αλκοολική ζύµωση.

5.

«Γλεύκος νωπών σταφυλιών του οποίου η ζύµωση έπαυσε µε την προσθήκη
αλκοόλης»: το προϊόν που:

6.

α)

έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 12 % vol. και όχι ανώτερο από
15 % vol.·

β)

παράγεται µε την προσθήκη σε αζύµωτο γλεύκος σταφυλιών, το οποίο έχει
φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5 % vol. και προέρχεται αποκλειστικά
από οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου ταξινοµήσιµες σύµφωνα µε το άρθρο
166 παράγραφος 2:
(i)

είτε ουδέτερης αλκοόλης οινικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένης
της αλκοόλης που προέρχεται από απόσταξη σταφίδων, µε αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 96 % vol.,

(ii)

είτε µη διορθωµένου προϊόντος απόσταξης οίνου, το οποίο έχει
αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52 % vol. και όχι ανώτερο
από 80 % vol.

«Χυµός σταφυλιών»: το αζύµωτο, αλλά ζυµώσιµο, υγρό προϊόν που παράγεται:
α)

µε κατάλληλη κατεργασία η οποία το καθιστά κατάλληλο για ανάλωση ως
έχει·

β)

από νωπά σταφύλια ή από γλεύκος σταφυλιών ή µε ανασύσταση. Στην
περίπτωση της ανασύστασης, παράγεται από συµπυκνωµένο γλεύκος
σταφυλιών ή συµπυκνωµένο χυµό σταφυλιών.

Ο χυµός σταφυλιών επιτρέπεται να έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 1 % vol.
7.

EL

«Συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών»: ο µη καραµελωµένος χυµός σταφυλιών που
παράγεται µε µερική αφυδάτωση χυµού σταφυλιών, µε οποιαδήποτε επιτρεπόµενη
µέθοδο εκτός από την απευθείας θέρµανση, κατά τρόπο ώστε η ένδειξη του
διαθλασιµέτρου (το οποίο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε µέθοδο που θα καθοριστεί),
σε θερµοκρασία 20 °C, να µην είναι κατώτερη από 50,9 %.
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Ο συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών επιτρέπεται να έχει αποκτηµένο αλκοολικό
τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol.
8.

«Οινολάσπη»:
α)

το υπόλειµµα που συσσωρεύεται στα δοχεία τα οποία περιέχουν οίνο, µετά τη
ζύµωση, κατά την αποθήκευση ή ύστερα από επιτρεπόµενη επεξεργασία·

β)

το υπόλειµµα της διήθησης ή της φυγοκέντρησης του προϊόντος που
αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)

το υπόλειµµα που συσσωρεύεται στα δοχεία τα οποία περιέχουν γλεύκος
σταφυλιών, κατά την αποθήκευση ή ύστερα από επιτρεπόµενη επεξεργασία·

δ)

το υπόλειµµα της διήθησης ή της φυγοκέντρησης του προϊόντος που
αναφέρεται στο στοιχείο γ).

9.

«Στέµφυλα σταφυλιών»: το υπόλειµµα από την πίεση νωπών σταφυλιών, είτε έχει
υποστεί ζύµωση είτε όχι.

10.

«∆ευτερίας οίνος» (piquette): το προϊόν που παράγεται:

11.

12.

α)

µε ζύµωση ακατέργαστων στεµφύλων σταφυλιών που έχουν εµβαπτιστεί σε
νερό ή

β)

µε έκπλυση µε νερό στεµφύλων σταφυλιών που έχουν υποστεί ζύµωση.

«Αλκοολωµένος οίνος για απόσταξη»: το προϊόν που:
α)

έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 18 % vol. και όχι ανώτερο από
24 % vol.·

β)

παράγεται αποκλειστικά µε την προσθήκη µη διορθωµένου προϊόντος
απόσταξης οίνου, το οποίο έχει µέγιστο αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο 86 %
vol., σε οίνο που δεν περιέχει αζύµωτα σάκχαρα·

γ)

έχει µέγιστη πτητική οξύτητα 1,5 γραµµάρια ανά λίτρο, εκφραζόµενη σε οξικό
οξύ.

«Cuvée» (προϊόν βάσεως):
α)

το γλεύκος σταφυλιών,

β)

ο οίνος ή

γ)

το µείγµα γλευκών σταφυλιών ή/και οίνων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά,

που προορίζεται για την παρασκευή συγκεκριµένου τύπου αφρωδών οίνων.
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Αλκοολικός τίτλος:
13.

«Αποκτηµένος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος»: ο αριθµός όγκων καθαρής αλκοόλης,
σε θερµοκρασία 20 °C, που περιέχεται σε 100 όγκους του προϊόντος στην ίδια
θερµοκρασία.

14.

«∆υναµικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος»: ο αριθµός όγκων καθαρής αλκοόλης, σε
θερµοκρασία 20 °C, που µπορεί να παραχθεί µε πλήρη ζύµωση των σακχάρων που
περιέχονται σε 100 όγκους του προϊόντος στην ίδια θερµοκρασία.

15.

«Ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος»: το άθροισµα αποκτηµένου και δυναµικού
κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου.

16.

«Φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος»: ο ολικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του
προϊόντος, πριν από ενδεχόµενο εµπλουτισµό.

17.

«Αποκτηµένος κατά µάζα αλκοολικός τίτλος»: ο αριθµός χιλιογράµµων καθαρής
αλκοόλης που περιέχεται σε 100 χιλιόγραµµα του προϊόντος.

18.

«∆υναµικός κατά µάζα αλκοολικός τίτλος»: ο αριθµός χιλιογράµµων καθαρής
αλκοόλης που µπορεί να παραχθεί µε πλήρη ζύµωση των σακχάρων που περιέχονται
σε 100 χιλιόγραµµα του προϊόντος.

19.

«Ολικός κατά µάζα αλκοολικός τίτλος»: το άθροισµα αποκτηµένου και δυναµικού
αλκοολικού τίτλου.
Μέρος V: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα του βόειου κρέατος

1.

«βοοειδή»: τα ζώντα κατοικίδια βοοειδή που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0102
10, 0102 90 05 έως 0102 90 79,

2.

«ενήλικα βοοειδή»: τα βοοειδή των οποίων το βάρος ζώντος ζώου είναι µεγαλύτερο
από 300 χιλιόγραµµα.
Μέρος VI: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
προϊόντων

Για την εφαρµογή της δασµολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο καταγωγής Νέας
Ζηλανδίας, η φράση «που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέµα» δεν αποκλείει το
βούτυρο που παρασκευάζεται από γάλα ή κρέµα, χωρίς τη χρησιµοποίηση αποθηκευµένων
υλών, µε µία ενιαία, ανεξάρτητη και συνεχή επεξεργασία η οποία µπορεί να συνεπάγεται τη
διέλευση της κρέµας από ένα στάδιο συµπυκνωµένου λίπους γάλακτος ή/και κλασµατικού
διαχωρισµού του λίπους γάλακτος.
Μέρος VII: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα των αυγών

EL

1.

«αυγά µε κέλυφος» ή «αυγά µε το τσόφλι τους»: τα αυγά πουλερικών µε κέλυφος,
νωπά, διατηρηµένα ή βρασµένα, εκτός από τα αυγά προς επώαση που προβλέπονται
στο σηµείο 2,

2.

«αυγά προς επώαση», τα αυγά πουλερικών προς επώαση,
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3.

«πλήρη προϊόντα»: αυγά πτηνών χωρίς κέλυφος, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ουσιών, κατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή,

4.

«διαχωρισµένα προϊόντα»: κρόκοι αυγών πτηνών, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ουσιών, κατάλληλοι για την ανθρώπινη διατροφή.
Μέρος VIII: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα των πουλερικών

EL

1.

«ζώντα πουλερικά»: τα ζώντα πουλερικά, όπως πετεινοί και κότες, πάπιες, χήνες,
γαλοπούλες και φραγκόκοτες, µε βάρος κατά µονάδα ανώτερο από 185 γραµµάρια,

2.

«νεοσσοί»: τα ζώντα πουλερικά όπως πετεινοί και κότες, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες
και φραγκόκοτες, µε βάρος κατά µονάδα που δεν υπερβαίνει τα 185 γραµµάρια,

3.

«σφαγµένα πουλερικά»: τα µη ζώντα πουλερικά, όπως πετεινοί και κότες, πάπιες,
χήνες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ατεµάχιστα, µε ή χωρίς τα παραπροϊόντα τους,

4.

«παράγωγα προϊόντα»: τα ακόλουθα προϊόντα:
α)

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX στοιχείο α),

β)

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX στοιχείο β), εκτός
από τα σφαγµένα πουλερικά και τα βρώσιµα παραπροϊόντα, που ονοµάζονται
«τεµάχια πουλερικών»,

γ)

τα βρώσιµα παραπροϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX
στοιχείο β),

δ)

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX στοιχείο γ),

ε)

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX στοιχεία δ) και ε),

στ)

τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος XX στοιχείο στ), εκτός
από τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1602 20 11 και 1602 20
19.
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Μέρος IX: Ορισµοί που αφορούν τον τοµέα της µελισσοκοµίας
1.

«Μέλι»: η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι µέλισσες του είδους Apis
mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων µερών φυτών ή
εκκρίµατα εντόµων αποµυζούντων φυτά, ευρισκόµενα πάνω στα ζώντα µέρη των
φυτών, τα οποία οι µέλισσες συλλέγουν, µετατρέπουν αναµειγνύοντάς τα µε ειδικές
ύλες του σώµατός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν
στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειµένου να ωριµάσουν.
Τα κυριότερα είδη µελιού είναι τα ακόλουθα:
α)

β)

ανάλογα µε την προέλευση:
(i)

µέλι ανθέων ή µέλι νέκταρος: το µέλι που λαµβάνεται από νέκταρ
φυτών,

(ii)

µέλι µελιτώµατος: το µέλι που λαµβάνεται κυρίως από εκκρίµατα
εντόµων αποµυζούντων φυτά (Hemiptera), ευρισκόµενα πάνω στα
ζώντα µέρη των φυτών, ή από εκκρίσεις ζώντων µερών των φυτών,

ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής ή/και παρουσίασης:
(iii) µέλι κηρήθρας: το µέλι το οποίο εναποθέτουν οι µέλισσες στα
επικαλυµµένα κελιά κηρηθρών κατασκευασµένων πρόσφατα από τις
ίδιες ή σε λεπτά φύλλα κηρήθρας τα οποία αποτελούνται µόνον από
κηρό µελισσών, που δεν περιέχουν γόνο, και πωλείται σε ολόκληρες
κηρήθρες ή τµήµατα κηρηθρών,
(iv) µέλι µε τεµάχια κηρήθρας ή τεµάχια κηρήθρας µε µέλι: το µέλι που
περιέχει ένα ή περισσότερα τεµάχια µελιού κηρήθρας,
(v)

µέλι στραγγισµένο: το µέλι που λαµβάνεται µε στράγγιση των
αποσφραγισµένων κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο,

(vi) µέλι φυγοκέντρησης: το µέλι που λαµβάνεται µε φυγοκέντρηση των
αποσφραγισµένων κηρηθρών που δεν περιέχουν γόνο,
(vii) µέλι πίεσης: το µέλι που λαµβάνεται µε πίεση των κηρηθρών που δεν
περιέχουν γόνο, χωρίς θέρµανση ή µε ήπια θέρµανση σε θερµοκρασία
έως 45 oC,
(viii) διηθηµένο µέλι: το µέλι που λαµβάνεται µε την αφαίρεση ξένων
ανόργανων ή οργανικών ουσιών κατά τρόπον ώστε να αφαιρείται
σηµαντικό µέρος της γύρης.
Μέλι ζαχαροπλαστικής: το µέλι το οποίο είναι:

EL

α)

κατάλληλο για βιοµηχανικές χρήσεις ή ως συστατικό σε άλλα τρόφιµα που
στη συνέχεια υφίστανται µεταποίηση και

β)

µπορεί:

294

EL

2.
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–

να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσµή ή

–

να έχει αρχίσει να υφίσταται ή να έχει υποστεί ζύµωση, ή

–

να έχει υπερθερµανθεί.

«Προϊόντα µελισσοκοµίας»: το µέλι, ο κηρός µελισσών, ο βασιλικός πολτός, η
πρόπολις και η γύρις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 3
Α.

Ποιοτικός τύπος ρυζιού paddy
Το ρύζι paddy ποιοτικού τύπου:

Β.

α)

είναι υγιούς και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και άοσµο,

β)

έχει περιεκτικότητα σε υγρασία το πολύ 13 %,

γ)

έχει απόδοση σε λευκασµένο ρύζι 63 % κατά βάρος σε ολόκληρους κόκκους
(µε όριο ανοχής 3 % σε κόκκους κοµµένους στο άκρο), εκ των οποίων
ποσοστό κατά βάρος κόκκων λευκασµένου ρυζιού που δεν είναι άµεµπτης
ποιότητας:
κόκκοι αλευρώδεις ρυζιού paddy των κωδικών ΣΟ
1006 10 27 και ΣΟ 1006 10 98

1,5 %

κόκκοι αλευρώδεις ρυζιού paddy κωδικών ΣΟ
διαφορετικών από τους κωδικούς ΣΟ 1006 10 27 και ΣΟ
1006 10 98:

2,0 %

κόκκοι µε ερυθρές ραβδώσεις

1,0 %

κόκκοι διάστικτοι

0,50 %

κόκκοι κηλιδωµένοι

0,25 %

κόκκοι κίτρινοι

0,02 %

κόκκοι χρώµατος ηλέκτρου

0,05 %

Ποιοτικός τύπος ζάχαρης:
I.

Ποιοτικός τύπος ζαχαρότευτλων
Τα ζαχαρότευτλα ποιοτικού τύπου έχουν:

II.

α)

ποιότητα υγιή και σύµφωνη µε τα συναλλακτικά ήθη,

β)

περιεκτικότητα σε ζάχαρη 16 % στο σηµείο παραλαβής.

Ποιοτικός τύπος λευκής ζάχαρης
1.

EL

Η λευκή ζάχαρη ποιοτικού τύπου έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α)

ποιότητα υγιή, ανόθευτη και σύµφωνη µε τα συναλλακτικά ήθη·
είναι ξηρή, µε κρυστάλλους οµοιογενούς κοκκοµετρικής
σύστασης που ρέουν ελεύθερα,

β)

ελάχιστη πολωσιµετρική ένδειξη: 99,7,

γ)

µέγιστη υγρασία: 0,06 %,
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δ)

µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοσάκχαρο: 0,04 %,

ε)

ο αριθµός των βαθµών που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το
σηµείο 2 δεν υπερβαίνει τους 22 συνολικά, ούτε:
τους 15 για την περιεκτικότητα σε τέφρα,
τους 9 για τον χρωµατικό τύπο, που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο
του Ινστιτούτου Γεωργικής Τεχνολογίας του Brunswick, εφεξής
καλούµενη «µέθοδος Brunswick»,
τους 6 για τον χρωµατισµό του διαλύµατος, που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τη µέθοδο της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ενιαίων Μεθόδων
Ανάλυσης της Ζάχαρης, εφεξής καλούµενη «µέθοδος ICUMSA».

2.

3.

III.

α)

περιεκτικότητα σε τέφρα 0,0018 %, προσδιοριζόµενη µε τη
µέθοδο ICUMSA σε 28o Brix,

β)

0,5 µονάδες χρωµατικού τύπου, προσδιοριζόµενου µε τη µέθοδο
Brunswick,

γ)

σε 7,5 µονάδες χρωµατισµού του διαλύµατος, προσδιοριζόµενου
µε τη µέθοδο ICUMSA.

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των
παραµέτρων που αναφέρονται στο σηµείο 1 είναι οι ίδιες µε τις
χρησιµοποιούµενες για τον προσδιορισµό των παραµέτρων αυτών στο
πλαίσιο των µέτρων παρέµβασης.

Ποιοτικός τύπος ακατέργαστης ζάχαρης
1.

Η ακατέργαστη ζάχαρη ποιοτικού τύπου είναι ζάχαρη που έχει απόδοση
λευκής ζάχαρης 92 %.

2.

Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαρότευτλα υπολογίζεται
µε την αφαίρεση από τον πολωσιµετρικό βαθµό της ζάχαρης αυτής:

3.

EL

Ένας βαθµός αντιστοιχεί σε:

α)

του τετραπλασίου της περιεκτικότητάς της σε τέφρα,

β)

του διπλασίου της περιεκτικότητάς της σε ιµβερτοσάκχαρο,

γ)

του αριθµού 1.

Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο υπολογίζεται
µε τη µείωση κατά 100 του διπλάσιου του πολωσιµετρικού βαθµού της
ζάχαρης αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 34
Α.

Ενωσιακή κλίµακα ταξινόµησης των σφαγίων των ενήλικων βοοειδών:
I.

Ορισµοί
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

II.

1.

«σφάγιο»: το ολόκληρο σώµα του σφαγµένου ζώου, όπως τούτο
εµφανίζεται µετά την αφαίµαξη, τον εκσπλαχνισµό και την εκδορά,

2.

«ηµιµόριο σφαγίου»: το προϊόν το οποίο προκύπτει από τον τεµαχισµό
του σφαγίου που αναφέρεται στο σηµείο 1, σύµφωνα προς συµµετρική
τοµή η οποία διέρχεται διαµέσου κάθε αυχενικού, ραχιαίου και
οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού, και διαµέσου του στέρνου
και της ισχυο-ηβικής σύµφυσης.

Κατηγορίες
Τα σφάγια κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

III.

Α:

σφάγια νεαρών µη ευνουχισµένων αρρένων ζώων, ηλικίας κάτω των δύο
ετών,

Β:

σφάγια άλλων µη ευνουχισµένων αρρένων ζώων,

Γ:

σφάγια ευνουχισµένων αρρένων ζώων,

∆:

σφάγια θηλέων ζώων που έχουν ήδη γεννήσει,

Ε:

σφάγια άλλων θηλέων ζώων.

Ταξινόµηση
Η ταξινόµηση των σφαγίων πραγµατοποιείται εκτιµώντας διαδοχικά:
1.

τη διάπλαση, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ανάπτυξη των πλαγίων όψεων του σφαγίου, και ιδίως των
σηµαντικότερων µερών του (µηρός, πλάτη, ωµοπλάτη)
Κατηγορία
διάπλασης

EL

Περιγραφή

S
ανώτερη

Όλες οι πλάγιες όψεις εξαιρετικά καµπύλες· εξαιρετική
µυϊκή ανάπτυξη µε διπλό µυϊκό όγκο (ευρύπυγα)

E
εξαιρετική

Όλες οι πλάγιες όψεις καµπύλες έως πολύ καµπύλες·
εξαιρετική µυϊκή ανάπτυξη

U

Πλάγιες όψεις καµπύλες στο σύνολό τους· πολύ καλή
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2.

πολύ καλή

µυϊκή ανάπτυξη

R
καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραµµες στο σύνολό τους· καλή
µυϊκή ανάπτυξη

O
αρκετά καλή

Πλάγιες όψεις ευθύγραµµες έως κοίλες· µέση µυϊκή
ανάπτυξη

P
µέτρια

Όλες οι πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες·
περιορισµένη µυϊκή ανάπτυξη

την κατάσταση πάχυνσης, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ποσότητα του λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου και στο εσωτερικό της
θωρακικής κοιλότητας
Κατηγορία της
κατάστασης
πάχυνσης

IV.

