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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 214/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιανουαρίου 2001
περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 όσον αφορά τα µέτρα παρέµβασης
στην αγορά του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και υπό όρους ποιότητας και παρουσίασης που θα πρέπει να καθοριστούν. Θα
πρέπει επίσης να καθοριστούν οι µέθοδοι ανάλυσης και οι
λεπτοµέρειες που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο, καθώς και,
εφόσον το απαιτεί η κατάσταση, να προβλεφθούν έλεγχοι
όσον αφορά τη ραδιενέργεια στο αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη, τα µέγιστα επίπεδα της οποίας πρέπει να καθοριστούν, ενδεχοµένως µέσω κοινοτικής ρύθµισης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1040/2000 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,

(3)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του
καθεστώτος παρέµβασης, αξίζει να διευκρινιστούν οι όροι
όσον αφορά τη έγκριση των επιχειρήσεων παραγωγής και
τον έλεγχο της τήρησής τους. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του καθεστώτος, είναι ενδεδειγµένο να προβλεφθούν µέτρα σε περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών.
Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη µπορεί να αγοραστεί στην παρέµβαση
από έναν οργανισµό παρέµβασης που υπάγεται σε ένα κράτος µέλος εκτός αυτού, στην επικράτεια του οποίου έχει
παρασκευαστεί το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, πρέπει
να προβλεφθούν, υπό τις περιστάσεις αυτές, τα µέσα που
επιτρέπουν στον οργανισµό παρέµβασης που προβαίνει στην
αγορά, να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι ποιότητας και
παρουσίασης.

(4)

Η µη τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων δεν πρέπει να θίγει
τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να
προβλεφθεί η εκ νέου ανάληψη εκ µέρους του επιχειρηµατία
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, καθώς και η επιβάρυνσή του µε τα
έξοδα αποθεµατοποίησης που πραγµατοποιήθηκαν.

(5)

Μια εγγύηση διαγωνισµού θα πρέπει επίσης να συνοδεύει
την προσφορά, προκειµένου να εξασφαλιστεί ή διατήρηση
της προσφοράς, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών και την παράδοση του άποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη εντός των προθεσµιών που
πρόκειται να καθοριστούν.

(6)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 θεσπίζει
ότι οι οργανισµοί παρέµβασης µπορούν να αγοράσουν µόνο
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που τηρεί ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες. Επιπλέον, η τιµή αγοράς
µπορεί να κυµαίνεται ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε
πρωτεϊνικές ουσίες. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισµού της τιµής αγοράς.

(7)