Περιγραφή

1
πολύ µικρή

Στρώµα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό

2
µικρή

Ελαφρό στρώµα λίπους, µύες σχεδόν παντού εµφανείς

3
µέση

Μύες, εξαιρέσει του µηρού και της ωµοπλάτης, σχεδόν
παντού καλυµµένοι από λίπος· µικρά αποθέµατα λίπους
στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

4
µεγάλη

Μύες καλυµµένοι από λίπος, αλλά ακόµη µερικώς
ορατοί στο ύψος του µηρού και της ωµοπλάτης· µερικά
εµφανή αποθέµατα λίπους στο εσωτερικό της
θωρακικής κοιλότητας

5
πολύ µεγάλη

Όλο το σφάγιο καλύπτεται από λίπος, σηµαντικά
αποθέµατα στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητας

Παρουσίαση
Τα σφάγια και τα ηµιµόρια σφαγίων παρουσιάζονται:

V.

EL

1.

χωρίς το κεφάλι και χωρίς τα πόδια· το κεφάλι χωρίζεται από το σφάγιο
στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, ενώ τα πόδια αποκόπτονται
στο ύψος της καρπο-µετακαρπίου ή ταρσο-µεταταρσίου άρθρωσης,

2.

χωρίς τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική και στην κοιλιακή
κοιλότητα, µε ή χωρίς τους νεφρούς, το νεφρικό λίπος και το πυελικό
λίπος,

3.

χωρίς τα γεννητικά όργανα µε τους προσκολληµένους µυς, χωρίς το
µαστό και το περιµαστικό λίπος.

Ταξινόµηση και ταυτοποίηση
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Τα σφαγεία που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου46
λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι όλα τα σφάγια ή τα ηµιµόρια
σφαγίων ενήλικων βοοειδών που σφάζονται στα σφαγεία αυτά και φέρουν
σήµα καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 σε
συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι τµήµα Ι κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου47,
ταξινοµούνται και ταυτοποιούνται σύµφωνα µε την ενωσιακή κλίµακα.
Πριν από την ταυτοποίηση µε σήµανση, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν την αφαίρεση του εξωτερικού λίπους από τα σφάγια ή τα ηµιµόρια
σφαγίων, εάν αυτό δικαιολογείται από την κατάσταση πάχυνσης.
Β.

Ενωσιακή κλίµακα ταξινόµησης των σφαγίων των χοίρων:
I.

Ορισµός
«σφάγιο»: το σώµα του σφαγµένου χοίρου, αφαιµατωµένο και
εκσπλαχνισµένο, ολόκληρο ή τεµαχισµένο κατά µήκος της διάµεσης γραµµής.

II.

Ταξινόµηση
Τα σφάγια κατανέµονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιµώµενης
περιεκτικότητάς τους σε άπαχο κρέας και ταξινοµούνται ανάλογα:
Κατηγορίες

Άπαχο κρέας ως επί τοις εκατό ποσοστό του βάρους του
σφαγίου

S

60 ή περισσότερο (*)

E

55 ή περισσότερο

U

50 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 55

R

45 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 50

O

40 ή περισσότερο αλλά κατώτερο του 45

P

κατώτερο του 40

(*) [Για τους χοίρους που σφάζονται στην επικράτειά τους, τα κράτη µέλη
µπορούν να εισάγουν χωριστή κατηγορία µε περιεκτικότητα σε άπαχο
κρέας 60 % ή περισσότερο, η οποία χαρακτηρίζεται µε το γράµµα S.]
III.

Παρουσίαση
Τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς τη γλώσσα, το τρίχωµα, τις οπλές, τα
γεννητικά όργανα, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά και το διάφραγµα.

IV.

46
47
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Περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας

ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
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1.
Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας εκτιµάται µε µεθόδους ταξινόµησης
που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Επιτρέπεται να εγκρίνονται µόνο
στατιστικώς αποδεδειγµένες µέθοδοι εκτίµησης που βασίζονται στη φυσική
µέτρηση ενός ή περισσότερων ανατοµικών µερών του σφαγίου του χοίρου. Η
έγκριση των µεθόδων ταξινόµησης εξαρτάται από την τήρηση µέγιστης
ανοχής για το στατιστικό σφάλµα εκτίµησης.
2.
Ωστόσο, η εµπορική αξία των σφαγίων δεν καθορίζεται αποκλειστικά
από την εκτιµώµενη περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας.
V.

Ταυτοποίηση σφαγίων
Τα ταξινοµηµένα σφάγια ταυτοποιούνται µε σήµανση σύµφωνα µε την
ενωσιακή κλίµακα, εκτός εάν η Επιτροπή ορίζει διαφορετικά.

Γ.

Ενωσιακή κλίµακα ταξινόµησης των σφαγίων προβάτων:
I.

Ορισµός
Όσον αφορά τους όρους «σφάγιο» και «ηµιµόριο σφαγίου», ισχύουν οι
ορισµοί του σηµείου Α.Ι.

II.

Κατηγορίες
Τα σφάγια κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

III.

Α:

σφάγια προβάτων ηλικίας µικρότερης των δώδεκα µηνών,

Β:

σφάγια άλλων προβάτων.

Ταξινόµηση
Τα σφάγια ταξινοµούνται εφαρµόζοντας, κατ’ αναλογία, τις διατάξεις του
σηµείου Α.ΙΙΙ. Ωστόσο, ο όρος «µηρός» στο σηµείο Α.ΙΙΙ.1 και στις σειρές 3
και 4 του πίνακα του σηµείου Α.ΙΙΙ.2 αντικαθίσταται από τον όρο «οπίσθιο
τεταρτηµόριο».

IV.

Παρουσίαση
Τα σφάγια και τα ηµιµόρια σφαγίων παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι (το
οποίο αποκόπτεται στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης) τα πόδια (τα
οποία αποκόπτονται στο ύψος της καρπο-µετακαρπίου ή ταρσο-µεταταρσίου
άρθρωσης), την ουρά (η οποία αποκόπτεται µεταξύ του έκτου και του
έβδοµου ουραίου σπονδύλου), τους µαστούς, τα γεννητικά όργανα, το συκώτι
και τη συκωταριά. Τα νεφρά και το περινεφρικό λίπος περιλαµβάνονται στο
σφάγιο.

V.

Ταυτοποίηση σφαγίων
Τα ταξινοµηµένα σφάγια και ηµιµόρια σφαγίων ταυτοποιούνται µε σήµανση
σύµφωνα µε την ενωσιακή κλίµακα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΑΧΑΡΗΣ, ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 50
από την περίοδο εµπορίας 2010/2011 και µετά
(σε τόνους)
Κράτη µέλη ή περιφέρειες
(1)
Bέλγιο

Ζάχαρη
(2)

Ισογλυκόζη
(3)

676 235,0

114 580,2

0

89 198,0

Βουλγαρία
Τσεχική ∆ηµοκρατία

372 459,3

∆ανία

372 383,0

Γερµανία

2 898 255,7

Ιρλανδία

0
158 702,0

0

Ισπανία

498 480,2

53 810,2

Γαλλικά Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα
Ιταλία

3 004 811,15

508 379,0

32 492,5

0

Λιθουανία

90 252,0

Ουγγαρία

105 420,0

220 265,8

Κάτω Χώρες

804 888,0

0

Αυστρία

351 027,4

Πολωνία

1 405 608,1

42 861,4

0

12 500,0

Πορτογαλία (ηπειρωτική)
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0

432 220,05

Λετονία

Αυτόνοµη Περιφέρεια Αζορών

0

56 638,2

Ελλάδα

Γαλλία (µητροπολιτική)

Σιρόπι
ινουλίνης
(4)

0

9 953,0
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Ρουµανία

104 688,8

Σλοβενία

0

Σλοβακία

112 319,5

68 094,5

Φινλανδία

80 999,0

0

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

293 186,0
1 056 474,0
ΣΥΝΟΛΟ 13 336 741,2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΖΑΧΑΡΗΣ
Ή ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53
I
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, νοούνται ως:
α)

«συγχώνευση επιχειρήσεων»: η συνένωση σε µια ενιαία επιχείρηση δύο ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων,

β)

«µεταβίβαση επιχείρησης»: η µεταβίβαση ή η απορρόφηση των περιουσιακών
στοιχείων µιας επιχείρησης που διαθέτει ποσοστώσεις υπέρ µιας ή περισσοτέρων
επιχειρήσεων,

γ)

«µεταβίβαση εργοστασίου»: η µεταβίβαση της κυριότητας µιας τεχνικής µονάδας,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την
παρασκευή του σχετικού προϊόντος, σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, µε
αποτέλεσµα τη µερική ή ολική απορρόφηση της παραγωγής της επιχείρησης που
µεταφέρει την κυριότητα,

δ)

«εκµίσθωση εργοστασίου»: το µισθωτήριο µιας τεχνικής µονάδας,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την
παρασκευή ζάχαρης, µε σκοπό την εκµετάλλευσή της, το οποίο συνάπτεται για
διάρκεια τουλάχιστον τριών συναπτών περιόδων εµπορίας και το οποίο τα µέρη
συµφωνούν να µην διακόψουν πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου εµπορίας, µε
επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστηµένη στο ίδιο κράτος µέλος µε το συγκεκριµένο
εργοστάσιο, εάν, µετά την έναρξη ισχύος της µίσθωσης, η επιχείρηση η οποία
µισθώνει το εργοστάσιο µπορεί να θεωρείται ως επιχείρηση αποκλειστικής
παραγωγής ζάχαρης για ολόκληρη την παραγωγή της.
II

1.

EL

Με την επιφύλαξη του σηµείου 2, σε περίπτωση συγχώνευσης ή µεταβίβασης
επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης ή µεταβίβασης εργοστασίων ζάχαρης, η
ποσόστωση αναπροσαρµόζεται ως εξής:
α)

σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης, το κράτος
µέλος χορηγεί στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση
ποσόστωση ίση µε το άθροισµα των ποσοστώσεων που είχαν χορηγηθεί πριν
από τη συγχώνευση στις σχετικές επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης,

β)

σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης, το κράτος µέλος
χορηγεί την ποσόστωση της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης για την παραγωγή
ζάχαρης στην επιχείρηση προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση ή, προκειµένου
για µεταβίβαση προς περισσότερες της µιας επιχειρήσεις, η κατανοµή
πραγµατοποιείται κατ’ αναλογία προς την παραγωγή ζάχαρης που
απορροφάται από την καθεµία,
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γ)

σε περίπτωση µεταβίβασης εργοστασίου ζάχαρης, το κράτος µέλος µειώνει
την ποσόστωση της επιχείρησης που µεταβιβάζει την κυριότητα του
εργοστασίου και αυξάνει την ποσόστωση της ή των επιχειρήσεων παραγωγής
ζάχαρης που αγοράζουν το εν λόγω εργοστάσιο κατά την αφαιρούµενη
ποσότητα κατ’ αναλογία προς την απορροφούµενη παραγωγή.

2.

Όταν ορισµένοι καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαµου που θίγονται άµεσα
από µια από τις πράξεις που αναφέρονται στο σηµείο 1 δηλώνουν ρητά ότι
επιθυµούν να προµηθεύουν µε τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαµό τους
επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης η οποία δεν είναι µέρος σε αυτές τις πράξεις, το
κράτος µέλος µπορεί να πραγµατοποιεί την κατανοµή βάσει της παραγωγής που
απορροφά η επιχείρηση την οποία προτίθενται να προµηθεύουν µε τα ζαχαρότευτλα
ή το ζαχαροκάλαµό τους.

3.

Σε περίπτωση παύσης δραστηριοτήτων, υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που
προβλέπονται στο σηµείο 1:
α)

µιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης,

β)

ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων µιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης,

το κράτος µέλος µπορεί να κατανέµει το µέρος των ποσοστώσεων τις οποίες αφορά
η παύση δραστηριοτήτων σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης.
Επίσης, στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν
ορισµένοι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί δηλώνουν ρητά ότι επιθυµούν να
προµηθεύουν µε τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαµό τους µια συγκεκριµένη
επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, το κράτος µέλος µπορεί να κατανέµει το µέρος των
ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στα εν λόγω ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαµο στην
επιχείρηση την οποία προτίθενται να προµηθεύουν µε τα προϊόντα αυτά.
4.

Όταν χρησιµοποιείται η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 6,
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί από τους ενδιαφερόµενους
καλλιεργητές ζαχαρότευτλων και τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ζάχαρης να
συµπεριλαµβάνουν στις διεπαγγελµατικές τους συµφωνίες ειδικές ρήτρες που να
επιτρέπουν στο κράτος µέλος να εφαρµόζει τα σηµεία 2 και 3 του παρόντος
τµήµατος.

5.

Σε περίπτωση εκµίσθωσης εργοστασίου που ανήκει σε επιχείρηση παραγωγής
ζάχαρης, το κράτος µέλος µπορεί να µειώνει την ποσόστωση της επιχείρησης η
οποία εκµισθώνει το εν λόγω εργοστάσιο και να κατανέµει το κλάσµα κατά το οποίο
µειώνεται η ποσόστωση στην επιχείρηση η οποία µισθώνει το εργοστάσιο για να
παράγει σε αυτό ζάχαρη.
Εάν η εκµίσθωση λήξει κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων εµπορίας που
αναφέρονται στο σηµείο Ι στοιχείο δ), η αναπροσαρµογή της ποσόστωσης δυνάµει
του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου ακυρώνεται από το κράτος µέλος µε
αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να ισχύει η
εκµίσθωση. Ωστόσο, εάν η εκµίσθωση λήξει για λόγους ανωτέρας βίας, το κράτος
µέλος δεν υποχρεούται να ακυρώσει την αναπροσαρµογή.
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6.

Όταν µια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης δεν µπορεί πλέον να διασφαλίσει την
τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ενωσιακή νοµοθεσία έναντι
των ενδιαφεροµένων παραγωγών ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαµου και η
κατάσταση αυτή βεβαιώνεται από τις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους,
το κράτος µέλος αυτό µπορεί να κατανέµει, για µία ή περισσότερες περιόδους
εµπορίας, το σχετικό µέρος των ποσοστώσεων σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις
παραγωγής ζάχαρης κατ’ αναλογία προς την απορροφώµενη παραγωγή.

7.

Όταν ένα κράτος µέλος παρέχει σε µια επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης εγγυήσεις
τιµών και διάθεσης για τη µεταποίηση ζαχαρότευτλων σε αιθυλική αλκοόλη, το εν
λόγω κράτος µέλος µπορεί, σε συµφωνία µε την εν λόγω επιχείρηση και τους
ενδιαφερόµενους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων, να κατανέµει, για µία ή
περισσότερες περιόδους εµπορίας, το σύνολο ή µέρος των ποσοστώσεων
παραγωγής ζάχαρης σε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις.
III

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή µεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής ισογλυκόζης ή
µεταβίβασης εργοστασίου παραγωγής ισογλυκόζης, το κράτος µέλος µπορεί να κατανέµει τις
ποσοστώσεις που αφορούν την παραγωγή ισογλυκόζης σε µία ή περισσότερες άλλες
επιχειρήσεις, είτε έχουν ποσόστωση παραγωγής, είτε όχι.
IV
Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τα τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ µπορούν να τίθενται σε ισχύ
µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων µερών,

β)

το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θεωρεί ότι είναι πιθανόν να βελτιώσουν τη
διάρθρωση των τοµέων των ζαχαρότευτλων, του ζαχαροκάλαµου και της
παραγωγής ζάχαρης,

γ)

αφορούν επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην ίδια επικράτεια, για την οποία
ορίζεται ποσόστωση στο παράρτηµα VI.
V

Όταν η συγχώνευση ή µεταβίβαση πραγµατοποιείται µεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και της 30ής
Απριλίου του επόµενου έτους, τα µέτρα που προβλέπονται στα τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τίθενται σε
ισχύ για την τρέχουσα περίοδο εµπορίας.
Όταν η συγχώνευση ή µεταβίβαση πραγµατοποιείται µεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής
Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους, τα µέτρα που προβλέπονται στα τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ τίθενται σε
ισχύ την επόµενη περίοδο εµπορίας.
VI
Όταν εφαρµόζονται τα τµήµατα II και III, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις
αναπροσαρµοσµένες ποσοστώσεις το αργότερο 15 ηµέρες µετά τη λήξη των προθεσµιών που
προβλέπονται στο τµήµα V.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 59
[ποσότητες (τόνοι) ανά δωδεκάµηνη περίοδο και κράτος µέλος]:
Κράτος µέλος

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1,028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Τσεχική ∆ηµοκρατία

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

∆ανία

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Εσθονία

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Ιρλανδία

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Ελλάδα

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Ισπανία

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Γαλλία

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Ιταλία

10 740 661,200

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

11 288 542,866

Κύπρος

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Λετονία

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Bέλγιο
Βουλγαρία

Γερµανία

Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία

EL
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Πολωνία

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Πορτογαλία

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Ρουµανία

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Σλοβενία

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Σλοβακία

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Φινλανδία

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Σουηδία

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Ηνωµένο Βασίλειο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 63
Κράτος µέλος

EL

g/kg

Bέλγιο

36,91

Βουλγαρία

39,10

Τσεχική ∆ηµοκρατία

42,10

∆ανία

43,68

Γερµανία

40,11

Εσθονία

43,10

Ελλάδα

36,10

Ισπανία

36,37

Γαλλία

39,48

Ιρλανδία

35,81

Ιταλία

36,88

Κύπρος

34,60

Λετονία

40,70

Λιθουανία

39,90

Λουξεµβούργο

39,17

Ουγγαρία

38,50

Κάτω Χώρες

42,36

Αυστρία

40,30

Πολωνία

39,00

Πορτογαλία

37,30

Ρουµανία

38,50

Σλοβενία

41,30

Σλοβακία

37,10

Φινλανδία

43,40

Σουηδία

43,40

Ηνωµένο Βασίλειο

39,70
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡEΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 136 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
σε χιλιάδες ευρώ
2009

2010

2011

2012

2013

Από το 2014
και µετά

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

Οικονοµικό έτος

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT(*)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

(*)

EL

Τα εθνικά ανώτατα όρια του παραρτήµατος VIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
για την Ιταλία, τα οποία αντιστοιχούν στα έτη 2008, 2009 και 2010, µειώνονται κατά
20 εκατ. ευρώ και τα ποσά αυτά έχουν περιληφθεί στα δηµοσιονοµικά ποσά της
Ιταλίας για τα έτη 2009, 2010 και 2011, όπως καθορίζονται στον παρόντα πίνακα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 159 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
3
- Codex Alimentarius
- Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 163
Για την εφαρµογή του παρόντος παραρτήµατος, η ονοµασία πώλησης είναι η ονοµασία µε
την οποία πωλείται ένα τρόφιµο, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας
2000/13/ΕΚ.
Μέρος I. Κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα µηνών
I.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους του παρόντος παραρτήµατος, ως «κρέας» νοείται το
σύνολο των σφαγίων, του κρέατος µε ή χωρίς κόκαλο και των παραπροϊόντων σφαγίων,
τεµαχισµένων ή µη, προοριζόµενων για ανθρώπινη κατανάλωση, που προέρχονται από
βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα µηνών, τα οποία παρουσιάζονται σε νωπή κατάσταση,
κατεψυγµένα ή υπερκατεψυγµένα, είτε είναι περιτυλιγµένα ή συσκευασµένα είτε όχι.
Κατά τη σφαγή τους, όλα τα βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα µηνών ταξινοµούνται από τις
επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής, σε µία από τις ακόλουθες δύο
κατηγορίες:
Α.