Πρέπει να οριστούν επακριβώς οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών για την ορθή διαχείριση των αποθεµατοποιηµένων
ποσοτήτων, προσδιορίζοντας την απόσταση του τόπου
αποθήκευσης και τις δαπάνες που θα αναληφθούν πέραν
αυτής της απόστασης και προβλέποντας κυρίως τις προϋποθέσεις αποθήκευσης και αφαιρέσεως από το απόθεµα για
τις αποθήκες, την πρόσβαση στα αποθέµατα και την εξακρίβωση των παρτίδων καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη
των κινδύνων που διατρέχει το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη που βρίσκεται σε απόθεµα. Θα πρέπει επίσης, προκειµένου να διασφαλιστεί ενιαία συχνότητα και επίπεδο ελέγχου, να προσδιοριστεί η φύση και ο ρυθµός των ελέγχων
που θα πραγµατοποιηθούν στους αποθεµατοποιητές από τις
εθνικές αρχές. ∆εδοµένου ότι οι οργανισµοί παρέµβασης
συνδέονται µε τις υφιστάµενες συµβάσεις για την τρέχουσα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αντικατέστησε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συµβουλίου (3) και,
µεταξύ άλλων, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του
Συµβουλίου (4), όσον αφορά το καθεστώς των αγορών στην
παρέµβαση για το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη. ∆εδοµένου του νέου καθεστώτος και λαµβανοµένης
υπόψη της αποκτηθείσας πείρας, σκόπιµο είναι να επέλθει
τροποποίηση και ενδεχοµένως απλούστευση των λεπτοµερειών εφαρµογής όσον αφορά τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη. Πρέπει, κατά
συνέπεια, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθούν οι ειδικοί κανονισµοί οι οποίοι ρύθµιζαν στο παρελθόν ορισµένα
θέµατα όσον αφορά την παρέµβαση, ήτοι ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 2213/76 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεµβρίου
1976, περί της πωλήσεως αποκορυφωµένου γάλακτος εις
κόνιν από τα δηµόσια αποθέµατα (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2080/96 (6), ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1362/87 της Επιτροπής, της 18ης
Μαΐου 1987, για λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 777/87 όσον αφορά τις αγορές στην παρέµβαση και τη χορήγηση ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση απόκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη (7), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
569/96 (8), ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1158/91 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 1991 περί της αγοράς µε δηµοπρασία αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη από τους οργανισµούς παρέµβασης (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (10), και ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 322/96 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου
1996, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της δηµόσιας
αποθεµατοποίησης του αποκορυφωµένου γάλακτος σε
σκόνη (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 419/98 (12), και να συγκεντρωθούν οι διατάξεις τους σε ένα κείµενο.
Οι οργανισµοί παρέµβασης µπορούν να αγοράζουν µόνο το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που ανταποκρίνεται στον
ορισµό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 118 της 19.5.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 148 της 28.6.1968, σ. 13.
(4) ΕΕ L 78 της 20.3.1987, σ. 10.
(5) ΕΕ L 249 της 11.9.1976, σ. 6.
(6) ΕΕ L 279 της 31.10.1996, σ. 15.
(7) ΕΕ L 129 της 19.5.1987, σ. 9.
(8) ΕΕ L 80 της 30.3.1996, σ. 48.
(9) ΕΕ L 112 της 4.5.1991, σ. 65.
(10) ΕΕ L 16 της 21.1.1999, σ. 19.
(11) ΕΕ L 45 της 23.2.1996, σ. 5.
(12) ΕΕ L 52 της 21.2.1998, σ. 20.
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περίοδο αποθεµατοποίησης, Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι
νέες διατάξεις όσον αφορά τους όρους αποθεµατοποίησης
και αφαιρέσεως από το απόθεµα που θα πρέπει να πληρούν
οι αποθήκες εφαρµόζονται µόνο στις ποσότητες αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που αγοράστηκε στην
παρέµβαση από την 1η Σεπτεµβρίου 2000.

(8)

(9)

(10)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 προβλέπει ότι οι αγορές του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη στην τιµή παρεµβάσεως µπορούν να
ανασταλούν µόλις οι προσφερόµενες ποσότητες κατά την
περίοδο από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου κάθε
έτους υπερβούν 109 000 τόνους. Στην περίπτωση αυτή, οι
αγορές µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε µόνιµο διαγωνισµό του οποίου πρέπει να προσδιοριστούν οι λεπτοµέρειες.
Τα στοιχεία προσφοράς και ιδίως η ελάχιστη ποσότητα, οι
προθεσµίες υποβολής καθώς και η ελάχιστη τιµή αγοράς
πρέπει να καθοριστούν. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των
ποιοτικών απαιτήσεων και οι προϋποθέσεις παρουσιάσεως
τον αποκορυφωµένον γάλακτος σε σκόνη κατά τη στιγµή
της προσφοράς και µετά την αποθεµατοποίηση, πρέπει να
απαιτηθεί γραπτή υποχρέωση τον προσφέροντας κατά την
έννοια αυτή η οποία πρέπει να συνοδεύει την προσφορά. Η
προσφορά πρέπει να συνοδεύεται και από εγγύηση προκειµένου να διασφαλιστεί η διατήρησή της µετά το πέρας της
προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών και την παράδοση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη εντός των
προθεσµιών που θα καθοριστούν. Επιπλέον, πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισµού της τιµής αγοράς
συναρτήσει της περιεκτικότητας σε πρωτεϊνικές ουσίες του
αγορασθέντος αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη.

Για την ορθή διαχείριση των ποσοτήτων που είναι στην
παρέµβαση απαιτείται να προβούµε στην µεταπώληση του
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη µόλις παρουσιαστούν
οι δυνατότητες διαθέσεως. Για να διασφαλιστεί η ισότητα
πρόσβασης στο πωλούµενο προϊόν πρέπει να αφεθεί η δυνατότητα σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο να αγοράζει σε καθορισµένη τιµή πώλησης. Πρέπει να καθοριστούν οι
προϋποθέσεις πωλήσεων, συνοδευόµενες από τη σύσταση
εγγυήσεως εκτελέσεως και ιδίως η ανάληψη του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και οι προθεσµίες
πληρωµής. Για να είναι δυνατόν να παρακολουθείται τακτικά
η κατάσταση των αποθεµάτων, πρέπει τα κράτη µέλη να
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πωληθείσες ποσότητες.