Κατηγορία V: βοοειδή ηλικίας το πολύ οκτώ µηνών,
Γράµµα αναγνώρισης της κατηγορίας: V·

Β.

Κατηγορία Z: βοοειδή ηλικίας άνω των 8 µηνών, αλλά το πολύ δώδεκα µηνών,
Γράµµα αναγνώρισης της κατηγορίας: Z.

II.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.

Το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα µηνών διατίθεται στο εµπόριο στα
κράτη µέλη µόνο µε την ή τις ακόλουθες ονοµασίες πώλησης που ορίζονται για κάθε
κράτος µέλος:
Α.

EL

Για το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ οκτώ µηνών [(γράµµα αναγνώρισης
της κατηγορίας V)]:

ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

BΕΛΓΙΟ

VEAU, VIANDE DE VEAU/KALFSVLEES/KALBFLEISCH

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

МЕСО ОТ МАЛКИ ТЕЛЕТА

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

TELECI

∆ΑΝΙΑ

LYST KALVEKØD
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

KALBFLEISCH

ΕΣΘΟΝΙΑ

VASIKALIHA

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

TERNERA BLANCA, CARNE DE TERNERA BLANCA

ΓΑΛΛΙΑ

VEAU, VIANDE DE VEAU

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

VEAL

ΙΤΑΛΙΑ

VITELLO, CARNE DI VITELLO

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΕΤΟΝΙΑ

TELA GALA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VERSIENA

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

VEAU, VIANDE DE VEAU/KALBFLEISCH

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

BORJUHUS

ΜΑΛΤΑ

VITELLA

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

KALFSVLEES

AΥΣΤΡΙΑ

KALBFLEISCH

ΠΟΛΩΝΙΑ

CIELECINA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

VITELA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CARNE DE VIțEL

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

TELETINA

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

TELACIE MÄSO

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

VAALEA VASIKANLIHA/LJUST KALVKÖTT

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

LJUST KALVKÖTT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

VEAL

Β.

EL

Για το κρέας βοοειδών ηλικίας άνω των 8 µηνών, αλλά το πολύ δώδεκα µηνών
[(γράµµα αναγνώρισης της κατηγορίας Z)]:

ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

BΕΛΓΙΟ

JEUNE
BOVIN,
VIANDE
DE
BOVIN/JONGRUNDVLEES/JUNGRINDFLEISCH

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ТЕЛЕШКО МЕСО

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

HOVEZI MASO Z MLADEHO SKOTU

∆ΑΝΙΑ

KALVEKØD
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

JUNGRINDFLEISCH

ΕΣΘΟΝΙΑ

NOORLOOMALIHA

ΕΛΛΑ∆Α

ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ

ΙΣΠΑΝΙΑ

TERNERA, CARNE DE TERNERA

ΓΑΛΛΙΑ

JEUNE BOVIN, VIANDE DE JEUNE BOVIN

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ROSE VEAL

ΙΤΑΛΙΑ

VITELLONE, CARNE DI VITELLONE

ΚΥΠΡΟΣ

ΝΕΑΡΟ ΜΟΣΧΑΡΙ

ΛΕΤΟΝΙΑ

JAUNLOPA GALA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

JAUTIENA

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

JEUNE BOVIN, VIANDE DE JEUNE BOVIN/JUNGRINDFLEISCH

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

NÖVENDEK MARHA HUSA

ΜΑΛΤΑ

VITELLUN

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ROSE KALFSVLEES

AΥΣΤΡΙΑ

JUNGRINDFLEISCH

ΠΟΛΩΝΙΑ

MLODA WOLOWINA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

VITELÃO

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CARNE DE TINERET BOVIN

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

MESO TEZJIH TELET

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

MÄSO Z MLADEHO DOBYTKA

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

VASIKANLIHA/KALVKÖTT

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

KALVKÖTT

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

BEEF

2.

Οι ονοµασίες πώλησης που αναφέρονται στο σηµείο 1 επιτρέπεται να
συµπληρώνονται από ένδειξη του ονόµατος ή του χαρακτηρισµού των τεµαχίων του
κρέατος ή των παραπροϊόντων σφαγίου που αφορούν.

3.

Οι ονοµασίες πώλησης που παρατίθενται για την κατηγορία V στον πίνακα του
σηµείου 1 στοιχείο A και οποιαδήποτε νέα ονοµασία απορρέει από τις εν λόγω
ονοµασίες πώλησης χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις
του παρόντος παραρτήµατος.
Ειδικότερα, οι όροι «veau», «telecí», «Kalb», «µοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal»,
«vitello», «vitella», «kalf», «vitela» και «teletina» δεν χρησιµοποιούνται σε
ονοµασία πώλησης ούτε αναγράφονται στην επισήµανση κρέατος βοοειδών ηλικίας
άνω των δώδεκα µηνών.

EL
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4.
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Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σηµείο 1 δεν εφαρµόζονται στο κρέας
βοοειδών για το οποίο καταχωρίστηκε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/2006, πριν από τις
29 Ιουνίου 2007.
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Μέρος ΙΙ. Αµπελοοινικά προϊόντα
(1)

Οίνος
Οίνος είναι το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά µε πλήρη ή µερική
αλκοολική ζύµωση νωπών σταφυλιών, είτε αυτά έχουν υποστεί έκθλιψη είτε
όχι, ή γλεύκους σταφυλιών.
Ο οίνος έχει:
α)

ανεξαρτήτως της εφαρµογής ή µη των επεξεργασιών που
προσδιορίζονται στο τµήµα Β του µέρους Ι του παραρτήµατος ΧΙΙΙ,
αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 8,5% vol., υπό τον όρο ότι
προέρχεται αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκοµιστεί στις
αµπελουργικές ζώνες Α και Β που αναφέρονται στο προσάρτηµα του
παρόντος παραρτήµατος, και τουλάχιστον 9 % vol. για τις άλλες
αµπελουργικές ζώνες·

β)

κατά παρέκκλιση του ισχύοντος ελάχιστου αποκτηµένου αλκοολικού
τίτλου, εφόσον φέρει προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη και ανεξαρτήτως της εφαρµογής ή
µη των επεξεργασιών που προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος Ι
τµήµα Β, αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 4,5 % vol.·

γ)

ολικό αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο από 15 % vol. Ωστόσο, κατά
παρέκκλιση:

δ)

–

το µέγιστο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου µπορεί να φθάνει το
20 % vol. για τους οίνους που παράγονται χωρίς εµπλουτισµό σε
ορισµένες αµπελουργικές περιοχές της Ένωσης οι οποίες θα
προσδιοριστούν από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1,

–

το µέγιστο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου µπορεί να
υπερβαίνει το 15 % vol. για οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης που παράγονται χωρίς εµπλουτισµό·

µε την επιφύλαξη παρεκκλίσεων που είναι δυνατόν να θεσπιστούν από
την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162
παράγραφος 1, ολική οξύτητα, εκφραζόµενη σε τρυγικό οξύ,
τουλάχιστον 3,5 γραµµάρια ανά λίτρο, ήτοι 46,6 χιλιοστοϊσοδύναµα ανά
λίτρο.

«Ρετσίνα» είναι ο οίνος που παράγεται αποκλειστικά στη γεωγραφική
επικράτεια της Ελλάδας από γλεύκος σταφυλιών επεξεργασµένο µε ρητίνη
χαλεπίου πεύκης. Η χρησιµοποίηση της ρητίνης της χαλεπίου πεύκης
επιτρέπεται µόνο για την παραγωγή οίνου «Ρετσίνα» υπό τους όρους της
ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας.
Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), τα «Tokaji eszencia» και «Tokajská
esencia» θεωρούνται οίνοι.

EL

316

EL

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 163 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση της ένδειξης «οίνος» εάν:
α)

συνοδεύεται από το όνοµα φρούτου µε µορφή σύνθετης ονοµασίας για
την εµπορία προϊόντων που λαµβάνονται από τη ζύµωση φρούτων
διαφορετικών από τα σταφύλια ή

β)

αποτελεί µέρος σύνθετης ονοµασίας.

Πρέπει να αποφεύγεται οιαδήποτε σύγχυση µε προϊόντα που αντιστοιχούν στις
κατηγορίες οίνων του παρόντος παραρτήµατος.
(2)

Νεαρός οίνος που βρίσκεται ακόµη σε ζύµωση
Νεαρός οίνος που βρίσκεται ακόµη σε ζύµωση είναι το προϊόν του οποίου η
αλκοολική ζύµωση δεν έχει ακόµη περατωθεί και ο οποίος δεν έχει ακόµη
διαχωριστεί από την οινολάσπη του.

(3)

Οίνος λικέρ
Οίνος λικέρ είναι το προϊόν:

EL

α)

που έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 15 % vol. και όχι
ανώτερο από 22 % vol.·

β)

που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 17,5 % vol., εξαιρουµένων
ορισµένων οίνων λικέρ µε ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη,
οι οποίοι περιλαµβάνονται σε κατάλογο που θα καταρτιστεί από την
Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162
παράγραφος 1·

γ)

που παράγεται από:
–

γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση,

–

οίνο,

–

συνδυασµό των παραπάνω προϊόντων ή

–

γλεύκος σταφυλιών ή µείγµα αυτού µε οίνο, προκειµένου για
ορισµένους οίνους λικέρ µε προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι θα καθοριστούν από
την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 162 παράγραφος 1·

δ)

που έχει αρχικό φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 12 % vol.,
εξαιρουµένων ορισµένων οίνων λικέρ µε προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε
κατάλογο που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1·

ε)

στο οποίο έχουν προστεθεί τα ακόλουθα:
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(i)

(ii)

στ)

µεµονωµένα ή σε συνδυασµό:
–

ουδέτερη
αλκοόλη
οινικής
προέλευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της αλκοόλης που προέρχεται από
απόσταξη σταφίδων, µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 96 % vol.,

–

απόσταγµα οίνου ή σταφίδων µε αποκτηµένο αλκοολικό
τίτλο τουλάχιστον 52 % vol. και όχι ανώτερο από 86 % vol.·

καθώς και, κατά περίπτωση, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
προϊόντα:
–

συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών,

–

συνδυασµός ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο
στοιχείο ε) σηµείο i) µε γλεύκος σταφυλιών που αναφέρεται
στο στοιχείο γ) πρώτη και τέταρτη περίπτωση·

στο οποίο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του στοιχείου ε),
προκειµένου για ορισµένους οίνους λικέρ µε προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε
κατάλογο που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1, έχουν προστεθεί:
(i)

οποιοδήποτε από τα προϊόντα που απαριθµούνται στο στοιχείο ε)
σηµείο i), µεµονωµένα ή σε συνδυασµό ή

(ii)

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα:
–

αλκοόλη από οίνο ή από σταφίδες µε αποκτηµένο αλκοολικό
τίτλο τουλάχιστον 95 % vol. και όχι ανώτερο από 96 % vol.,

–

αποστάγµατα οίνου ή στεµφύλων σταφυλιών µε αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52 % vol. και όχι ανώτερο από
86 % vol.,

–

αποστάγµατα σταφίδων µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο
τουλάχιστον 52 % vol. και κατώτερο από 94,5 % vol. και

(iii) κατά περίπτωση, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα:

EL

–

γλεύκος σταφυλιών από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί
µερική ζύµωση,

–

συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών που παράγεται µε
απευθείας θέρµανση και, εκτός της κατεργασίας αυτής,
ανταποκρίνεται στον ορισµό του συµπυκνωµένου γλεύκους
σταφυλιών,

–

συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών,
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–

(4)

συνδυασµός ενός από τα προϊόντα που απαριθµούνται στο
στοιχείο στ) σηµείο ii) µε γλεύκος σταφυλιών που
αναφέρεται στο στοιχείο γ) πρώτη και τέταρτη περίπτωση.

Αφρώδης οίνος
Αφρώδης οίνος είναι το προϊόν:
α)

(5)

που παράγεται µε πρώτη ή δεύτερη αλκοολική ζύµωση:
–

από νωπά σταφύλια,

–

από γλεύκος σταφυλιών ή

–

από οίνο·

β)

που, κατά την εκπωµάτιση του δοχείου, εκλύει διοξείδιο του άνθρακα
προερχόµενο αποκλειστικά από τη ζύµωση·

γ)

που, όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20 °C σε κλειστά δοχεία,
βρίσκεται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόµενη στο διαλυµένο
διοξείδιο του άνθρακα και

δ)

για το οποίο ο ολικός αλκοολικός τίτλος των «cuvées» που προορίζονται
για την παρασκευή του είναι τουλάχιστον 8,5 % vol.

Αφρώδης οίνος ποιότητας
Αφρώδης οίνος ποιότητας είναι το προϊόν:
α)

(6)

που παράγεται µε πρώτη ή δεύτερη αλκοολική ζύµωση:
–

από νωπά σταφύλια,

–

από γλεύκος σταφυλιών ή

–

από οίνο·

β)

που, κατά την εκπωµάτιση του δοχείου, εκλύει διοξείδιο του άνθρακα
προερχόµενο αποκλειστικά από τη ζύµωση·

γ)

που, όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20 °C σε κλειστά δοχεία,
βρίσκεται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3,5 bar, οφειλόµενη στο
διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα· και

δ)

για το οποίο ο ολικός αλκοολικός τίτλος των «cuvées» που προορίζονται
για την παρασκευή του είναι τουλάχιστον 9 % vol.

Αφρώδης οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου
Αφρώδης οίνος ποιότητας αρωµατικού τύπου είναι ο αφρώδης οίνος
ποιότητας:

EL
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α)

που παρασκευάζεται µε αποκλειστική χρησιµοποίηση, κατά την
παρασκευή της «cuvée», γλεύκους σταφυλιών ή γλεύκους σταφυλιών
που έχει υποστεί µερική ζύµωση, το οποίο προέρχεται από
συγκεκριµένες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, βάσει καταλόγου που
θα καταρτιστεί από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1.
Οι αφρώδεις οίνοι ποιότητας αρωµατικού τύπου που παράγονται
παραδοσιακά µε τη χρησιµοποίηση οίνων κατά την παρασκευή της
«cuvée», προσδιορίζονται από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1·

(7)

β)

που, όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20°C σε κλειστά δοχεία,
βρίσκεται υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόµενη στο διαλυµένο
διοξείδιο του άνθρακα·

γ)

του οποίου ο αποκτηµένος αλκοολικός τίτλος είναι τουλάχιστον 6 % vol.
και

δ)

του οποίου ο ολικός αλκοολικός τίτλος είναι τουλάχιστον 10 % vol.

Αεριούχος αφρώδης οίνος
Αεριούχος αφρώδης οίνος είναι το προϊόν που:

(8)

α)

παράγεται από οίνο χωρίς προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή
γεωγραφική ένδειξη·

β)

κατά την εκπωµάτιση του δοχείου, εκλύει διοξείδιο του άνθρακα
προερχόµενο εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από προσθήκη αυτού του αερίου
και

γ)

όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20 °C σε κλειστά δοχεία, βρίσκεται
υπό υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόµενη στο διαλυµένο διοξείδιο
του άνθρακα.

Ηµιαφρώδης οίνος
Ηµιαφρώδης οίνος είναι το προϊόν που:

(9)

EL

α)

παράγεται από οίνο, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω οίνος έχει ολικό
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9 % vol.·

β)

έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 7 % vol.·

γ)

όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20 °C σε κλειστά δοχεία, βρίσκεται
υπό υπερπίεση τουλάχιστον 1 bar και όχι ανώτερη από 2,5 bar, η οποία
οφείλεται στο διαλυµένο ενδογενές διοξείδιο του άνθρακα και

δ)

συσκευάζεται σε δοχεία των 60 λίτρων ή µικρότερης χωρητικότητας.

Αεριούχος ηµιαφρώδης οίνος
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Αεριούχος ηµιαφρώδης οίνος είναι το προϊόν που:
α)

παράγεται από οίνο·

β)

έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 7 % vol. και ολικό
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9 % vol.·

γ)

όταν διατηρείται σε θερµοκρασία 20 °C σε κλειστά δοχεία, βρίσκεται
υπό υπερπίεση τουλάχιστον 1 bar και όχι ανώτερη από 2,5 bar, η οποία
οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει από προσθήκη και

δ)

συσκευάζεται σε δοχεία των 60 λίτρων ή µικρότερης χωρητικότητας.

(10) Γλεύκος σταφυλιών
Γλεύκος σταφυλιών είναι το υγρό προϊόν που παράγεται φυσικώς ή µε φυσικές
διεργασίες από νωπά σταφύλια. Το γλεύκος σταφυλιών επιτρέπεται να έχει
αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol.
(11) Γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση
Γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση είναι το προϊόν της
ζύµωσης γλεύκους σταφυλιών, το οποίο έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο
ανώτερο από 1 % vol. και κατώτερο από τα τρία πέµπτα του ολικού κατ’ όγκο
αλκοολικού τίτλου του.
(12) Γλεύκος σταφυλιών από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί µερική ζύµωση
Γλεύκος σταφυλιών από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί µερική ζύµωση
είναι το προϊόν της µερικής ζύµωσης γλεύκους από λιαστά σταφύλια, του
οποίου η περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα πριν από τη ζύµωση είναι
τουλάχιστον 272 γραµµάρια ανά λίτρο και ο φυσικός και αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος δεν είναι κατώτερος από 8 % vol. Εντούτοις, ορισµένοι
οίνοι ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις αυτές, οι οποίοι θα προσδιοριστούν
από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162
παράγραφος 1, δεν θεωρούνται γλεύκος σταφυλιών από λιαστά σταφύλια που
έχει υποστεί µερική ζύµωση.
(13) Συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών
Συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών είναι το µη καραµελωµένο γλεύκος
σταφυλιών που παράγεται µε µερική αφυδάτωση γλεύκους σταφυλιών, µε
οποιαδήποτε επιτρεπόµενη µέθοδο εκτός από την απευθείας θέρµανση, κατά
τρόπον ώστε η ένδειξη του διαθλασιµέτρου, το οποίο χρησιµοποιείται
σύµφωνα µε µέθοδο που θα καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 165
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 172 στοιχείο δ), σε θερµοκρασία 20
°C, να µην είναι κατώτερη από 50,9 %.
Το συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών επιτρέπεται να έχει αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol.
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(14) ∆ιορθωµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών
∆ιορθωµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών είναι το µη καραµελωµένο
υγρό προϊόν που:
α)

παράγεται µε µερική αφυδάτωση γλεύκους σταφυλιών, µε οποιαδήποτε
επιτρεπόµενη µέθοδο εκτός από την απευθείας θέρµανση, κατά τρόπον
ώστε η ένδειξη του διαθλασιµέτρου, το οποίο χρησιµοποιείται σύµφωνα
µε µέθοδο που πρόκειται να καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 165
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 172 στοιχείο δ), σε
θερµοκρασία 20 °C, να µην είναι κατώτερη από 61,7 %·

β)

έχει υποστεί επιτρεπόµενη κατεργασία µείωσης της οξύτητας και
αποµάκρυνσης συστατικών, εκτός από τα σάκχαρα·

γ)

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
–

pH που δεν υπερβαίνει την τιµή 5 στους 25 Brix,

–

οπτική πυκνότητα σε µήκος κύµατος 425 nm, για πάχος 1 cm, που
δεν υπερβαίνει την τιµή 0,100 για γλεύκος σταφυλιών
συµπυκνωµένο στους 25 Brix,

–

περιεκτικότητα σε σακχαρόζη µη ανιχνεύσιµη µε µέθοδο ανάλυσης
που πρόκειται να καθοριστεί,

–

δείκτη Folin-Ciocalteau που δεν υπερβαίνει την τιµή 6,00 στους 25
Brix,

–

ογκοµετρούµενη
οξύτητα
όχι
µεγαλύτερη
από
χιλιοστοϊσοδύναµα ανά χιλιόγραµµο ολικών σακχάρων,

–

περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου που δεν υπερβαίνει τα 25
χιλιοστόγραµµα ανά χιλιόγραµµο ολικών σακχάρων,

–

περιεκτικότητα σε ολικά κατιόντα όχι µεγαλύτερη από 8
χιλιοστοϊσοδύναµα ανά χιλιόγραµµο ολικών σακχάρων,

–

αγωγιµότητα στους 25 Brix και 20 °C που δεν υπερβαίνει τα 120
micro-Siemens/cm,

–

περιεκτικότητα σε υδροξυµεθυλοφουρφουράλη που δεν υπερβαίνει
τα 25 χιλιοστόγραµµα ανά χιλιόγραµµο ολικών σακχάρων,

–

παρουσία µεσοϊνοσιτόλης.

15

Το διορθωµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών επιτρέπεται να έχει
αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol.
(15) Οίνος από λιαστά σταφύλια
Οίνος από λιαστά σταφύλια είναι το προϊόν που:
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α)

παράγεται χωρίς εµπλουτισµό, από σταφύλια που έχουν αφεθεί στον
ήλιο ή στη σκιά για µερική αφυδάτωση·

β)

έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16 % vol. και αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9 % vol. και

γ)

έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16 % vol. (ή 272 γραµµάρια
σακχάρων ανά λίτρο).

(16) Οίνος από υπερώριµα σταφύλια
Οίνος από υπερώριµα σταφύλια είναι το προϊόν που:
α)

παράγεται χωρίς εµπλουτισµό·

β)

έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο ανώτερο από 15% vol. και

γ)

έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 15 % vol. και αποκτηµένο
αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 12 % vol.

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν περίοδο παλαίωσης για το προϊόν αυτό.
(17) Ξίδι από οίνο
Ξίδι από οίνο είναι το ξίδι που:
α)

παράγεται αποκλειστικά µε οξική ζύµωση οίνου και

β)

έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 60 γραµµάρια ανά λίτρο, εκφραζόµενη
σε οξικό οξύ.
Μέρος ΙΙΙ. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα

1.

Η ονοµασία «γάλα» προορίζεται αποκλειστικά για το προϊόν της φυσιολογικής
έκκρισης των γαλακτοφόρων αδένων θηλαστικών, το οποίο λαµβάνεται µε µία
ή περισσότερες αµέλξεις, χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση.
Ωστόσο, η ονοµασία «γάλα» είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται:

2.

EL

α)

για το γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία που δεν αλλοιώνει τη σύστασή
του ή για το γάλα του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι
τυποποιηµένη σύµφωνα µε το µέρος IV του παρόντος παραρτήµατος,

β)

σε συνδυασµό µε έναν ή περισσότερους όρους για τον χαρακτηρισµό του
τύπου, της ποιοτικής κατηγορίας, της καταγωγής ή/και της
προβλεπόµενης χρήσης του γάλακτος ή για την περιγραφή της φυσικής
επεξεργασίας που έχει υποστεί ή των τροποποιήσεων της σύστασής του,
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις συνίστανται µόνο στην
προσθήκη ή/και την αφαίρεση φυσικών συστατικών του γάλακτος.

Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, ως «γαλακτοκοµικά προϊόντα»
νοούνται τα προϊόντα που προέρχονται αποκλειστικά από το γάλα· εννοείται
ότι είναι δυνατό να προστίθενται ουσίες που είναι απαραίτητες για την
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παρασκευή τους, εφόσον οι εν λόγω ουσίες δεν χρησιµοποιούνται µε σκοπό
την ολική ή µερική αντικατάσταση οποιουδήποτε από τα συστατικά του
γάλακτος.
Για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά:
α)

οι ακόλουθες ονοµασίες, σε όλα τα στάδια της εµπορίας:
(i)

ορός γάλακτος,

(ii)

κρέµα,

(iii) βούτυρο,
(iv) βουτυρόγαλα,
(v)

βουτυρέλαιο,

(vi) καζεΐνες,
(vii) άνυδρες λιπαρές ουσίες του γάλακτος (AMF),
(viii) τυρί,
(ix) γιαούρτι,
(x)

κεφίρ,

(xi) κούµις,
(xii) viili/fil,
(xiii) smetana,
(xiv) fil·
β)

EL

τα ονόµατα κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ που
πράγµατι χρησιµοποιούνται για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα.

3.

Η ονοµασία «γάλα» και οι ονοµασίες που χρησιµοποιούνται για τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε έναν ή περισσότερους όρους για τον χαρακτηρισµό σύνθετων
προϊόντων, των οποίων κανένα στοιχείο δεν υποκαθιστά ή δεν πρόκειται να
υποκαταστήσει οποιοδήποτε συστατικό του γάλακτος και των οποίων το γάλα
ή ένα γαλακτοκοµικό προϊόν αποτελεί ουσιώδες µέρος είτε λόγω της
ποσότητάς του, είτε λόγω του ότι η παρουσία του χαρακτηρίζει το προϊόν.

4.

Αν το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που θα οριστούν από την
Επιτροπή δεν προέρχονται από βοοειδή, πρέπει να διευκρινίζεται η προέλευσή
τους.
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5.

Οι ονοµασίες που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3 του παρόντος µέρους δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για κανένα άλλο προϊόν εκτός από εκείνα
που αναφέρονται στα εν λόγω σηµεία.
Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για την ονοµασία προϊόντων, των
οποίων η ακριβής φύση είναι γνωστή λόγω παραδοσιακής χρήσης ή/και όταν
οι ονοµασίες χρησιµοποιούνται σαφώς για να δηλώνουν µια χαρακτηριστική
ιδιότητα του προϊόντος.

6.

Όσον αφορά προϊόντα άλλα από αυτά που περιγράφονται στα σηµεία 1, 2 και
3 του παρόντος µέρους, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ετικέτες,
εµπορικά έγγραφα, διαφηµιστικό υλικό ή οποιαδήποτε µορφή διαφήµισης,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/114/ΕΟΚ του
Συµβουλίου48, ούτε παρουσίαση οιασδήποτε µορφής που να δηλώνουν, να
συνεπάγονται ή να υπαινίσσονται ότι το προϊόν είναι γαλακτοκοµικό.
Ωστόσο, για τα προϊόντα που περιέχουν γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα, η
ονοµασία «γάλα» ή οι ονοµασίες που αναφέρονται στο σηµείο 2 δεύτερο
εδάφιο του παρόντος µέρους επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
και µόνο για την περιγραφή των βασικών πρώτων υλών και για την
απαρίθµηση των συστατικών σύµφωνα µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ.

Μέρος IV. Γάλα για ανθρώπινη διατροφή που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0401
I.

Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος µέρους, νοούνται ως:

II.

α)

«γάλα»: το προϊόν της άµελξης µιας ή περισσοτέρων αγελάδων,

β)

«γάλα κατανάλωσης»: τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο σηµείο ΙΙΙ
και προορίζονται να παραδοθούν χωρίς περαιτέρω µεταποίηση στον
καταναλωτή·

γ)

«περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες»: η κατά µάζα αναλογία µερών
λιπαρών ουσιών γάλακτος προς 100 µέρη του σχετικού γάλακτος·

δ)

«περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες»: η κατά µάζα αναλογία µερών πρωτεΐνης
προς 100 µέρη του σχετικού γάλακτος, η οποία ευρίσκεται
πολλαπλασιάζοντας επί 6,38 την περιεκτικότητα του γάλακτος σε ολικό
άζωτο, εκφρασµένη σε εκατοστιαία αναλογία κατά µάζα.

Παράδοση ή πώληση στον τελικό καταναλωτή
(1)

48
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Μόνο το γάλα που πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται για το γάλα
κατανάλωσης επιτρέπεται να παραδίδεται ή να πωλείται χωρίς
µεταποίηση στον τελικό καταναλωτή, είτε απευθείας, είτε µέσω
εστιατορίων, νοσοκοµείων, κυλικείων ή άλλων παρόµοιων µονάδων
οµαδικής εστίασης.

ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
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III.

(2)

Οι ονοµασίες πώλησης που πρέπει να χρησιµοποιούνται γι’ αυτά τα
προϊόντα αναφέρονται στο σηµείο ΙΙΙ του παρόντος µέρους. Οι εν λόγω
ονοµασίες χρησιµοποιούνται µόνο για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
εν λόγω σηµείο, µε την επιφύλαξη της χρησιµοποίησής τους στις
σύνθετες ονοµασίες.

(3)

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέτρα που αποσκοπούν στην ενηµέρωση των
καταναλωτών σχετικά µε τη φύση και τη σύσταση των προϊόντων σε
όλες τις περιπτώσεις όπου η έλλειψη της πληροφορίας αυτής µπορεί να
δηµιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή.

Γάλα κατανάλωσης
1.

Ως γάλα κατανάλωσης θεωρούνται τα ακόλουθα προϊόντα:
α)

το ανεπεξέργαστο γάλα: γάλα το οποίο δεν έχει θερµανθεί πέραν
των 40ºC, ούτε έχει υποβληθεί σε επεξεργασία µε ισοδύναµο
αποτέλεσµα·

β)

το πλήρες γάλα: γάλα που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία και το
οποίο πληροί µία από τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά την
περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες:
(i)

τυποποιηµένο πλήρες γάλα: γάλα του οποίου η
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ανέρχεται τουλάχιστον σε
3,50 % (κατά µάζα). Εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να
προβλέπουν µια συµπληρωµατική κατηγορία πλήρους
γάλακτος, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
είναι µεγαλύτερη ή ίση προς 4,00 % (κατά µάζα),

(ii)

µη τυποποιηµένο πλήρες γάλα: γάλα του οποίου η
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες δεν έχει τροποποιηθεί µετά
το στάδιο της άµελξης, ούτε µε προσθήκη ή αφαίρεση
λιπαρών ουσιών του γάλακτος, ούτε µε ανάµειξη µε γάλα του
οποίου έχει τροποποιηθεί η φυσική περιεκτικότητα σε
λιπαρές ουσίες. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3,50 % (κατά µάζα),

γ)

το ηµιαποκορυφωµένο γάλα: γάλα που έχει υποστεί θερµική
επεξεργασία και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
έχει µειωθεί σε 1,50 % (κατά µάζα) κατ’ ελάχιστο όριο έως 1,80 %
(κατά µάζα) κατ’ ανώτατο όριο,

δ)

το αποκορυφωµένο γάλα: γάλα που έχει υποστεί θερµική
επεξεργασία και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
έχει µειωθεί σε 0,50 % (κατά µάζα) κατ’ ανώτατο όριο.

Το θερµικά επεξεργασµένο γάλα που δεν πληροί τις απαιτήσεις ως προς
την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που προβλέπονται στα στοιχεία β),
γ) και δ) του πρώτου εδαφίου θεωρείται γάλα κατανάλωσης, υπό τον όρο
ότι η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες αναγράφεται στη συσκευασία
επακριβώς, µε ένα δεκαδικό ψηφίο, και ευανάγνωστα µε τη µορφή
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«λιπαρές ουσίες … %». Το εν λόγω γάλα δεν περιγράφεται ως πλήρες
γάλα, ηµιαποκορυφωµένο γάλα ή αποκορυφωµένο γάλα.
2.

Με την επιφύλαξη του σηµείου 1 στοιχείο β) υπό ii), επιτρέπονται µόνον
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α)

η τροποποίηση της φυσικής περιεκτικότητας του γάλακτος σε
λιπαρές ουσίες µε αφαίρεση ή προσθήκη κρέµας ή µε προσθήκη
πλήρους, ηµιαποκορυφωµένου ή αποκορυφωµένου γάλακτος, για
να τηρηθούν οι περιεκτικότητες σε λιπαρές ουσίες που
καθορίζονται για το γάλα κατανάλωσης,

β)

ο εµπλουτισµός του γάλακτος µε πρωτεΐνες γάλακτος, µεταλλικά
άλατα ή βιταµίνες,

γ)

η µείωση της περιεκτικότητας του γάλακτος σε λακτόζη, µε την
µετατροπή της σε γλυκόζη και γαλακτόζη.

Οι τροποποιήσεις της σύστασης του γάλακτος που αναφέρονται στα
στοιχεία β) και γ) επιτρέπονται µόνον εφόσον σηµειώνονται στη
συσκευασία του προϊόντος µε τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και
ανεξίτηλο. Εντούτοις, η ένδειξη αυτή δεν απαλλάσσει από την
υποχρέωση επισήµανσης σχετικά µε τις θρεπτικές ιδιότητες του
προϊόντος, η οποία προβλέπεται από την οδηγία 90/496/ΕΟΚ του
Συµβουλίου49. Σε περίπτωση εµπλουτισµού µε πρωτεΐνες, η
περιεκτικότητα του εµπλουτισµένου γάλακτος σε πρωτεΐνες πρέπει να
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 3,8 % (κατά µάζα).
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τις
τροποποιήσεις της σύστασης του γάλακτος που αναφέρονται στα
στοιχεία β) και γ).
3.
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Το γάλα κατανάλωσης πρέπει:
α)

να έχει σηµείο πήξης που να προσεγγίζει το µέσο σηµείο πήξης
που έχει καταγραφεί για το ανεπεξέργαστο γάλα στην περιοχή
καταγωγής στην οποία έχει συλλεχθεί το γάλα κατανάλωσης,

β)

να έχει µάζα µεγαλύτερη ή ίση µε 1028 γραµµάρια ανά λίτρο,
προκειµένου για γάλα µε 3,5 % λιπαρών ουσιών (κατά µάζα) σε
θερµοκρασία 20°C, ή το ισοδύναµο βάρος ανά λίτρο προκειµένου
για γάλα διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες,

γ)

να περιέχει ποσοστό πρωτεϊνών τουλάχιστον 2,9 % (κατά µάζα),
προκειµένου για γάλα µε 3,5 % λιπαρών ουσιών (κατά µάζα), ή
ισοδύναµη συγκέντρωση προκειµένου για γάλα διαφορετικής
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες.

ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40.
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Μέρος V. Προϊόντα του τοµέα του κρέατος πουλερικών
I

Το µέρος αυτό του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζεται για την εµπορία,
εντός της Ένωσης, από επιχειρήσεις παραγωγής και διανοµής ή παροχής
υπηρεσιών, ορισµένων τύπων και παρουσιάσεων κρέατος πουλερικών, καθώς
και παρασκευασµάτων και προϊόντων µε βάση κρέας ή παραπροϊόντα
πουλερικών, των ακόλουθων ειδών
–

Gallus domesticus,

–

πάπιες,

–

χήνες,

–

γαλοπούλες,

–

φραγκόκοτες.

Οι παρούσες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στο κρέας πουλερικών σε άρµη
του κωδικού ΣΟ 0210 99 39.
II

50
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Ορισµοί
(1)

«κρέας πουλερικών»: κρέας πουλερικών, κατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση, το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της
ψύξης·

(2)

«νωπό κρέας πουλερικών»: κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει
σκληρυνθεί µε τη διεργασία ψύξης ποτέ πριν από τη διατήρησή του σε
θερµοκρασία όχι χαµηλότερη από – 2 °C και όχι υψηλότερη από + 4 °C.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν ελαφρώς διαφορετικές
απαιτήσεις θερµοκρασίας για το ελάχιστο αναγκαίο χρονικό διάστηµα
για τον τεµαχισµό και τον χειρισµό του νωπού κρέατος πουλερικών σε
καταστήµατα λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις παρακείµενες στα
σηµεία πώλησης, εφόσον ο τεµαχισµός και ο χειρισµός
πραγµατοποιούνται µόνον για την απευθείας και επιτόπου πώληση στον
καταναλωτή·

(3)

«κατεψυγµένο κρέας πουλερικών»: κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει
να καταψύχεται το ταχύτερο δυνατόν, λαµβανοµένων υπόψη των
περιορισµών των συνήθων διαδικασιών σφαγής, και το οποίο πρέπει να
διατηρείται συνεχώς σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12 °C·

(4)

«κρέας πουλερικών βαθείας κατάψυξης»: κρέας πουλερικών το οποίο
πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει ποτέ τους 18°C, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του
Συµβουλίου50·

ΕΕ L 40 της 11.2.1999, σ. 34.
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(5)

«παρασκεύασµα
κρέατος
πουλερικών»:
κρέας
πουλερικών
συµπεριλαµβανοµένου του κρέατος πουλερικών που έχει µετατραπεί σε
λεπτά τεµάχια, στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιµα, καρυκεύµατα ή
πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασίες που δεν
µεταβάλλουν την εσωτερική δοµή των µυϊκών ινών του κρέατος·

(6)

«παρασκεύασµα νωπού κρέατος πουλερικών»: παρασκεύασµα κρέατος
πουλερικών για το οποίο χρησιµοποιήθηκε νωπό κρέας πουλερικών·
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν ελαφρώς διαφορετικές
απαιτήσεις θερµοκρασίας για το ελάχιστο αναγκαίο χρονικό διάστηµα
και µόνο στον βαθµό που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση του
χειρισµού και του τεµαχισµού που γίνεται στο εργοστάσιο κατά την
παραγωγή των παρασκευασµάτων νωπού κρέατος πουλερικών·

(7)

EL

«προϊόν µε βάση κρέας πουλερικών»: προϊόν µε βάση το κρέας, όπως
ορίζεται στο παράρτηµα I σηµείο 7.1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
853/2004, για το οποίο χρησιµοποιήθηκε κρέας πουλερικών.
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Μέρος VI. Λιπαρές ύλες για επάλειψη
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 163 δεν επιτρέπεται να διατίθενται ή να µεταφέρονται χωρίς µεταποίηση στον τελικό καταναλωτή,
είτε απευθείας είτε µέσω εστιατορίων, νοσοκοµείων, κυλικείων ή άλλων παρόµοιων µονάδων οµαδικής εστίασης, εκτός εάν πληρούν τις
απαιτήσεις του παραρτήµατος.
Οι ονοµασίες πώλησης των εν λόγω προϊόντων προσδιορίζονται στο παρόν µέρος.
Οι κατωτέρω ονοµασίες πώλησης προορίζονται για τα προϊόντα που ορίζονται µε τους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ και έχουν κατά βάρος
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 10%, αλλά κάτω του 90%:
α)

λιπαρές ύλες γάλακτος των κωδικών ΣΟ 0405 και ex2106,

β)

λιπαρές ύλες του κωδικού ΣΟ ex1517,

γ)

λιπαρές ύλες που αποτελούνται από φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα των κωδικών ΣΟ ex 1517 και ex 2106.

Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες χωρίς άλας ισούται µε τα δύο τρίτα τουλάχιστον της ξηράς ουσίας.
Ωστόσο, αυτές οι ονοµασίες πώλησης εφαρµόζονται µόνον στα προϊόντα που παραµένουν σε στερεά κατάσταση σε θερµοκρασία 20°C και
είναι κατάλληλα για επάλειψη.
Οι ορισµοί αυτοί δεν ισχύουν:

EL

α)

για την ονοµασία προϊόντων, των οποίων η ακριβής φύση είναι γνωστή λόγω παραδοσιακής πρακτικής ή/και όταν οι ονοµασίες
χρησιµοποιούνται σαφώς για να δηλώσουν µια χαρακτηριστική ιδιότητα του προϊόντος,

β)

για τα συµπυκνωµένα προϊόντα (βούτυρο, µαργαρίνη, µείγµατα) των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι ίση ή
µεγαλύτερη του 90 %.
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Οµάδα λιπαρών ουσιών
Ορισµοί
Α. Γαλακτικές λιπαρές ύλες
Προϊόντα µε τη µορφή στερεού ευµάλακτου γαλακτώµατος, και κυρίως
γαλακτώµατος λιπαρής ύλης σε νερό, προερχόµενα αποκλειστικά από γάλα ή/και
από ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα, των οποίων οι λιπαρές ύλες είναι το
κυριότερο αξιοποιήσιµο συστατικό. Εντούτοις, µπορούν να προστίθενται και άλλες
ουσίες αναγκαίες για την παρασκευή τους, εφόσον οι εν λόγω ουσίες δεν
χρησιµοποιούνται για να αντικατασταθεί, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, οποιοδήποτε
συστατικό του γάλακτος.

Κατηγορίες προϊόντων
Ονοµασίες πώλησης

Συµπληρωµατική περιγραφή της κατηγορίας µε ένδειξη του ποσοστού περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες κατά βάρος

1. Βούτυρο

Το προϊόν που έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίση ή µεγαλύτερη από 80 %
και µικρότερη από 90 %, µέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 16 % και µέγιστη περιεκτικότητα
σε στερεό υπόλειµµα χωρίς λίπος 2 %.

2. Βούτυρο τριών τετάρτων (*)

Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος τουλάχιστον 60 % και
62 % κατ' ανώτατο όριο.

3. Ηµιβούτυρο (**)
4. Γαλακτική
επάλειψη X %

λιπαρή

ύλη

για

Το προϊόν το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος τουλάχιστον 39 % και
41 % κατ' ανώτατο όριο.
Το προϊόν το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος:

Β. Λιπαρές ύλες
Προϊόντα µε τη µορφή στερεού ευµάλακτου γαλακτώµατος, και κυρίως
γαλακτώµατος λιπαρής ύλης σε νερό, που προέρχονται από στερεές ή/και υγρές
φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες κατάλληλες για κατανάλωση από τον άνθρωπο
και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος δεν υπερβαίνει το 3
% της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες.
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-

κάτω του 39 %,

-

άνω του 41 % και κάτω του 60 %,

-

άνω του 62 % και κάτω του 80 %.

1. Μαργαρίνη

Το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και έχει περιεκτικότητα
σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80 % και µικρότερη του 90 %.

2. Μαργαρίνη τριών τετάρτων (***)

Το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και έχει περιεκτικότητα
σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 60 % και µικρότερη του 62 %.

3. Ηµιµαργαρίνη (****)

Το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και έχει περιεκτικότητα
σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 39 % και µικρότερη του 41 %.

4. Λιπαρή ύλη για επάλειψη X %

Το προϊόν που λαµβάνεται από φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες και έχει την ακόλουθη
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:
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κάτω του 39 %,

-

άνω του 41 % και κάτω του 60 %,

-

άνω του 62 % και κάτω του 80 %.
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Οµάδα λιπαρών ουσιών
Ορισµοί
Γ. Λιπαρές ύλες που αποτελούνται από φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα
Προϊόντα µε τη µορφή στερεού και ευµάλακτου γαλακτώµατος, κυρίως
γαλακτώµατος λιπαρής ύλης σε νερό, που προέρχονται από στερεές ή/και υγρές
φυτικές ή/και ζωικές λιπαρές ύλες κατάλληλες για κατανάλωση από τον άνθρωπο
και έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος µεταξύ 10 % και 80 % της
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες.

Κατηγορίες προϊόντων
Ονοµασίες πώλησης
1. Ανάµικτη λιπαρή ύλη

Το προϊόν που λαµβάνεται από µείγµα φυτικών ή/και ζωικών λιπαρών υλών και έχει
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 80 % και µικρότερη του 90 %.

2. Ανάµικτη λιπαρή ύλη τριών
τετάρτων (*****)

Το προϊόν που λαµβάνεται από µείγµα φυτικών ή/και ζωικών λιπαρών υλών και έχει
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 60 % και µικρότερη του 62 %.

3.
Ανάµικτη
(******)

ηµιλιπαρή

4. Μίγµα λιπαρών
επάλειψη X %

(*)

Στη δανική γλώσσα «smør 60».

(**)

Στη δανική γλώσσα «smør 40».

(***)

Στη δανική γλώσσα «margarine 60».

(****)

Στη δανική γλώσσα «margarine 60».

(*****)

Στη δανική γλώσσα «blandingsprodukt 60».

(******)

Στη δανική γλώσσα «blandingsprodukt 40».

Συµπληρωµατική περιγραφή της κατηγορίας µε ένδειξη του ποσοστού περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες κατά βάρος

ύλη

Το προϊόν που λαµβάνεται από µείγµα φυτικών ή/και ζωικών λιπαρών υλών και έχει
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 39 % και µικρότερη του 41 %.
Το προϊόν που λαµβάνεται από µείγµα φυτικών ή/και ζωικών λιπαρών υλών και έχει την
ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες:

υλών

για

-

κάτω του 39 %,

-

άνω του 41 % και κάτω του 60 %,

-

άνω του 62 % και κάτω του 80 %.

Σηµείωση: Η περιεκτικότητα των αναφερόµενων στο παρόν µέρος προϊόντων σε λιπαρές ουσίες γάλακτος µπορεί να µεταβάλλεται µόνο µε φυσικές µεθόδους.
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Μέρος VII. Περιγραφές και ορισµοί των ελαιολάδων και πυρηνελαίων
Η χρήση των περιγραφών και των ορισµών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων
που εµφαίνονται στο παρόν µέρος είναι υποχρεωτική όσον αφορά την εµπορία των
εν λόγω προϊόντων εντός της Ένωσης, καθώς και στο εµπόριο µε τρίτες χώρες,
εφόσον είναι συµβατή µε διεθνείς υποχρεωτικούς κανόνες.
Μόνον τα έλαια που αναφέρονται στο σηµείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σηµεία 3
και 6 του παρόντος µέρους µπορούν να διατίθενται στο λιανικό εµπόριο.
(1)

ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
Έλαια λαµβανόµενα από τον ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές ή άλλες φυσικές
µεθόδους σε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, τα οποία δεν
έχουν υποστεί καµία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της
φυγοκέντρησης και της διήθησης· εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε
διαλύτες, µε βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χηµική ή βιοχηµική δράση
ή µε µεθόδους επανεστεροποίησης και τα µείγµατα µε έλαια άλλου είδους.
Τα παρθένα ελαιόλαδα κατατάσσονται αποκλειστικά και περιγράφονται µε τις
ακόλουθες ονοµασίες:
α)

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

β)

Παρθένο ελαιόλαδο
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g και
του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

γ)

Ελαιόλαδο λαµπάντε
Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά
οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g ή/και του
οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

(2)

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον εξευγενισµό παρθένων ελαιολάδων, του
οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό
οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

(3)

EL

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο- ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α
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ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΕΝΑ

ΚΑΙ
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Ελαιόλαδο που λαµβάνεται µε ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιόλαδου και
παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η
περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν
υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.
(4)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που λαµβάνεται από τους πυρήνες του ελαιόκαρπου κατόπιν
επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε φυσικά µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε
εξαίρεση ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο λαµπάντε·
εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διεργασίες επανεστεροποίησης και
τα µείγµατα µε έλαια άλλου είδους και των οποίων τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

(5)

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΕΝΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που προκύπτει από τον εξευγενισµό ακατέργαστου πυρηνελαίου, του
οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό
οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

(6)

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
Έλαιο που λαµβάνεται µε ανάµειξη εξευγενισµένου πυρηνελαίου και
παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η
περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόµενη σε ελαϊκό οξύ, δεν
υπερβαίνει το 1 g ανά 100 g και του οποίου τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή.

Προσάρτηµα του Παραρτήµατος ΧΙΙ (αναφερόµενο στο µέρος ΙΙ)
Αµπελουργικές ζώνες
Οι αµπελουργικές ζώνες είναι οι ακόλουθες:
(1)

(2)

EL

Η αµπελουργική ζώνη Α περιλαµβάνει:
α)

στη Γερµανία: τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
στο σηµείο 2 στοιχείο α)·

β)

στο Λουξεµβούργο: την αµπελουργική περιοχή του Λουξεµβούργου·

γ)

στο Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη
Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο: τις αµπελουργικές εκτάσεις των χωρών
αυτών·

δ)

στην Τσεχική ∆ηµοκρατία: την αµπελουργική περιοχή Čechy.

Η αµπελουργική ζώνη Β περιλαµβάνει:
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α)

στη Γερµανία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στην καθορισµένη περιοχή
Baden·

β)

στη Γαλλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στα διαµερίσµατα που δεν
αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα, καθώς και στα ακόλουθα διαµερίσµατα:
Αλσατία: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

–

Λωρραίνη: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

–

Καµπανία: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

–

Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

–

Σαβοΐα: Savoie, Haute-Savoie, Isère (κοινότητα Chapareillan),

–

Val de Loire (Κοιλάδα του Λίγηρα): Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-etLoire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe,
Vendée, Vienne, καθώς και τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στο
υποδιαµέρισµα (arrondissement) Cosne-sur-Loire του διαµερίσµατος
Nièvre·

γ)

στην Αυστρία, την αµπελουργική έκταση της Αυστρίας·

δ)

στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την αµπελουργική περιοχή Morava και τις εκτάσεις
αµπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 1 στοιχείο δ)·

ε)

στη Σλοβακία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’,
Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’,
Východoslovenská vinohradnícka oblast’ και τις αµπελουργικές εκτάσεις που
δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 3 στοιχείο στ)·

στ)

στη Σλοβενία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:

ζ)
(3)

–

–

περιφέρεια Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

–

περιφέρεια Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska και Bela krajina, και τις
εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαµβάνονται στο σηµείο 4
στοιχείο δ)·

στη Ρουµανία, την περιοχή Podișul Transilvaniei.

Η αµπελουργική ζώνη Γ I περιλαµβάνει:
α)

στη Γαλλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας:
–

EL

στα ακόλουθα διαµερίσµατα: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, CharenteMaritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Isère (εκτός από την κοινότητα Chapareillan), Landes, Loire,
Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (εκτός από το
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υποδιαµέρισµα Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, HauteVienne, Yonne,

(4)

στα υποδιαµερίσµατα Valence και Die του διαµερίσµατος Drôme (εκτός
από τα καντόνια Dieulefit, Loriol, Marsanne και Montélimar),

–

στο υποδιαµέρισµα Tournon του διαµερίσµατος Ardèche, στα καντόνια
Antraigues, Buzet, Courcouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, SaintEtienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge και la Voulte-surRhône·

β)

στην Ιταλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στην περιφέρεια Val d’Aosta
και στις επαρχίες Sondrio, Bolzano, Trento και Belluno·

γ)

στην Ισπανία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις επαρχίες A Coruña,
Asturias, Cantabria, Guipúzcoa και Vizcaya·

δ)

στην Πορτογαλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στο τµήµα της περιφέρειας
Norte το οποίο αντιστοιχεί στην καθορισµένη αµπελουργική περιοχή του
«Vinho Verde», καθώς και στα «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e
Torres Vedras» (εξαιρουµένων των «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»),
που ανήκουν στη «Região viticola da Extramadura»·

ε)

στην Ουγγαρία, όλες τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας·

στ)

στη Σλοβακία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στο Tokajská vinohradnícka
oblast·

ζ)

στη Ρουµανία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαµβάνονται στο
σηµείο 2 στοιχείο ζ) ούτε στο σηµείο 4 στοιχείο στ).

Η αµπελουργική ζώνη Γ II περιλαµβάνει:
α)

EL

–

στη Γαλλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας:
–

στα ακόλουθα διαµερίσµατα: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault,
Pyrénées-Orientales (εκτός από τα καντόνια Olette και Arles-sur-Tech),
Vaucluse,

–

στο τµήµα του διαµερίσµατος Var που οριοθετείται νοτίως από το βόρειο
όριο των κοινοτήτων Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, PugetVille, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour και SainteMaxime,

–

στο υποδιαµέρισµα Nyons και στο καντόνι Loriol-sur- Drôme του
διαµερίσµατος Drôme,

–

στα τµήµατα του διαµερίσµατος Ardèche που δεν απαριθµούνται στο
σηµείο 3 στοιχείο α)·
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β)

στην Ιταλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia (εκτός από την επαρχία Sondrio), Marche, Molise, Piemonte,
Toscana, Umbria, Veneto (εκτός από την επαρχία Belluno),
συµπεριλαµβανοµένων των νησιών που ανήκουν στις περιφέρειες αυτές, όπως
η Έλβα και τα άλλα νησιά του αρχιπελάγους της Τοσκάνης, τα νησιά
Ponziane, το Κάπρι και η Ίσκια·

γ)

στην Ισπανία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες επαρχίες:
–

Lugo, Orense, Pontevedra,

–

Ávila (εκτός από τις κοινότητες που αντιστοιχούν στην καθορισµένη
αµπελουργική περιοχή «comarca» του Cebreros), Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

–

La Rioja,

–

Álava,

–

Navarra,

–

Huesca,

–

Barcelona, Girona, Lleida,

–

στο τµήµα της επαρχίας Zaragoza που εκτείνεται βορείως του ποταµού
Ebro,

–

στις κοινότητες της επαρχίας Tarragona που περιλαµβάνονται στην
ονοµασία προέλευσης Penedés,

–

στο τµήµα της επαρχίας Tarragona που αντιστοιχεί στην καθορισµένη
αµπελουργική περιοχή «comarca» της Conca de Barberá·

δ)

στη Σλοβενία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Brda ή Goriška Brda, Vipavska dolina ή Vipava, Kras και Slovenska Istra·

ε)

στη Βουλγαρία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски
район), Rozova Dolina (Розова долина);

στ)

στη Ρουµανία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului και Plaiurile Drâncei, Colinele
Dobrogei, Terasele Dunării, τη
νότια
αµπελουργική
περιοχή,
συµπεριλαµβανοµένων των αµµωδών εκτάσεων, και άλλες ευνοϊκές περιοχές.

(5)

Η αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ α) περιλαµβάνει:
α)

EL

στην Ελλάδα, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στους ακόλουθους νοµούς:
Φλωρίνης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Γρεβενών, Λαρίσης, Ιωαννίνων, Λευκάδας,
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Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνης,
Σάµου, Λασιθίου, καθώς και στο νησί Σαντορίνη·

(6)

β)

στην Κύπρο, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που βρίσκονται σε υψόµετρο
άνω των 600 µέτρων·

γ)

στη Βουλγαρία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαµβάνονται
στο σηµείο 4 στοιχείο ε).

Η αµπελουργική ζώνη Γ III β) περιλαµβάνει:
α)

στη Γαλλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας:
–

στα διαµερίσµατα της Κορσικής,

–

στο τµήµα του διαµερίσµατος Var που βρίσκεται µεταξύ της θάλασσας
και µιας γραµµής που οριοθετείται από τους δήµους του Evenos
(συµπεριλαµβανοµένων και αυτών), Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers,
Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour και SainteMaxime,

–

στα καντόνια Olette και Arles-sur-Tech στο διαµέρισµα των Pyrénées
Orientales·

β)

στην Ιταλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις ακόλουθες περιφέρειες:
Calabria, Basilicata, Apulia, Sardegna και Sicilia, συµπεριλαµβανοµένων των
νησιών που ανήκουν στις περιφέρειες αυτές, όπως η Pantelleria, το Lipari και
τα νησιά Egadi και Pelagie (Πελαγικά)·

γ)

στην Ελλάδα, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που δεν απαριθµούνται στο
σηµείο 5 στοιχείο α)·

δ)

στην Ισπανία: τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαµβάνονται στο
σηµείο 3 στοιχείο γ) ούτε στο σηµείο 4 στοιχείο γ)·

ε)

στην Πορτογαλία, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας στις περιοχές που δεν
περιλαµβάνονται στο σηµείο 3 στοιχείο δ)·

στ)

στην Κύπρο, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας που βρίσκονται σε υψόµετρο το
οποίο δεν υπερβαίνει τα 600 µέτρα·

ζ)

στη Μάλτα, τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας.

Η οριοθέτηση των εδαφών που καλύπτονται από τις αναφερόµενες στο παρόν
παράρτηµα διοικητικές ενότητες προκύπτει από τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν στις
15 ∆εκεµβρίου 1981 και, όσον αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία, από τις
εθνικές διατάξεις που ίσχυαν την 1η Μαρτίου 1986 και την 1η Μαρτίου 1998,
αντίστοιχα.

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
Μέρος I
Εµπλουτισµός, αύξηση της οξύτητας και µείωση της οξύτητας σε ορισµένες
αµπελουργικές ζώνες
Α.

Όρια εµπλουτισµού
1.

Όταν το επιβάλλουν οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισµένες
αµπελουργικές ζώνες της Ένωσης που αναφέρονται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν την
ενίσχυση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών,
του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί µερική
ζύµωση, του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση ζύµωσης και
του οίνου που παράγονται από οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
ταξινοµήσιµες σύµφωνα µε το άρθρο 166.

2.

Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται µε τις
οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο τµήµα Β και δεν υπερβαίνει τα
ακόλουθα όρια:

3.

Β.

3 % vol. στην αµπελουργική ζώνη Α που αναφέρεται στο προσάρτηµα
του παραρτήµατος ΧΙΙ·

β)

2 % vol. στην αµπελουργική ζώνη B που αναφέρεται στο προσάρτηµα
του παραρτήµατος ΧΙΙ·

γ)

1,5 % vol. στις αµπελουργικές ζώνες Γ που αναφέρονται στο
προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ.

Κατά τα έτη στη διάρκεια των οποίων επικρατούν εξαιρετικά δυσµενείς
κλιµατικές συνθήκες, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν αύξηση του ή των
ορίων που καθορίζονται στο σηµείο 2 κατά 0,5 %. Ανταποκρινόµενη στο
αίτηµα αυτό, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται
στο άρθρο 172, εκδίδει τη σχετική εκτελεστική πράξη το συντοµότερο
δυνατόν. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια να αποφανθεί εντός τεσσάρων
εβδοµάδων από την κατάθεση του αιτήµατος.

Επεξεργασίες εµπλουτισµού
1.

EL

α)

Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου που προβλέπεται στο
τµήµα Α επιτυγχάνεται µε τους εξής τρόπους και µόνο:
α)

όσον αφορά τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί
µερική ζύµωση ή τον νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση
ζύµωσης, µε την προσθήκη σακχαρόζης, συµπυκνωµένου γλεύκους
σταφυλιών ή διορθωµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών·

β)

όσον αφορά το γλεύκος σταφυλιών, µε την προσθήκη σακχαρόζης,
συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωµένου συµπυκνωµένου
γλεύκους σταφυλιών ή µε µερική συµπύκνωση, συµπεριλαµβανοµένης
της αντίστροφης όσµωσης·
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γ)

όσον αφορά τον οίνο, µε µερική συµπύκνωση µε ψύξη.