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 προβλέπει ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται για
την ιδιωτική αποθεµατοποίηση αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ένας αποτελεσµατικός έλεγχος του καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθούν µια
σύµβαση και µια συγγραφή υποχρεώσεων που προσδιορίζουν τους όρους αποθεµατοποίησης. Επιδιώκοντας τον ίδιο
στόχο, θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης λεπτοµερείς διατάξεις που θα αφορούν την τεκµηρίωση, την τήρηση λογιστικής, καθώς και τη συχνότητα και τις λεπτοµέρειες ελέγχου, κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999. Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της παρουσίας
των προϊόντων στην αποθήκη στο πλαίσιο συµβάσεων ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, θα πρέπει να προβλεφθεί η ρευστοποίηση του αποθέµατος κατά παρτίδες, εκτός αν το
κράτος µέλος εγκρίνει µια µικρότερη ποσότητα.

(11)
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά
µε τα ακόλουθα µέτρα παρεµβάσεως που προβλέπονται, στον
τοµέα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνή, στο άρθρο 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999:
α) αγορές στην τιµή παρεµβάσεως·
β) αγορές στο πλαίσιο µονίµου διαγωνισµού·
γ) πώληση σε καθορισµένη τιµή του αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη δηµοσίου αποθέµατος·
δ) χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τµήµα 1
Όροι αγοράς
Άρθρο 2
1.
Οι οργανισµοί παρέµβασης αγοράζουν µόνο αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999, καθώς και των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου και το οποίο τους προσφέρεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου.
2.
Οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν την ποιότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σύµφωνα µε τις µεθόδους αναλύσεως που
προβλέπονται στο παράρτηµα Ι και µε βάση τα δείγµατα που
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ. Από τους ελέγχους αυτούς πρέπει να διαπιστωθεί η
απουσία στο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη άλλων προϊόντων και
ιδίως βουτυρόγαλου ή ορού γάλακτος όπως ορίζονται στο
παράρτηµα Ι.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν, µε τη σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής, να θεσπίσουν, υπό την εποπτεία τους, σύστηµα αυτοελέγχου για ορισµένες απαιτήσεις ποιότητας και για ορισµένες εγκεκριµένες επιχειρήσεις.
3.
Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα
ραδιενέργειας που προβλέπονται, ενδεχοµένως, από την κοινοτική
ρύθµιση.
Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού µολύνσεως του προϊόντος
διενεργείται µόνον εφόσον το απαιτεί η επικρατούσα κατάσταση και
κατά τη διάρκεια της αναγκαίας περιόδου. Σε περίπτωση ανάγκης,
η διάρκεια και η έκταση των µέτρων ελέγχου καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
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4.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τη διάρκεια περιόδου τριάντα ηµερών που προηγούνται της ηµέρας αποδοχής της προσφοράς πώλησης από τον
οργανισµό παρέµβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη θα αποθεµατοποιηθεί σε σιλό, πρέπει να
έχει παρασκευαστεί κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων εβδοµάδων πριν από την εβδοµάδα κατά την οποία ελήφθη η προσφορά.
5.
Η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς είναι 20 τόνοι. Τα κράτη
µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη προσφέρεται µόνον ανά ολόκληρο τόνο.
6.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη συσκευάζεται σε σάκους
µε περιεχοµένο σε καθαρό βάρος 25 χιλιόγραµµα οι οποίοι
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ και
φέρουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις, που έχουν, ενδεχοµένως, µεταγραφεί σε κωδικό:
α) τον αριθµό έγκρισης που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το
κράτος µέλος παραγωγής·
β) την ηµεροµηνία παραγωγής ή ενδεχοµένως την εβδοµάδα παρασκευή·
γ) τον αριθµό της παρτίδας παρασκευής·
δ) την ονοµασία «αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη spray».
7.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη παραδίδεται σε παλέτες
κατάλληλες για µακροχρόνια αποθεµατοποίηση.
Σε περίπτωση παράδοσης σε παλέτες µιας χρήσεως, η τιµή αγοράς
του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη καλύπτει την αγορά της
παλέτας.
Σε περίπτωση παράδοσης σε παλέτες EUR ή συγκρίσιµης ποιότητας, οι παλέτες επιστρέφονται στον πωλητή ή ανταλλάσσονται µε
ισοδύναµες παλέτες το αργότερο κατά την έξοδο από το απόθεµα.
Άρθρο 3
1.
Η επιχείρηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 εγκρίνεται µόνον εφόσον:
α) η έγκριση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της
οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) και διαθέτει τις
κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις·
β) δεσµεύεται να τηρεί σε µόνιµη βάση τα µητρώα στοιχείων που
ορίζονται από τον αρµόδιο οργανισµό κάθε κράτους µέλους,
σχετικά µε την καταγωγή των πρώτων υλών, τις λαµβανόµενες
ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, το βουτυρόγαλα και τον ορό γάλακτος που έχουν ληφθεί, τη συντήρηση,
την εξακρίβωση και την ηµεροµηνία εξόδου κάθε παρτίδας
αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, βουτυρόγαλου και ορού
γάλακτος·
γ) αποδέχεται να υποβληθεί σε ειδικό επίσηµο έλεγχο η παραγωγή
της αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που είναι δυνατόν να
προσφερθεί στην δηµόσια παρέµβαση·
δ) δεσµεύεται να ενηµερώνει τον αρµόδιο οργανισµό που είναι
επιφορτισµένος µε τον έλεγχο, δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν, σχετικά µε την πρόθεσή της να παρασκευάσει αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη για τη δηµόσια παρέµβαση. Ωστόσο,
το κράτος µέλος µπορεί να καθορίσει συντοµότερη προθεσµία.
(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.
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2.
Για να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού, οι αρµόδιοι οργανισµοί διενεργούν αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους, ανάλογα µε τό πρόγραµµα παραγωγής βουτύρου
παρέµβασης των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.
Πραγµατοποιούν τουλάχιστον:
α) έναν έλεγχο ανά εικοσιοκτώ ηµέρες παραγωγής για την παρέµβαση και τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο, για να εξετάζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β)·
β) έναν έλεγχο ανά εξάµηνο, για να επαληθεύεται η τήρηση των
άλλων όρων έγκρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Η έγκριση ανακαλείται στην περίπτωση που δεν πληρούνται
οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Με
αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, η έγκριση µπορεί να επαναχορηγηθεί µετά από ελάχιστο διάστηµα έξι µηνών και µετά από
εµπεριστατωµένο έλεγχο.
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι µια επιχείρηση δεν τήρησε
µια από τις δεσµεύσεις της που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία β), γ) και δ), πλην περιπτώσεως ανωτέρας βίας, η έγκριση
αναστέλλεται για περίοδο από έναν έως δώδεκα µήνες, λαµβανοµένης υπόψη της σοβαρότητας της παρατυπίας.
Η εν λόγω αναστολή δεν επιβάλλεται, εφόσον το κράτος µέλος
διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εκ
βαρείας αµέλειας και ότι είναι µικρής σηµασίας από την άποψη της
αποτελεσµατικότητας των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
4.
Για τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 συντάσσεται έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται:
α) η ηµεροµηνία του ελέγχου·
β) η διάρκειά του·
γ) οι εκτελεσθείσες εργασίες.
Η έκθεεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο και να κοινοποιείται στην επιχείρηση.
5.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα µέτρα που
λαµβάνονται σχετικά µε τους ελέγχους που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 και 3 µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την
υιοθέτησή τους.
Άρθρο 4
1.
Στην περίπτωση που το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
προσφέρεται στην παρέµβαση σε ένα κράτος µέλος εκτός του
κράτους µέλους παραγωγής, η αγορά εξαρτάται από την προσκόµιση πιστοποιητικού που χορηγείται το αργότερο 45 ηµέρες µετά
από την ηµέρα αποδοχής της προσφοράς, από τον αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους παραγωγής.
Το πιστοποιητικό περιέχει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 6 στοιχεία α), β) και γ) και βεβαίωση ότι πρόκειται
για αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που έχει παραχθεί σε µια
εγκεκριµένη επιχείρηση της Κοινότητας απευθείας και αποκλειστικά
από αποκορυφωµένο γάλα, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 5, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
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2.
Στην περίπτωση που το κράτος µέλος παραγωγής πραγµατοποίησε τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος
2, το πιστοποιητικό περιλαµβάνει επίσης τα αποτελέσµατα των
ελέγχων αυτών και τη βεβαίωση ότι πρόκειται για αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999. Στην προκειµένη περίπτωση, η
συσκευασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 πρέπει να
σφραγίζεται µε αριθµηµένη ετικέτα του αρµόδιου οργανισµού του
κράτους µέλους παραγωγής. Ο αριθµός αυτός πρέπει να εµφαίνεται
στο πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τµήµα 2
∆ιαδικασία αγοράς στην τιµή παρέµβασης

L 37/103

άρθρο 7 παράγραφος 2 αποτελούν τις πρωτογενείς απαιτήσεις
κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85 της Επιτροπής (1).
Άρθρο 7
1.
Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων της προσφοράς, ο οργανισµός παρέµβασης εκδίδει, εντός προθεσµίας πέντε εργασίµων
ηµερών µετά από την ηµέρα αποδοχής της προσφοράς, δελτίο
παράδοσης µε ηµεροµηνία και αριθµό πρωτοκόλλου που αναφέρει:
α) την ποσότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που θα
παραδοθεί·
β) την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την παράδοση·
γ) την αποθήκη όσον πρέπει να παραδοθεί.

Άρθρο 5
1.

Η προσφορά πώλησης αναφέρει:

α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πωλητή·
β) την προσφερόµενη ποσότητα·
γ) τον τόπο όπου είναι αποθηκευµένο το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη που προσφέρεται.
2.
Ο οργανισµός παρέµβασης καταγράφει την ηµεροµηνία της
παραλαβής της προσφοράς καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες
και ηµεροµηνίες παραγωγής και τον τόπο όπου είναι αποθηκευµένο
το προσφερόµενο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη.
Σε περίπτωση αναστολής των αγορών στην τιµή παρέµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, η αποδοχή και η καταχώρηση των
προσφορών διακόπτονται από την ηµέρα που έπεται της ισχύος της
απόφασης αναστολής.
3.

Μία προσφορά ισχύει µόνον εάν:

α) αφορά ποσότητα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 5·
β) συνοδεύεται από την γραπτή δέσµευση τον πωλητή να τηρήσει
τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 9·
γ) έχει προσκοµιστεί η απόδειξη ότι ο πωλητής έχει συστήσει, στο
κράτος µέλος στο οποίο έχει πωληθεί η προσφορά το αργότερο
την ηµέρα αποδοχής της προσφοράς, εγγύηση ίση µε 2 ευρώ
ανά 100 χιλιόγραµµα.
4.
Η δέσµευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)
διαβιβάζεται αρχικά στον οργανισµό παρέµβασης και ισχύει µε
σιωπηρή παράταση για τις µεταγενέστερες προσφορές, µέχρι ρητής
καταγγελίας εκ µέρους του προσφέροντας ή του οργανισµού
παρέµβασης υπό τον όρο ότι:
α) στην αρχική προσφορά προσδιορίζεται ότι ο πωλητής προτίθεται να επωφεληθεί της παρούσας διάταξης·
β) στις µεταγενέστερες προσφορές υπάρχει αναφορά στην παρούσα
διάταξη µε την ένδειξη «άρθρο 5 παράγραφος 4» καθώς και
στην ηµεροµηνία της αρχικής προσφοράς.
Άρθρο 6
Η διατήρηση της προσφοράς και η παράδοση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη στην αποθήκη που ορίζεται από τον
οργανισµό παρέµβασης εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο

2.
Η παράδοση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας 28 ηµερών µετά την
ηµέρα παραλαβής της προσφοράς πώλησης. Η παράδοση είναι
δυνατόν να γίνει τµηµατικά.
3.
Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3
στοιχείο γ) αποδεσµεύεται µόλις πραγµατοποιηθεί η παράδοση της
ποσότητας που αναφέρεται στην προσφορά.
Εντούτοις, εάν από τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 προκύψει ότι το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη
δεν είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το εν
λόγω άρθρο, θα αποδεσµευτεί ωστόσο η εγγύηση για τις ποσότητες
που δεν έχουν ακόµη παραδοθεί.
4.
Η ανάληψη του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη από
τον οργανισµό παρέµβασης γίνεται την ηµέρα εισόδου στην
αποθήκη η οποία έχει οριστεί από τον οργανισµό παρέµβασης, του
τελευταίου τµήµατος του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη το
οποίο αφορούσε η προσφορά, αλλά το νωρίτερο την ηµέρα που
έπεται της ηµέρας εκδόσεως του δελτίου παράδοσης.
5.
Εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, εάν ο πωλητής δεν πραγµατοποιήσει την παράδοση µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία,
εκτός από την κατάπτωση κατ’ αναλογία των µη παραδοθεισών
ποσοτήτων της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ), δεν πραγµατοποιείται η αγορά για τις υπόλοιπες
ποσότητες.
Άρθρο 8
1.
Η πληρωµή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη το
οποίο έχει αναληφθεί πραγµατοποιείται από τον οργανισµό παρέµβασης εντός προθεσµίας που περιλαµβάνεται µεταξύ 120 και εκατόν 140 ηµερών µετά την ανάληψη, εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση
των διατάξεων του άρθρου 2.
2.
Σε περίπτωση που η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική ουσία του
στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος, η οποία έχει διαπιστωθεί
σύµφωνα µε τη µέθοδο που ενδείκνυται στο παράρτηµα Ι, ισούται ή
υπερβαίνει το 35,6 % η τιµή αγοράς ισούται µε την τιµή παρέµβασης, που εφαρµόζεται την ηµερα παρασκευής του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη.
Σε περίπτωση που η περιεκτικότητα αυτή είναι τουλάχιστον 31,4 %
και κάτω του 35,6 %, η τιµή αγοράς ισούται µε την τιµή παρέµβασης µείον ένα ποσό που υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο:
τιµή πε,ρέµβασης × [(0,356 – περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική
ουσία) × 1,75].
(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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Άρθρο 9
Με την προσφορά του ο πωλητής αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε
περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη δεν είναι σύµφωνο µε τους όρους του άρθρου 2:
α) να πάρει πίσω το εν λόγω εµπόρευµα·
β) να πληρώσει, πριν από την παραλαβή του εµπορεύµατος, τις
δαπάνες αποθεµατοποιήσεως των εν λόγω ποσοτήτων, οι οποίες
καθορίζονται από την ηµέρα παραλαβής έως την ηµέρα εξόδου.
Οι δαπάνες αποθεµατοποιήσεως που θα πληρωθούν καθορίζονται
µε βάση τα κατ’ αποκοπή ποσά για τις δαπάνες εισόδου, εξόδου και
παραµονής, που καθορίζονται σε εφαρµογή του άρθρου 6 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.1883/78 του Συµβουλίου (1).
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µικρότερες δαπάνες, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εξόδων
αποθεµατοποίησης και µεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισµός παρέµβασης ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για
την επιλογή του αυτή.
2.
Η µέγιστη απόσταση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζεται σε 350 χιλιόµετρα. Πέραν της απόστασης αυτής, τα επιπρόσθετα έξοδα µεταφοράς που βαρύνουν τον οργανισµό παρέµβασης
καθορίζονται σε 0,05 ευρώ ανά τόνο και ανά χιλιόµετρο.

Αποθεµατοποίηση και έξοδος από το απόθεµα

Εντούτοις, στην περίπτωση που ο οργανισµός παρέµβασης που
προβαίνει στην αγορά ανήκει σε ένα άλλο κράτος µέλος από εκείνο
στο έδαφος του οποίου έχει αποθηκευτεί το αποκορυφωµένο γάλα
σε σκόνη, τότε, για τον υπολογισµό της µεγίστης απόστασης που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, δεν λαµβάνεται υπόψη η απόσταση
µεταξύ της αποθήκης αποθεµατοποίησης τον πωλητή και των
συνόρων του κράτους µέλους του οργανισµού παρέµβασης που
διενεργεί την αγορά.

Άρθρο 10

Άρθρο 12

1.
Οι αποθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1
τέταρτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 πρέπει να
πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1.
Κατά την αφαίρεση από το απόθεµα, ο οργανισµός παρέµβασης διαθέτει το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη σε παλέτα, στην
αποβάθρα της αποθήκης φορτωµένο στο µέσο µεταφοράς, χωρίς το
στίβαγµα.