2.

Η εφαρµογή µιας από τις µεθόδους που αναφέρονται στο σηµείο 1 αποκλείει
την εφαρµογή όλων των υπολοίπων, εφόσον ο οίνος ή το γλεύκος σταφυλιών
εµπλουτίζεται µε συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών ή διορθωµένο
συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών και έχει καταβληθεί ενίσχυση βάσει του
άρθρου 103κε του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3.

Η προσθήκη σακχαρόζης κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο 1 στοιχεία α) και
β) επιτρέπεται να γίνεται µόνο µε προσθήκη ξηρής ζάχαρης και µόνο στις εξής
περιοχές:
α)

αµπελουργική ζώνη Α που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ·

β)

αµπελουργική ζώνη Β που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ·

γ)

αµπελουργική ζώνη
παραρτήµατος ΧΙΙ,

Γ

που

αναφέρεται

στο

προσάρτηµα

του

µε εξαίρεση τους αµπελώνες της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της
Πορτογαλίας, της Κύπρου και τους αµπελώνες των γαλλικών διαµερισµάτων
υπό τη δικαιοδοσία των εφετείων των εξής πόλεων:
–

Aix-en-Provence,

–

Nîmes,

–

Montpellier,

–

Toulouse,

–

Agen,

–

Pau,

–

Bordeaux,

–

Bastia.

Ωστόσο, ο εµπλουτισµός µε προσθήκη ξηρής ζάχαρης µπορεί να επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση από τις εθνικές αρχές στα ανωτέρω γαλλικά διαµερίσµατα. Η
Γαλλία κοινοποιεί άνευ χρονοτριβής στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
κάθε σχετική έγκριση.
4.

EL

Η προσθήκη συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών ή διορθωµένου
συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση του αρχικού όγκου των νωπών σταφυλιών που έχουν υποστεί
έκθλιψη, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί
µερική ζύµωση ή του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση
ζύµωσης κατά περισσότερο από 11 % στην αµπελουργική ζώνη Α, 8 % στην
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αµπελουργική ζώνη Β και 6,5 % στην αµπελουργική ζώνη Γ, που αναφέρονται
στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ.
5.

6.

7.

Γ.

Η συµπύκνωση του γλεύκους σταφυλιών ή του οίνου που υποβάλλεται στις
αναφερόµενες στην παράγραφο 1 επεξεργασίες:
α)

δεν έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του αρχικού όγκου των εν λόγω
προϊόντων σε ποσοστό άνω του 20 %·

β)

κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τµήµατος Α σηµείο 2 στοιχείο γ),
δεν προκαλεί αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου των εν λόγω
προϊόντων µεγαλύτερη από 2 % vol.

Οι επεξεργασίες που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 5 δεν αυξάνουν τον ολικό
αλκοολικό τίτλο των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του
γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση, του νεαρού οίνου που
βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση ζύµωσης και του οίνου:
α)

στην αµπελουργική ζώνη Α που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, σε περισσότερο από 11,5 % vol.·

β)

στην αµπελουργική ζώνη Β που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, σε περισσότερο από 12 % vol.·

γ)

στην αµπελουργική ζώνη Γ I που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, σε περισσότερο από 12,5 % vol.·

δ)

στην αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙ που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, σε περισσότερο από 13 % vol. και

ε)

στην αµπελουργική ζώνη Γ ΙΙΙ που αναφέρεται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, σε περισσότερο από 13,5 % vol.

Κατά παρέκκλιση του σηµείου 6, τα κράτη µέλη µπορούν:
α)

για τον ερυθρό οίνο, να αυξήσουν το ανώτατο όριο ολικού αλκοολικού
τίτλου των προϊόντων που αναφέρονται στο σηµείο 6 σε 12 % vol. στην
αµπελουργική ζώνη Α και σε 12,5 % vol. στην αµπελουργική ζώνη Β,
που αναφέρονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ·

β)

για την παραγωγή οίνων µε ονοµασία προέλευσης, να αυξήσουν τον
ολικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο των προϊόντων που αναφέρονται στο
σηµείο 6 σε επίπεδο που θα καθοριστεί από τα κράτη µέλη.

Αύξηση και µείωση της οξύτητας
1.

Τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει
υποστεί µερική ζύµωση, ο νεαρός οίνος που βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση
ζύµωσης και ο οίνος επιτρέπεται να υποβάλλονται σε:
α)

EL

µείωση της οξύτητας στις αµπελουργικές ζώνες Α, Β και Γ I που
αναφέρονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ·
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EL

β)

αύξηση και µείωση της οξύτητας στις αµπελουργικές ζώνες Γ Ι, Γ II και
Γ III α) που αναφέρονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ, µε
την επιφύλαξη του σηµείου 7 του παρόντος τµήµατος· ή

γ)

αύξηση της οξύτητας στην αµπελουργική ζώνη Γ III β) που αναφέρεται
στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ.

2.

Η οξύτητα των προϊόντων που αναφέρονται στο σηµείο 1, πλην του οίνου,
επιτρέπεται να αυξάνεται µόνο µέχρι το ανώτατο όριο του 1,50 γραµµαρίου
ανά λίτρο, εκφραζόµενη σε τρυγικό οξύ, ή των 20 χιλιοστοϊσοδυνάµων ανά
λίτρο.

3.

Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να αυξάνεται µόνο µέχρι το ανώτατο όριο
των 2,50 γραµµαρίων ανά λίτρο, εκφραζόµενη σε τρυγικό οξύ, ή των 33,3
χιλιοστοϊσοδυνάµων ανά λίτρο.

4.

Η οξύτητα των οίνων επιτρέπεται να µειώνεται µόνο µέχρι το ανώτατο όριο
του 1 γραµµαρίου ανά λίτρο, εκφραζόµενη σε τρυγικό οξύ, ή των 13,3
χιλιοστοϊσοδυνάµων ανά λίτρο.

5.

Επιτρέπεται η µερική µείωση της οξύτητας του γλεύκους σταφυλιών που
προορίζεται για συµπύκνωση.

6.

Κατά παρέκκλιση του σηµείου 1, κατά τα έτη στη διάρκεια των οποίων
επικρατούν έκτακτες κλιµατικές συνθήκες, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν αύξηση της οξύτητας των προϊόντων που αναφέρονται στο σηµείο
1 στις αµπελουργικές ζώνες Α και Β που αναφέρονται στο προσάρτηµα του
παραρτήµατος ΧΙΙ, υπό τους όρους των σηµείων 2 και 3 του παρόντος
τµήµατος.

7.

Η αύξηση της οξύτητας και ο εµπλουτισµός, εκτός παρεκκλίσεων που
εγκρίνονται από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το
άρθρο 162 παράγραφος 1, όπως επίσης η αύξηση και η µείωση της οξύτητας
του ίδιου προϊόντος, αποκλείονται αµοιβαία.

Επεξεργασίες
1.

Καθεµία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα τµήµατα Β και Γ, εκτός
από την αύξηση και τη µείωση της οξύτητας των οίνων, επιτρέπεται µόνον
εφόσον επιτελείται, υπό τους όρους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή µε
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1, κατά
τη διάρκεια της µεταποίησης των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους
σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση και του
νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση ζύµωσης σε οίνο ή άλλο
ποτό που προορίζεται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), εκτός από τον αφρώδη ή
αεριούχο αφρώδη οίνο, στην αµπελουργική ζώνη όπου συγκοµίστηκαν τα
χρησιµοποιούµενα νωπά σταφύλια.

2.

Η συµπύκνωση των οίνων πραγµατοποιείται στην αµπελουργική ζώνη όπου
συγκοµίστηκαν τα χρησιµοποιούµενα νωπά σταφύλια.
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3.

Η αύξηση και η µείωση της οξύτητας των οίνων πραγµατοποιούνται µόνο
στην επιχείρηση οινοποίησης και στην αµπελουργική ζώνη όπου
συγκοµίστηκαν τα σταφύλια που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του
εκάστοτε οίνου.

4.

Καθεµία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3
δηλώνεται στις αρµόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει και για τις ποσότητες
συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωµένου συµπυκνωµένου
γλεύκους σταφυλιών ή σακχαρόζης τις οποίες έχουν στην κατοχή τους, για
την άσκηση του επαγγέλµατός τους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες
προσώπων, ειδικότερα παραγωγοί, εµφιαλωτές, µεταποιητές και έµποροι που
θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύµφωνα µε το άρθρο 162 παράγραφος 1, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο
τόπο µε νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών, γλεύκος σταφυλιών που έχει
υποστεί µερική ζύµωση ή οίνο χύµα. Εντούτοις, η δήλωση αυτών των
ποσοτήτων µπορεί να αντικαθίσταται από την εγγραφή τους σε βιβλίο
εισερχοµένων και εξερχοµένων.

5.

Καθεµία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα τµήµατα Β και Γ
καταγράφεται στο προβλεπόµενο στο άρθρο 306 συνοδευτικό έγγραφο, το
οποίο συνοδεύει κατά την θέση τους σε κυκλοφορία τα προϊόντα που έχουν
υποστεί τις εν λόγω επεξεργασίες.

6.

Εκτός παρεκκλίσεων που δικαιολογούνται από έκτακτες κλιµατικές συνθήκες,
οι εν λόγω επεξεργασίες δεν επιτελούνται:
α)

µετά την 1η Ιανουαρίου, στην αµπελουργική ζώνη Γ που αναφέρεται στο
προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ·

β)

µετά τις 16 Μαρτίου, στις αµπελουργικές ζώνες Α και Β που
αναφέρονται στο προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ και

στις εν λόγω επεξεργασίες υποβάλλονται µόνο αµπελουργικά προϊόντα της
αµέσως προηγούµενης των ηµεροµηνιών αυτών εσοδείας.
7.

Κατά παρέκκλιση του σηµείου 6, η συµπύκνωση µε ψύξη, καθώς και η
αύξηση και η µείωση της οξύτητας των οίνων, µπορούν να
πραγµατοποιούνται καθ’ όλο το έτος.
Μέρος ΙΙ
Περιορισµοί

Α.

EL

Γενικά
1.

Όλες οι επιτρεπόµενες οινολογικές πρακτικές αποκλείουν την προσθήκη
νερού, εκτός εάν αυτή υπαγορεύεται από ειδικές τεχνικές ανάγκες.

2.

Όλες οι επιτρεπόµενες οινολογικές πρακτικές αποκλείουν την προσθήκη
αλκοόλης, εξαιρουµένων εκείνων µε τις οποίες παράγονται γλεύκος νωπών
σταφυλιών του οποίου η ζύµωση έπαυσε µε την προσθήκη αλκοόλης, οίνος
λικέρ, αφρώδης οίνος, αλκοολωµένος οίνος για απόσταξη και ηµιαφρώδης
οίνος.
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3.
Β.

Γ.

Ο αλκοολωµένος οίνος για απόσταξη χρησιµοποιείται µόνο για απόσταξη.

Νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών και χυµός σταφυλιών
1.

Το γλεύκος νωπών σταφυλιών του οποίου η ζύµωση έπαυσε µε την προσθήκη
αλκοόλης χρησιµοποιείται µόνο κατά το στάδιο της παρασκευής προϊόντων
που δεν υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 10, 2204 21 και 2204 29, µε την
επιφύλαξη περιοριστικότερων διατάξεων τις οποίες µπορούν να εφαρµόζουν
τα κράτη µέλη στην παρασκευή, στην επικράτειά τους, των προϊόντων που δεν
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 10, 2204 21 και 2204 29.

2.

Ο χυµός σταφυλιών και ο συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών δεν
οινοποιούνται ούτε προστίθενται σε οίνο. Απαγορεύεται η αλκοολική ζύµωση
των προϊόντων αυτών στο έδαφος της Ένωσης.

3.

Οι διατάξεις των σηµείων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα που
προορίζονται για την παραγωγή, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και
στην Πολωνία, προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2206 00, για τα
οποία µπορεί να επιτρέπεται από τα κράτη µέλη η χρησιµοποίηση σύνθετης
ονοµασίας που περιλαµβάνει την ονοµασία πώλησης «οίνος».

4.

Το γλεύκος σταφυλιών από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί µερική ζύµωση
διατίθεται στην αγορά µόνο για την παρασκευή οίνων λικέρ µόνο στις
αµπελουργικές ζώνες όπου η χρήση του αυτή ήταν παραδοσιακή την 1η
Ιανουαρίου 1985, καθώς και οίνων από υπερώριµα σταφύλια.

5.

Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 43
παράγραφος 2 της συνθήκης για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων
της Ένωσης, τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος
σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση, το συµπυκνωµένο γλεύκος
σταφυλιών, το διορθωµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος
σταφυλιών του οποίου η ζύµωση έπαυσε µε την προσθήκη αλκοόλης, ο χυµός
σταφυλιών, ο συµπυκνωµένος χυµός σταφυλιών και ο οίνος ή µείγµατα των
προϊόντων αυτών, καταγωγής τρίτων χωρών, δεν επιτρέπεται να
µετατρέπονται σε προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα ούτε να
προστίθενται στα προϊόντα αυτά στο έδαφος της Ένωσης.

Ανάµειξη οίνων
Με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 2
της συνθήκης για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης,
απαγορεύεται η ανάµειξη (coupage) στην Ένωση οίνου καταγωγής τρίτης χώρας µε
οίνο της Ένωσης και η ανάµειξη οίνων καταγωγής τρίτων χωρών.

∆.

Υποπροϊόντα
1.

EL

Απαγορεύεται η υπέρµετρη πίεση των σταφυλιών. Λαµβάνοντας υπόψη τις
τοπικές και τις τεχνικές συνθήκες, τα κράτη µέλη αποφασίζουν σχετικά µε την
ελάχιστη ποσότητα αλκοόλης που περιέχουν τα στέµφυλα και η οινολάσπη
µετά την πίεση των σταφυλιών.
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Η ελάχιστη ποσότητα αλκοόλης που περιέχουν αυτά τα υποπροϊόντα ορίζεται
από τα κράτη µέλη σε επίπεδο τουλάχιστον 5 % σε σχέση µε τον όγκο της
αλκοόλης που περιέχει ο παραγόµενος οίνος.

EL

2.

Από οινολάσπη ή στέµφυλα σταφυλιών δεν παράγεται οίνος ούτε άλλο ποτό
προοριζόµενο για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από αλκοόλη,
αποστάγµατα και δευτερία οίνο. Η προσθήκη οίνου επί οινολάσπης ή
στεµφύλων ή συµπιεσµένου πολτού aszú επιτρέπεται υπό τους όρους που θα
καθοριστούν από την Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε
το άρθρο 162 παράγραφος 1, όταν η πρακτική αυτή χρησιµοποιείται
παραδοσιακά για την παραγωγή του «Tokaji fordítás» και του «Tokaji máslás»
στην Ουγγαρία και του «Tokajský forditáš» και του «Tokajský mášláš» στη
Σλοβακία.

3.

Απαγορεύονται η πίεση οινολάσπης και η αναζύµωση στεµφύλων σταφυλιών
για άλλους σκοπούς εκτός από την απόσταξη και την παραγωγή δευτερία
οίνου. Η διήθηση και η φυγοκέντρηση οινολάσπης δεν θεωρούνται ως πίεση,
εάν τα λαµβανόµενα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα
συναλλακτικά ήθη ποιότητας.

4.

Ο δευτερίας οίνος, εφόσον η παραγωγή του επιτρέπεται από το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος, χρησιµοποιείται µόνο για απόσταξη ή για οικογενειακή
κατανάλωση από τον οινοπαραγωγό.

5.

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών µελών να επιβάλλουν την
τελική διάθεση υποπροϊόντων µέσω απόσταξης, κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που έχει στην κατοχή του υποπροϊόντα
υποχρεούται να τα απορρίπτει υπό τους όρους που θα καθοριστούν από την
Επιτροπή µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 162
παράγραφος 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤ’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 218 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 224
1.

2.

3.

4.

EL

Κανόνες παροχής πληροφοριών σχετικά µε την παραγωγή
α)

κοινοποίηση των προθέσεων καλλιέργειας, ανά προϊόν και, ενδεχοµένως, ανά
ποικιλία·

β)

κοινοποίηση κάθε σποράς και φύτευσης·

γ)

κοινοποίηση των συνολικών καλλιεργουµένων εκτάσεων ανά προϊόν και,
εφόσον είναι δυνατόν, ανά ποικιλία·

δ)

κοινοποίηση των προβλεπόµενων ποσοτήτων σε τόνους και των πιθανών
ηµεροµηνιών συγκοµιδής ανά προϊόν και, εφόσον είναι δυνατόν, ανά ποικιλία·

ε)

περιοδική κοινοποίηση των συγκοµιζόµενων ποσοτήτων και των διαθέσιµων
αποθεµάτων, ανά ποικιλία·

στ)

πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες αποθήκευσης.

Κανόνες παραγωγής
α)

επιλογή των σπόρων προς σπορά που πρέπει να χρησιµοποιούνται ανάλογα µε
τον προβλεπόµενο προορισµό του προϊόντος (αγορά νωπών προϊόντων ή
βιοµηχανική µεταποίηση)·

β)

αραίωµα των οπωρώνων.

Κανόνες εµπορίας
α)

καθορισµένες ηµεροµηνίες για την έναρξη της συγκοµιδής, κλιµάκωση της
εµπορίας·

β)

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και το µέγεθος·

γ)

προετοιµασία, παρουσίαση, συσκευασία και σήµανση στο πρώτο στάδιο της
εµπορίας·

δ)

ένδειξη της καταγωγής του προϊόντος.

Κανόνες σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος
α)

χρησιµοποίηση λιπασµάτων και κοπριάς·

β)

χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών
προστασίας των καλλιεργειών·
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και

άλλων

µεθόδων
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γ)

µέγιστη
περιεκτικότητα
των
οπωροκηπευτικών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων·

σε

υπολείµµατα

δ)

κανόνες σχετικά µε την τελική διάθεση των υποπροϊόντων και των
αποβλήτων·

ε)

κανόνες σχετικά µε την απόσυρση των προϊόντων από την αγορά.

Κανόνες για την προώθηση και επικοινωνία στο πλαίσιο της πρόληψης και
διαχείρισης κρίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 121 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 242 ΚΑΙ
244
1.

Εισαγωγικοί δασµοί για το αποφλοιωµένο ρύζι
α)

β)

γ)

2.

(i)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εµπορίας που µόλις έληξε δεν
φθάνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο
242 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, µειωµένη κατά 15 %,

(ii)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της περιόδου εµπορίας δεν
φθάνουν τη µερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 242
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, µειωµένη κατά 15 %,

42,5 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εµπορίας που µόλις έληξε
υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο
άρθρο 242 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, µειωµένη κατά 15 %, και δεν
υπερβαίνουν την ίδια ετήσια ποσότητα αναφοράς, αυξηµένη κατά 15 %,

(ii)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της περιόδου εµπορίας
υπερβαίνουν τη µερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο
242 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, µειωµένη κατά 15 %, και δεν
υπερβαίνουν την ίδια µερική ποσότητα αναφοράς, αυξηµένη κατά 15 %,

65 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εµπορίας που µόλις έληξε
υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο
άρθρο 242 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, αυξηµένη κατά 15 %,

(ii)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωµένου ρυζιού που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της περιόδου εµπορίας
υπερβαίνουν τη µερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο
242 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, αυξηµένη κατά 15 %.