Τµήµα 3

α) να είναι στεγνές, σε καλή κατάσταση συντήρησης και απαλλαγµένες από ζωικά παράσιτα·
β) να µην υπάρχει παράξενη οσµή·
γ) να επιτρέπεται ο καλός αερισµός·
δ) να διαθέτουν χωρητικότητα τουλάχιστον 1 000 τόνων και µέσα
αφαιρέσεως από το απόθεµα για να αφαιρείται από το απόθεµα
ηµερησίως τουλάχιστον το 3 % της ποσότητας που είναι αποθεµατοποιηµένη στην αποθήκη, µε ελαχίστη δυναµικότητα 100
τόνων ανά ηµέρα. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνονται υπόψη µόνο
οι ποσότητες του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που
αγοράστηκαν από την 1η Σεπτεµβρίου 2000.
Οι σχετικοί κίνδυνοι µε την αποθεµατοποίηση αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη καλύπτονται από ασφάλεια που έχει µορφή είτε
συµβατικής υποχρεώσεως των αποθεµατοποιητών, είτε µορφή
γενικής ασφάλειας του οργανισµού παρέµβασης. Μπορεί επίσης και
το κράτος µέλος να είναι ίδιος ασφαλιστής του.
2.
Οι οργανισµοί παρέµβασης απαιτούν η απόθεση και η αποθεµατοποίηση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη να πραγµατοποιούνται σε παλέτες και µε τρόπο ώστε να δηµιουργούνται
παρτίδες που είναι εύκολα ταυτοποιήσιµες και προσβάσιµες.
3.
Ο αρµόδιος για του έλεγχο οργανισµός προβαίνει σε αιφνίδιο
έλεγχο για τη διαπίστωση της παρουσίας των προϊόντων στην
αποθήκη όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2148/96 της Επιτροπής (2).

Σε περίπτωση που διατίθεται σε παλέτες EUR ή σε παλέτες συγκρίσιµης ποιότητας, οι ισοδύναµες παλέτες επιστρέφονται στον οργανισµό παρέµβασης από τον αγοραστή κατά την αφαίρεση από το
απόθεµα.
2.
Τα ενδεχόµενα έξοδα τακτοποίησης και εκφόρτωσης από τις
παλέτες βαρύνουν τον αγοραστή του αποκορυφωµένου γάλακτος
σε σκόνη. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατ’ αποκοπή από το
κράτος µέλος που ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο µετά από αίτηµά
του και κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός του µήνα που έπεται
της έγκρισης του παρόντος κανονισµού και πριν από κάθε τροποποίηση.
Τµήµα 4
Ειδικοί όροι σε περίπτωση αγοράς µε διαγωνισµό
Άρθρο 13
Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να προβεί στην αγορά µε µόνιµο
διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11 και 12 του παρόντος
κανονισµού εκτός από ειδικές διατάξεις που προβλέπονται από το
παρόν τµήµα.

Άρθρο 11
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης επιλέγει την πλησιέστερη διαθέσιµη αποθήκη στον τόπο όπου αποθηκεύεται το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη.
Εντούτοις, ο οργανισµός µπορεί να επιλέγει έναν άλλο αποθηκευτικό χώρο µέσα στα όρια της απόστασης που προβλέπονται στην
παράγραφο 2. Πέραν της αποστάσεως αυτής, να επιλέγει έναν άλλο
αποθηκευτικό χώρο όταν η επιλογή αυτή έχει ως αποτέλεσµα
(1) ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1.
(2) ΕΕ L 288 της 9.11.1996, σ. 6.

Άρθρο 14
1.
Προκήρυξη διαγωνισµού δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών για κάθε έναν
από τους ειδικούς διαγωνισµούς, λήγει κάθε δεύτερη και τετάρτη
Τρίτη του µηνός, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών) µε εξαίρεση τη
δεύτερη Τρίτη του µηνός Αυγούστου. Αν η Τρίτη είναι αργία, η
προθεσµία λήγει την προηγούµενη τελευταία εργάσιµη ηµέρα, στις
12.00 (ώρα Βρυξελλών).
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Άρθρο 15
1.
Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν σε διαγωνισµό στον οργανισµό παρέµβασης ενός κράτους µέλους, είτε µε την κατάθεση
γραπτής προσφοράς έναντι αποδείξεως παραλαβής είτε µε οιοδήποτε µέσο γραπτής επικοινωνίας µε απόδειξη παραλαβής.
2.

Η προσφορά αναφέρει:

α) ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος·
β) την προσφερόµενη ποσότητα·
γ) την προτεινόµενη τιµή ανά 100 χιλιόγραµµα αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη, µη λαµβανοµένων υπόψη των εσωτερικών
επιβαρύνσεων, στην αποβάθρα της αποθήκης σε παλέτα, εκφραζόµενη σε ευρώ µε κατ’ ανώτατο όριο δύο δεκαδικούς·
δ) τον τόπο όπου είναι αποθηκευµένο το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη που προσφέρεται.
3.