Εισαγωγικοί δασµοί για το λευκασµένο ρύζι
α)

EL

30 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

175 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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β)
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(i)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ηµιλευκασµένου και λευκασµένου
ρυζιού που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εµπορίας που
µόλις έληξε υπερβαίνουν τους 387.743 τόνους,

(ii)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ηµιλευκασµένου και λευκασµένου
ρυζιού που πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της περιόδου
εµπορίας υπερβαίνουν τους 182.239 τόνους,

145 ευρώ ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ηµιλευκασµένου και λευκασµένου
ρυζιού που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εµπορίας που
µόλις έληξε δεν υπερβαίνουν τους 387.743 τόνους,

(ii)

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ηµιλευκασµένου και λευκασµένου
ρυζιού που πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της περιόδου
εµπορίας δεν υπερβαίνουν τους 182.239 τόνους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΡΥΖΙΟΥ BASMATI ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 243
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ, ΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ, ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 16 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΣΗΜΕΙΟ ii) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΤΜΗΜΑ II
Μέρος Ι: Σιτηρά
Κωδικός ΣΟ
ex

ex

ex

ex

ex

Περιγραφή

0403

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10

– Γιαούρτια:

0403 10 51 έως
0403 10 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90

– Άλλα:

0403 90 71 έως
0403 90 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:

0710 40 00

– Γλυκό καλαµπόκι

0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90 30

– Γλυκό καλαµπόκι

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα), µε εξαίρεση τα
εκχυλίσµατα γλυκόριζας της διάκρισης 1704 90 10

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού.
Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

1901 90

– Άλλα:

1901 90 11 έως
1901 90 19

– – Εκχυλίσµατα βύνης
– – Άλλα:

ex

1901 90 99

– – – Άλλα

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια.
Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:
– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα, ούτε αλλιώς παρασκευασµένα:

ex

1902 11 00

– – Που περιέχουν αυγά

1902 19

– – Άλλα:

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα:

EL

1902 20 91

– – – Ψηµένα

1902 20 99

– – – Άλλα
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1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους)

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασµένα από άµυλα, µε µορφή νιφάδων, θρόµβων,
κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή µε παρόµοιες µορφές
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Κωδικός ΣΟ

ex

Περιγραφή

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]. ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων
επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ:
– Άλλα:

ex

2001 90 30

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλες:

ex

ex

2004 10 91

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

– Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:

2004 90 10

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

– Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού:
– Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα, µε εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19:

2008 99

– – Άλλα:
– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:
– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

ex

2008 99 85

– – – – – Καλαµπόκι, εκτός από γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

2101 12

– – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον
καφέ:

2101 12 98

– – – Άλλα

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το µατέ:

2101 20 98

– – – Άλλα

2101 30

Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα αυτών:
– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:

2101 30 19

– – – Άλλα
– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων
υποκατάστατων του καφέ:

2101 30 99

EL

– – – Άλλα
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Κωδικός ΣΟ
ex

ex

Περιγραφή

2102

Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια
της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες:

2102 10

– Ζύµες ενεργές

2102 10 31 και
2102 10 39

– – Ζύµες αρτοποίησης

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

ex

2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων
ή λαχανικών της κλάσης 2009

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών
ουσιών

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.
Αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

2208 30

– Ουίσκι:

2208 30 30 έως
2208 30 88

– – Άλλα από το ουίσκι Bourbon

2208 50

– Τζιν και τζινέβρα

2208 60

– Βότκα

2208 70

– Λικέρ:

2208 90

– Άλλα:
– – Άλλα αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία µε
περιεχόµενο:
– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2208 90 41

– – – – Ούζο
– – – – Άλλα:
– – – – – Αποστάγµατα:
– – – – – – Άλλα:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 56

– – – – – – – Άλλα

2208 90 69

– – – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά
– – – Που υπερβαίνει τα 2 l:
– – – – Αποστάγµατα:

ex

EL

2208 90 77

– – – – – Άλλα

2208 90 78

– – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά

2905 43 00

– – Μαννιτόλη

2905 44

– – D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη
βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
ποτών:
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3302 10

Περιγραφή
– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:
– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:
– – – – Άλλα:

ex

3302 10 29

– – – – – Άλλα

3505

∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιηµένα ή εστεροποιηµένα
άµυλα κάθε είδους). Κόλλες µε βάση τα άµυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα
κάθε είδους:

3809

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και
άλλα προϊόντα και παρασκευάσµατα (π.χ. είδη για κολλάρισµα παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα
σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη
βιοµηχανία του χαρτιού, στη βιοµηχανία του δέρµατος ή σε παρόµοιες βιοµηχανίες, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

3809 10

– Με βάση αµυλώδεις ύλες

3824 60

– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

Μέρος II: Ρύζι
Κωδικός ΣΟ
ex

0403

Περιγραφή
Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10

– Γιαούρτια:

0403 10 51 έως
0403 10 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90

– Άλλα:

0403 90 71 έως
0403 90 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 90 51 έως
1704 90 99

– – Άλλα:

ex

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εκτός από τα προϊόντα των
διακρίσεων 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 και 1806 90 90

ex

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού.
Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

ex

1901 90

– Άλλα:

1901 90 11 έως
1901 90 19

– – Εκχυλίσµατα βύνης
– – Άλλα:

ex

1901 90 99

– – – Άλλα

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια.
Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα:

EL
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EL

1902 20 91

– – – Ψηµένα

1902 20 99

– – – Άλλα

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει
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ex

ex

Περιγραφή

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους):

1902 40 90

– – Άλλα:

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]. ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων
επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 90 20

– – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες
ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλες:

ex

ex

ex

2004 10 91

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:

2101 12

– – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον
καφέ:

2101 12 98

– – – Άλλα

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το µατέ:

2101 20 98

– – – Άλλα

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

EL

2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – Άλλα

ex

3505

∆εξτρίνη και άλλα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιηµένα ή εστεροποιηµένα
άµυλα κάθε είδους). Κόλλες µε βάση τα άµυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιηµένα άµυλα
κάθε είδους, µε εξαίρεση τα άµυλα κάθε είδους της διάκρισης 3505 10 50

ex

3809

Προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και
άλλα προϊόντα και παρασκευάσµατα (π.χ. είδη για κολλάρισµα παρασκευασµένα και παρασκευάσµατα
σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη
βιοµηχανία του χαρτιού, στη βιοµηχανία του δέρµατος ή σε παρόµοιες βιοµηχανίες, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

3809 10

– Με βάση αµυλώδεις ύλες
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ex

ex

ex

0403

Περιγραφή
Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν
υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου:

0403 10

– Γιαούρτια:

0403 10 51 έως
0403 10 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90

– Άλλα:

0403 90 71 έως
0403 90 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:

0710 40 00

– Γλυκό καλαµπόκι

0711

Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή
τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90

– Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών:
– – Λαχανικά:

ex

ex

0711 90 30

– – – Γλυκό καλαµπόκι

1702 50 00

– Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα), µε εξαίρεση τα
εκχυλίσµατα γλυκόριζας της διάκρισης 1704 90 10

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού.
Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

1901 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

ex

1901 90 99

– – – Άλλα

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια.
Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα:

ex

EL

1902 20 91

– – – Ψηµένα

1902 20 99

– – – Άλλα

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους):

1902 40 90

– – Άλλα:

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]. ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων
επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
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αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:
1905 10 00

EL

– Ψωµί τύπου φρυγανιάς µε την ονοµασία «Knäckebrot»
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Περιγραφή

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα

1905 31

– – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών

1905 32

– – Γκόφρες και γκοφρέτες

1905 40

– Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα

1905 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

1905 90 45

– – – Μπισκότα

1905 90 55

– – – Προϊόντα παραγόµενα µε εξώθηση ή διόγκωση, αλατισµένα ή αρωµατισµένα
– – – Άλλα:

ex

ex

1905 90 60

– – – – Με προσθήκη γλυκαντικών

1905 90 90

– – – – Άλλα

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ:

2001 90

– Άλλα:

2001 90 30

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

– Πατάτες
– – Άλλες:

ex

ex

2004 10 91

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

– Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:

2004 90 10

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

– Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή το µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών:
– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον καφέ:

2101 12

– – – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον
καφέ:

2101 12 98

– – – – Άλλα:

2101 20

– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το µατέ:
– – – Παρασκευάσµατα

2101 20 98

– – – – Άλλα

2101 30

– Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και
συµπυκνώµατα αυτών:
– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:

2101 30 19

– – – Άλλα
– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων
υποκατάστατων του καφέ:

EL

2101 30 99

– – – Άλλα

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

360

EL

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

ex

2106 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

ex

ex

ex

ex

2106 90 92

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων
ή λαχανικών της κλάσης 2009, εκτός από τη µπύρα από βύνη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν
υπερβαίνει το 0,5% vol

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών
ουσιών

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.
Αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

2208 20

– Αποστάγµατα από κρασί ή τσίπουρα

2208 50

– Τζινέβρα

2208 70

– Λικέρ:

2208 90

– Άλλα:

– – Άλλα αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία µε
περιεχόµενο:
– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:
2208 90 41

– – – – Ούζο
– – – – Άλλα:
– – – – – Αποστάγµατα:
– – – – – – Φρούτων

2208 90 45
2208 90 48

– – – – – – – Calvados
– – – – – – – Άλλα
– – – – – – Άλλα:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 56

– – – – – – – Άλλα

2208 90 69

– – – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά
– – – Που υπερβαίνει τα 2 l:
– – – – Αποστάγµατα:

ex

2208 90 71

– – – – – Φρούτων

2208 90 77

– – – – – Άλλα

2208 90 78

– – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά

2905 43 00

– – Μαννιτόλη

2905 44

– D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη
βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
ποτών:

3302 10

– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών
– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:
– – – – – Άλλα (µε αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο που δεν υπερβαίνει το 0,5 %)

3302 10 29

EL

– – – – – Άλλα

361

EL

ex

Κεφάλαιο 38

∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών:

3824 60

– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

Μέρος IV: Γάλα
Κωδικός ΣΟ
ex

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Γαλακτοκοµικές λιπαρές ύλες για
επάλειψη:

0405 20

– Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

0405 20 30

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει
το 75 %

1517

Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα
κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και
τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516:

1517 10

– Μαργαρίνη, µη συµπεριλαµβανοµένης της ρευστής µαργαρίνης:

1517 10 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90

– Άλλα:

1517 90 10

– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

ex

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

ex

1704 90

– Άλλα, εκτός από τα εκχυλίσµατα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 %
ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών

ex

EL

Περιγραφή

362

EL

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο, εκτός από τη σκόνη κακάου που
έχει γλυκανθεί αποκλειστικά µε την προσθήκη ζαχαρόζης της διάκρισης ex 1806 10

ex

1901

Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιµιγδάλια, άµυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού.
Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

1901 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

ex

1901 90 99

– – – Άλλα

1902

Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια.
Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένο:
– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα, ούτε αλλιώς παρασκευασµένα:

1902 19

– – Άλλα

1902 20

– Ζυµαρικά εν γένει παραγεµισµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα:

ex

1902 20 91

– – – Ψηµένα

1902 20 99

– – – Άλλα

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους):

1902 40 90

– – Άλλα

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]. ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι, σε µορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων
επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς
παρασκευασµένα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 10 00

Ψωµί τύπου φρυγανιάς µε την ονοµασία «Knäckebrot»

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα
– Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:

1905 31

– – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών

1905 32

– – Γκόφρες και γκοφρέτες

1905 40

– Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα

1905 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

1905 90 45

– – – Μπισκότα

1905 90 55

– – – Προϊόντα παραγόµενα µε εξώθηση ή διόγκωση, αλατισµένα ή αρωµατισµένα
– – – Άλλα:

ex

1905 90 60

– – – – Με προσθήκη γλυκαντικών

1905 90 90

– – – – Άλλα

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλες:

EL

363

EL

2004 10 91

EL

– – – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

364

EL

Κωδικός ΣΟ
ex

ex

Περιγραφή

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα,
άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – Με µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

2106 90 92

ex

– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς φρούτων
ή λαχανικών της κλάσης 2009:

2202 90

– Άλλα:
– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ως 0404:

ex

2202 90 91

– – – Κατώτερης του 0,2 %

2202 90 95

– – – Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης του 2 %

2202 90 99

– – – Ίσης ή ανώτερης του 2 %

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.
Αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

2208 70

– Λικέρ

2208 90

– Άλλα:
– – Άλλα αποστάγµατα, λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία µε
περιεχόµενο:
– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:
– – – – Άλλα:

2208 90 69

– – – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά
– – – Που υπερβαίνει τα 2 l:

ex

2208 90 78

– – – – Άλλα οινοπνευµατώδη ποτά

3302

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη
βιοµηχανία. Άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
ποτών:

3302 10

– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:
– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:
– – – – Άλλα:

ex

3302 10 29

– – – – – Άλλα

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:

3502

Αλβουµίνες (στις οποίες περιλαµβάνονται και τα συµπυκνώµατα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού
γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που µετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού
γάλακτος), αλβουµινικά άλατα και άλλα:

3502 20

– Γαλακτοαλβουµίνη, συµπεριλαµβανοµένων των συµπυκνωµάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών
ορού γάλακτος:
– – Άλλη:

EL

3502 20 91

– – – Αποξεραµένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)

3502 20 99

– – – Άλλη

365

EL

Μέρος V: Αυγά
Κωδικός ΣΟ
ex
ex
ex
ex

0403 10 51 έως
0403 10 99 και
0403 90 71 έως
0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που
έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου.

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο

1901

Παρασκευάσµατα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που περιέχουν κακάο λιγότερο
από 5 % κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού

1902 11 00

– Ζυµαρικά εν γένει, όχι ψηµένα ούτε παραγεµισµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, που περιέχουν αυγά

ex

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]. ∆ηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι σε µορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού, που περιέχουν κακάο

ex

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα

1905 31

– – Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών

1905 32

– – Γκόφρες και γκοφρέτες

1905 40

– – Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα

ex

1905 90

– – Άλλα, µε εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 1905 90 10 έως 1905 90 30

ex

2105 00

Παγωτά που περιέχουν κακάο

2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγµατα,
λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά:

220870

– – Λικέρ

3502

Αλβουµίνες (στις οποίες περιλαµβάνονται και τα συµπυκνώµατα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού
γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που µετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού
γάλακτος), αλβουµινικά άλατα και άλλα:

3502 11 90

– – – Άλλη αβγοαλβουµίνη ξηρή

3502 19 90

– – – Άλλη αβγοαλβουµίνη

ex

ex

EL

Περιγραφή

366

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΖΑΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος Χ στοιχείο β).

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 314 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
σε χιλιάδες ευρώ
2009

2010

Από το 2011 και
µετά

BG

—

—

—

CZ

—

—

—

DE

—

—

—

EL

—

—

—

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

—

—

—

LT

—

—

—

LU

—

—

—

HU

—

—

—

Οικονοµικό έτος

EL

MT

—

—

—

AT

—

—

—

PT

—

—

—

RO

—

—

—

SI

—

1 050

1 050

SK

—

—

—

UK

160

160

160
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 325 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

EL

Ο παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

Άρθρα 4 και 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

—

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

—

Άρθρο 18 παρ. 1 έως 4

Άρθρο 14

Άρθρο 18 παρ. 5

—

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21

—

Άρθρο 22

—

Άρθρο 23

—

Άρθρο 24

—

Άρθρο 25

Άρθρο 15

Άρθρο 26

Άρθρο 16

Άρθρο 27

Άρθρο 17

Άρθρο 28

Άρθρο 20

Άρθρο 29

Άρθρο 21

Άρθρο 30

—
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Άρθρο 31

Άρθρο 22

Άρθρο 32

Άρθρο 23

Άρθρο 33

Άρθρο 24

Άρθρο 34

Άρθρο 25

Άρθρο 35

—

Άρθρο 36

—

Άρθρο 37

Άρθρο 26

Άρθρο 38

Άρθρο 27

Άρθρο 39

Άρθρο 28

Άρθρο 40

Άρθρο 29

Άρθρο 41

Άρθρο 30

Άρθρο 42

Άρθρο 34

Άρθρο 43 στοιχεία α) έως στ), θ), ι) και ιβ)

Άρθρα 31, 32 και 33

Άρθρο 43 στοιχείο ια)

Άρθρο 30 παρ. 1

Άρθρο 43 στοιχεία ζ) και η)

Άρθρο 80

Άρθρο 43 στοιχείο ιγ)

Άρθρα 35 και 36

Άρθρο 44

Άρθρο 37

Άρθρο 45

Άρθρο 38

Άρθρο 46

Άρθρο 39

Άρθρο 47

Άρθρο 40

Άρθρο 48

Άρθρο 41

Άρθρο 49

Άρθρο 42

Άρθρο 50

Άρθρο 43

Άρθρο 51

Άρθρο 44

Άρθρο 52

Άρθρο 45

Άρθρο 52α

—

Άρθρο 53

Άρθρο 46

Άρθρο 54

Άρθρα 47 και 48

Άρθρο 55

Άρθρο 49

Άρθρο 56

Άρθρο 50

Άρθρο 57

Άρθρο 51

Άρθρο 58

—

Άρθρο 59 παρ. 1 πρώτη φράση

Άρθρο 52

Άρθρο 59 παρ. 1 δεύτερη φράση και παρ. 2

—

Άρθρο 60 παρ. 1 έως 3

Άρθρο 53
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Άρθρο 60 παρ. 4

—

Άρθρο 61

Άρθρο 54

Άρθρο 62

Άρθρο 55

Άρθρο 63

Άρθρο 56

Άρθρο 64

Άρθρο 57

Άρθρο 65

Άρθρο 58

Άρθρο 66 παρ. 1

Άρθρο 59 παρ. 1

Άρθρο 66 παρ. 2

Άρθρο 59 παρ. 2

Άρθρο 66 παρ. 3

Άρθρο 59 παρ. 3

Άρθρο 66 παρ. 4

—

Άρθρο 66 παρ. 5

Άρθρο 59 παρ. 4
Άρθρο 59 παρ. 5

Άρθρο 67

Άρθρο 60

Άρθρο 68

Άρθρο 61

Άρθρο 69

Άρθρο 62 παρ. 1 και 2
Άρθρο 62 παρ. 3

EL

Άρθρο 70 παρ. 1 έως 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 63

Άρθρο 70 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο

—

Άρθρο 71

Άρθρο 64

Άρθρο 72

Άρθρο 65

Άρθρο 73

Άρθρο 66

Άρθρο 74

Άρθρο 67

Άρθρο 75

Άρθρο 68

Άρθρο 76

Άρθρο 69

Άρθρο 77

Άρθρο 70

Άρθρο 78

Άρθρο 71

Άρθρο 79

Άρθρο 72

Άρθρο 80

Άρθρο 73 παρ. 1

Άρθρο 81

Άρθρο 74

Άρθρο 82 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 75

Άρθρο 82 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 81 στοιχείο θ)

Άρθρο 83 παρ. 1 έως 3

Άρθρο 76

Άρθρο 83 παρ. 4

Άρθρο 81 στοιχείο δ)

Άρθρο 84

Άρθρο 77

Άρθρο 84α

[Άρθρο 325 παρ. 2]
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Άρθρο 85 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρα 78 και 79

Άρθρο 85 στοιχείο δ)

—
Άρθρο 80
Άρθρο 81

EL

Άρθρο 85α

Άρθρο 82

Άρθρο 85β

Άρθρο 83

Άρθρο 85γ

Άρθρο 84

Άρθρο 85δ

Άρθρο 85

Άρθρο 85ε

Άρθρα 86 και 87

Άρθρο 85στ

Άρθρο 88

Άρθρο 85ζ

Άρθρο 89

Άρθρο 85η

Άρθρο 90

Άρθρο 85θ

Άρθρο 91

Άρθρο 85ι

Άρθρο 92

Άρθρο 85ια

Άρθρο 93

Άρθρο 85ιβ

Άρθρο 94

Άρθρο 85ιγ

Άρθρο 95

Άρθρο 85ιδ

Άρθρα 96 και 97

Άρθρα 85ιε έως 85κδ

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρα 86 έως 90

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρα 91 έως 95

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 95α

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 96

—

Άρθρο 97

Άρθρο 99

Άρθρο 98

Άρθρο 100

Άρθρο 99

Άρθρα 101, 103 και 104

Άρθρο 100

Άρθρα 102, 103 και 104

Άρθρο 101

—

Άρθρο 102

Άρθρα 108, 109 και 110

Άρθρο 102α

Άρθρα 111, 112 και 113

Άρθρο 103

Άρθρα 114, 115 και 116

Άρθρο 103α

Άρθρα 117, 118 και 119

Άρθρο 103β

Άρθρο 120

Άρθρο 103γ

Άρθρο 121

Άρθρο 103δ

Άρθρο 122
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Άρθρο 103ε

Άρθρο 123

Άρθρο 103στ

Άρθρο 124

Άρθρο 103ζ

Άρθρο 125

Άρθρο 103ζα

Άρθρο 128

Άρθρο 103η στοιχεία α) έως θ)

Άρθρα 126 και 127

Άρθρο 103η στοιχείο στ)

Άρθρα 129 και 130

Άρθρο 103θ

Άρθρο 131

Άρθρο 103ι

Άρθρο 132

Άρθρο 103ια

Άρθρο 133

Άρθρο 103ιβ

Άρθρο 134

Άρθρο 103ιγ

Άρθρο 135

Άρθρο 103ιδ

Άρθρο 136

Άρθρο 103ιε

Άρθρο 137

Άρθρο 103ιστ

Άρθρο 138

Άρθρο 103ιζ

Άρθρο 139

Άρθρο 103ιη

Άρθρο 140

Άρθρο 103ιθ

Άρθρο 141

Άρθρο 103κ

Άρθρο 142

Άρθρο 103κα

Άρθρο 143

Άρθρο 103κβ

Άρθρο 144

Άρθρα 103κγ έως 103κε

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 103κθ

Άρθρο 145

Άρθρο 103κθα

Άρθρα 146 και 147

Άρθρο 104

-

Άρθρο 105

Άρθρο 148

Άρθρο 106

Άρθρο 149

Άρθρο 107

Άρθρο 150

Άρθρο 108

Άρθρο 151

Άρθρο 109

Άρθρο 152

Άρθρο 110

Άρθρα 153 και 154

Άρθρο 111

Άρθρο 155 παρ. 1, 2 και 4

[Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 922/72]

Άρθρο 155 παρ. 3

Άρθρο 112

Άρθρα 156 και 157

Άρθρο 113 παρ. 1

Άρθρα 162 παρ. 1 και 2 και 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 113 παρ. 2 στοιχείο α)

Άρθρο 162 παρ. 3
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Άρθρο 113 παρ. 2 στοιχείο β)

Άρθρο 162 παρ. 2

Άρθρο 113 παρ. 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 161

Άρθρο 113 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 171

Άρθρο 113α

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 113β παρ. 1

Άρθρο 163 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα ΧΙΙ µέρος Ι

Άρθρο 113β παρ. 2

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος I(II)(4)

Άρθρο 113γ

Άρθρο 98

Άρθρο 113δ παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 163 παρ. 2

Άρθρο 113δ παρ. 1 δεύτερο εδάφιο

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙI(1) πέµπτο εδάφιο

Άρθρο 113δ παρ. 2

Άρθρο 163 παρ. 3

Άρθρο 113δ παρ. 3

Άρθρο 167

Άρθρο 114

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 115

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 116

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 117 παρ. 1 έως 4

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 117 παρ. 5

Άρθρο 162 παρ. 1

Άρθρο 118

Άρθρο 163 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα ΧΙΙ µέρος VII πρώτο και
δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 118α

Άρθρο 173

Άρθρο 118β

Άρθρο 174

Άρθρο 118γ

Άρθρο 175

Άρθρο 118δ

Άρθρο 176

Άρθρο 118ε

Άρθρο 177

Άρθρο 118στ

Άρθρο 178

Άρθρο 118ζ

Άρθρο 179

Άρθρο 118η

Άρθρο 180

Άρθρο 118θ

Άρθρο 181

Άρθρο 118ι

Άρθρο 182

Άρθρο 118ια

Άρθρο 183

Άρθρο 118ιβ

Άρθρο 184

Άρθρο 118ιγ

Άρθρο 185

Άρθρο 118ιδ

Άρθρο 186

Άρθρο 118ιε

Άρθρο 187

Άρθρο 118ιστ

Άρθρο 188
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Άρθρο 118ιζ

Άρθρο 189

Άρθρο 118ιη

Άρθρο 190

Άρθρο 118ιθ

Άρθρο 191

Άρθρο 118κ

Άρθρο 192

Άρθρο 118κα

Άρθρο 196

Άρθρο 118κβ

Άρθρο 197

Άρθρο 118κγ

Άρθρο 201

Άρθρο 118κδ

Άρθρο 202

Άρθρο 118κε

Άρθρο 203

Άρθρο 118κθ

Άρθρο 204

Άρθρο 118κθα

Άρθρο 205

Άρθρο 118κθβ

Άρθρο 206

Άρθρο 119

Άρθρο 105 παρ. 1

Άρθρο 120

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχεία ε) και ζ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 120α

Άρθρο 166

Άρθρο 120β

-

Άρθρο 120γ

Άρθρο 165 παρ. 2

Άρθρο 120δ

Άρθρο 168 παρ. 2

Άρθρο 120ε παρ. 1

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχεία ζ) και ιδ) και
172 στοιχείο δ)

Άρθρο 120ε παρ. 2

Άρθρο 168 παρ. 3

Άρθρο 120στ

Άρθρο 165 παρ. 3

Άρθρο 120ζ

Άρθρα 165 παρ. 1 και 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο α) σηµείο i)

Άρθρα 162 παρ. 1 και 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο α) σηµείο ii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο δ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο α) σηµείο iii)

Άρθρα 161 και 169

Άρθρο 121 στοιχείο α) σηµείο iv)

Άρθρα 163 παρ. 2 και 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο β) σηµείο i)

Άρθρο 172 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 121 στοιχείο β) σηµείο ii)

Άρθρα 163 παρ. 3 και 172 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 121 στοιχείο γ) σηµείο i)

Άρθρο 172 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 121 στοιχείο γ) σηµείο ii)

Άρθρο 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο γ) σηµείο iii)

Άρθρο 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο γ) σηµείο iv)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο κα) και 172
στοιχείο δ)
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Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο i)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο α) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο ii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ια) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο iii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ε) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο iv)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο β) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο v)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο δ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο vi)

Άρθρα 179 και 172 στοιχείο θ)

Άρθρο 121 στοιχείο δ) σηµείο vii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ζ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο i)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο α) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο ii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο α) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο iii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο β) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο iv)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχεία δ) και ιστ) και
172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο v)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχεία δ), ζ) και θ) και
172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο vi)

Άρθρα 162 παρ. 1 και 2 στοιχείο ιη) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ε) σηµείο vii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχεία ιγ) και ιδ) και
172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο i)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο α) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο ii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο α) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο iii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο δ), 169 και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο iv)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ιστ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο v)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ιε) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο vi)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο κα) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο στ) σηµείο vii)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ιστ) και 172
στοιχείο δ)
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Άρθρο 121 στοιχείο ζ)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ε) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο η)

Άρθρο 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο θ)

Άρθρα 106 και 107

Άρθρο 121 στοιχείο ι) σηµείο i)

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο δ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ι) σηµείο ii)

Άρθρα 169 και 172 στοιχείο δ)

Άρθρο 121 στοιχείο ια)

Άρθρα 193, 194 και 195

Άρθρο 121 στοιχείο ιβ)

Άρθρα 198, 199 και 200

Άρθρο 121 στοιχείο ιγ)

Άρθρα 207 και 208

Άρθρο 121 παρ. 2

Άρθρα 162 παρ. 3 και 172 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 121 παρ. 3

Άρθρα 162 παρ. 2 στοιχείο ζ) και 172
στοιχείο δ)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο α)

-

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο β)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχεία ζ) και ιδ)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχεία ζ) και ιδ)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχείο η)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 121 παρ. 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 162 παρ. 2 στοιχείο ιη)

Άρθρο 122

Άρθρο 209
Άρθρο 209 στοιχείο α) σηµείο iv)

Άρθρο 123

Άρθρο 210 παρ. 1, 2 και 3
Άρθρο 210 παρ. 4
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Άρθρο 124

Άρθρο 211

Άρθρο 125

Άρθρο 212

Άρθρο 125α

Άρθρο 213

Άρθρο 125β

Άρθρο 214

Άρθρο 125γ

Άρθρο 215

Άρθρο 125δ

Άρθρο 216

Άρθρο 125ε

Άρθρο 217

Άρθρο 125στ

Άρθρο 218

Άρθρο 125ζ

Άρθρο 219

Άρθρο 125η

Άρθρο 220

Άρθρο 125θ

Άρθρο 221

Άρθρο 125ι

Άρθρο 222
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Άρθρο 125ια

Άρθρο 223

Άρθρο 125ιβ

Άρθρο 224

Άρθρο 125ιγ

Άρθρο 225

Άρθρο 125ιδ

Άρθρο 226

Άρθρο 125ιε

Άρθρο 227

Άρθρο 126

Άρθρο 228
Άρθρο 229
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Άρθρο 127

Άρθρο 230

Άρθρο 128

Άρθρο 231

Άρθρο 129

Άρθρο 232

Άρθρο 130

Άρθρο 233

Άρθρο 131

Άρθρο 234

Άρθρο 132

Άρθρο 235

Άρθρο 133

Άρθρο 236

Άρθρο 133α

Άρθρο 237

Άρθρο 134

Άρθρα 238 και 239

Άρθρο 135

Άρθρο 240

Άρθρο 136

Άρθρο 241

Άρθρο 137

Άρθρο 242

Άρθρο 138

Άρθρο 243

Άρθρο 139

Άρθρο 244

Άρθρο 140

Άρθρο 245

Άρθρο 140α

Άρθρο 246

Άρθρο 141

Άρθρο 247

Άρθρο 142

Άρθρο 248

Άρθρο 143

Άρθρα 249 και 250

Άρθρο 144

Άρθρο 251

Άρθρο 145

Άρθρο 254 παρ. 1 στοιχείο α)

Άρθρο 146

Άρθρο 252

Άρθρο 147

-

Άρθρο 148

Άρθρα 253, 254 και 255

Άρθρο 149

Άρθρο 256

Άρθρο 150

Άρθρο 257

Άρθρο 151

Άρθρο 258

Άρθρο 152

Άρθρο 259
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Άρθρο 153 παρ. 1, 2 και 3

Άρθρο 260

Άρθρο 153 παρ. 4

-

Άρθρο 154

-

Άρθρο 155

-

Άρθρο 156

Άρθρα 261 και 262

Άρθρο 157

Άρθρο 263

Άρθρο 158

Άρθρο 264

Άρθρο 158α

Άρθρα 170 και 172

Άρθρο 159

Άρθρο 265

Άρθρο 160

Άρθρο 266

Άρθρο 161

Άρθρα 267, 268, 269 και 270

Άρθρο 162

Άρθρο 271

Άρθρο 163

Άρθρο 272

Άρθρο 164 παρ. 1 και 2

Άρθρο 273

Άρθρο 164 παρ. 3 και 4

[Άρθρο 43 παρ. 3 καν.]

Άρθρο 165

[Άρθρο 43 παρ. 3 καν.]

Άρθρο 166

[Άρθρο 43 παρ. 3 καν.]

Άρθρο 167

Άρθρο 274

Άρθρο 168

Άρθρο 275

Άρθρο 169

Άρθρο 276

Άρθρο 170

Άρθρα 277 και 278

Άρθρο 171

Άρθρο 279

Άρθρο 172

Άρθρο 280

Άρθρο 173

Άρθρο 281

Άρθρο 174

Άρθρο 282

Άρθρο 175

Άρθρο 283

Άρθρο 176

Άρθρο 284

Άρθρο 176α

Άρθρο 285

Άρθρο 177

Άρθρο 286
Άρθρο 287

EL

Άρθρο 178

Άρθρο 288

Άρθρο 179

Άρθρο 289

Άρθρο 180

Άρθρο 290

Άρθρο 181

Άρθρο 291 παρ. 1

Άρθρο 182 παρ. 1

Άρθρο 292
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Άρθρο 182 παρ. 2

-

Άρθρο 182 παρ. 3

Άρθρο 293

Άρθρο 182 παρ. 4

Άρθρο 294

Άρθρο 182 παρ. 5

Άρθρο 295

Άρθρο 182 παρ. 6

Άρθρο 296

Άρθρο 182 παρ. 7

Άρθρο 291 παρ. 2

Άρθρο 182α

Άρθρο 297

Άρθρο 183

Άρθρο 309
Άρθρο 310
Άρθρο 311

Άρθρο 184

Άρθρο 302 παρ. 1 έως 7
Άρθρο 302 παρ. 8

Άρθρο 185

Άρθρο 303

Άρθρο 185α

Άρθρο 304

Άρθρο 185β

Άρθρο 305

Άρθρο 185γ

Άρθρο 306

Άρθρο 185δ

Άρθρο 307

Άρθρο 186

Άρθρο 298

Άρθρο 187

Άρθρο 299

Άρθρο 188

Άρθρα 300 και 301

Άρθρο 188α παρ. 1, 2, 5, 6 και 7

Άρθρο 302

Άρθρο 188α παρ. 3 και 4

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Άρθρο 189

Άρθρο 312

Άρθρο 190

Άρθρο 313

Άρθρο 190α

Άρθρο 314

Άρθρο 191

Άρθρο 315

Άρθρο 192

Άρθρο 316

Άρθρο 193

Άρθρο 317

Άρθρο 194

Άρθρο 318

Άρθρο 194α

Άρθρο 319
Άρθρο 320
Άρθρο 321
Άρθρο 322

Άρθρο 195

EL

Άρθρο 323
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Άρθρο 196

Άρθρο 324

Άρθρο 197

—

Άρθρο 198

—

Άρθρο 199

—

Άρθρο 200

—

Άρθρο 201

Άρθρο 325
Άρθρο 326

Άρθρο 202

—

Άρθρο 203

—

Άρθρο 203α

Άρθρο 327

Άρθρο 203β

Άρθρο 328

Άρθρο 204

Άρθρο 329

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

Παράρτηµα III

Παράρτηµα III

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα V

Παράρτηµα V

Παράρτηµα VI

Παράρτηµα VI

Παράρτηµα VII

-

Παράρτηµα VΙΙα

-

Παράρτηµα VΙΙβ

-

Παράρτηµα VΙΙγ

-

Παράρτηµα VIII

Παράρτηµα VII

Παράρτηµα IX

Παράρτηµα VIII

Παράρτηµα Χ

Παράρτηµα IX

Παράρτηµα Χα

--

Παράρτηµα Χβ

Παράρτηµα Χ

Παράρτηµα Χγ

Παράρτηµα XIX

Παράρτηµα Χδ

-

Παράρτηµα Χε

-

Παράρτηµα XI

Παράρτηµα XI

EL

Παράρτηµα XIα(I)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος I(I) πρώτο εδάφιο

Παράρτηµα XIα(II) πρώτο εδάφιο

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος I(I) δεύτερο εδάφιο

Παράρτηµα XIα(II) δεύτερο εδάφιο

-
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Παράρτηµα XIα(III)(1)

Παράρτηµα ΧΙΙ πρώτο εδάφιο

Παράρτηµα XIα(III)(2)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙI(1)

Παράρτηµα XIα(III)(3)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙI(2)

Παράρτηµα XIα(III)(4)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙI(3)

Παράρτηµα XIα (IV) έως (IX)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα ΧΙβ

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙI

Προσάρτηµα του Παραρτήµατος ΧΙβ

Προσάρτηµα του παραρτήµατος ΧΙΙ µέρος
ΙI

Παράρτηµα ΧΙΙ(I)

-

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙI)(1)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(1)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙI)(2)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(2)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙI)(3)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(3)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙI)(4)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(4)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙΙI)(1)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(5)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙΙI)(2)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος ΙΙI(6)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙV)(1)

Άρθρο 172 στοιχεία β) και γ)

Παράρτηµα ΧΙΙ (ΙV)(2)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα ΧΙΙΙ(I)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος IV(I)

Παράρτηµα XIII(II)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος IV(ΙI)

Παράρτηµα XIII(III)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος IV(ΙΙI)

Παράρτηµα XIII(IV)

Άρθρα 161 και 163 παρ. 2

Παράρτηµα ΧΙΙΙ(V)

-

Παράρτηµα XIΙΙ(VI) πρώτο εδάφιο

-

Παράρτηµα XIΙΙ(VI) δεύτερο εδάφιο

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα XIV(Α)

Άρθρα 162 παρ. 1, παρ. 2 στοιχεία β) και δ),
169 και 172 στοιχείο δ)

Παράρτηµα XIV(Β)(I)(1)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος V(I)

Παράρτηµα XIV(Β)(I)(2) και (3)

Άρθρα 162 παρ. 1 και 172 στοιχείο δ)

Παράρτηµα XIV(Β)(ΙI)

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος V(ΙI)

Παράρτηµα XIV(Β)(ΙΙI) και (Γ)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα XV(I)(1)

Παράρτηµα XIΙ µέρος VI πρώτο εδάφιο

Παράρτηµα XV(I)(2) πρώτο και δεύτερο Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος VI δεύτερο και τρίτο
εδάφιο
εδάφιο

EL

Παράρτηµα XV(I)(2) τρίτο εδάφιο

Παράρτηµα XIΙ µέρος VI έκτο εδάφιο

Παράρτηµα XV(II),(III) και (VI)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα ΧV (ΙV)(1)

Άρθρο 168 παρ. 1
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Παράρτηµα ΧV (ΙV)(2) και (3)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Παράρτηµα ΧV(V)

Άρθρα 161 και 163 παρ. 2

Παράρτηµα XV(VI)

[Άρθρο 325 παρ. 2]

Προσάρτηµα του παραρτήµατος XV

Παράρτηµα XIΙ µέρος VI έβδοµο εδάφιο

Παράρτηµα XVα

Παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος I

Παράρτηµα XVβ

Παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος ΙI

Παράρτηµα XVI

Παράρτηµα ΧΙΙ µέρος VΙI

Παράρτηµα XVΙα

Παράρτηµα XIV

Παράρτηµα XVII

Παράρτηµα XV

Παράρτηµα XVIII

Παράρτηµα XVI

Παράρτηµα XIX

-

Παράρτηµα XX

Παράρτηµα XVII

Παράρτηµα XXI

Παράρτηµα XVIII

Παράρτηµα XXII

Παράρτηµα XX

EL
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