Η προσφορά είναι έγκυρη µόνον εφόσον:

α) αφορά αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που παρασκευάστηκε
κατά τη διάρκεια περιόδου 21 ηµερών ή, ενδεχοµένως, τριών
εβδοµάδων, που προηγούνται της ηµέρας λήξεως της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών που αναφέρεται στο
άρθρο 14 παράγραφος 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η
περίοδος µεταξύ δύο διαδοχικών διαγωνισµών είναι µεγαλύτερη
από 21 ηµέρες, το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη µπορεί να
παρασκευαστεί κατά την διάρκεια αυτής της τελευταίας περιόδου·
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παρέµβασης εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο άρθρο 19
παράγραφος 3 αποτελούν τις πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την
έννοια του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
Άρθρο 17
1.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το αργότερο
στις 9.00 π.µ. (ώρα Βρυξελλών) την ηµέρα που έπεται της λήξης
της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 τις
ποσότητες και τις τιµές που προσφέρονται από τους προσφέροντες.
2.
Λαµβανοµένων υπόψη των προσφορών που έχουν υποβληθεί
για κάθε διαγωνισµό, η Επιτροπή καθορίζει µια µέγιστη τιµή αγοράς σε συνάρτηση µε τις εφαρµοζόµενες τιµές παρέµβασης
σύµφωνα µε τη διαδικασία του προβλέπεται στο άρθρο 42 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να µη δώσει συνέχεια στο
διαγωνισµό.
Άρθρο 18
1.
Η προσφορά απορρίπτεται εάν η προτεινόµενη τιµή είναι
µεγαλύτερη από τη µέγιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 2 που ισχύει για τον εν λόγω διαγωνισµό.
2.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το
διαγωνισµό δεν µεταβιβάζονται.

β) αφορά µια ποσότητα αποκορυφωµένου γάλα σε σκόνη σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 5·

Άρθρο 19

γ) συνοδεύεται από τη γραπτή δέσµευση του προσφέροντος να
τηρήσει τις διατάξεις του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 9·

1.
Κάθε προσφέρων ενηµερώνεται αµέσως από τον οργανισµό
παρέµβασης για το αποτέλεσµα της συµµετοχής του στο διαγωνισµό.

δ) προσκοµίζεται η απόδειξη ότι ο προσφέρων έχει προβεί στη
σύσταση στο κράτος µέλος όπου υποβάλλεται η προσφορά,
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας για την υποβολή των
προσφορών, εγγύησης διαγωνισµού 2 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα, για τον εν λόγω διαγωνισµό.

Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο
δ) αποδεσµεύεται αµέσως όσον αφορά τις προσφορές που δεν
ελήφθησαν υπόψη.

4.
Η δέσµευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)
διαβιβάζεται αρχικά στον οργανισµό παρέµβασης και ισχύει µε
σιωπηρή παράταση για τις µεταγενέστερες προσφορές, µέχρι ρητής
καταγγελίας εκ µέρους του προσφέροντος ή του οργανισµού
παρέµβασης υπό τον όρο ότι:
α) η αρχική προσφορά προσδιορίζει ότι ο προσφέρων προτίθεται
να επωφεληθεί από την παρούσα διάταξη·

2.
Ο οργανισµός παρέµβασης εκδίδει χωρίς καθυστέρηση δελτίο
παράδοσης µε ηµεροµηνία και αριθµό πρωτοκόλλου που αναφέρει:
α) την ποσότητα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, που πρόκειται να παραδοθεί·
β) την προθεσµία παράδοσης·
γ) την αποθήκη στην οποία πρέπει να παραδοθεί.

β) οι µεταγενέστερες προσφορές αναφέρονται στην παρούσα διάταξη (µε την ένδειξη: «άρθρο 15 παράγραφος 4») καθώς και
στην ηµεροµηνία της αρχικής προσφοράς.

3.
Ο υπερθεµατιστής, σε προθεσµία 28 ηµερών από την ηµέρα
λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, προβαίνει
στην παράδοση του αποκορυφωµένου γάλα σε σκόνη. Η παράδοση
µπορεί να γίνει τµηµατικά.

5.
Η προσφορά δεν µπορεί να αποσυρθεί µετά τη λήξη της
προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 για την
υποβολή των προσφορών που αφορούν τον υπόψη διαγωνισµό.

4.
Η εγγύηση διαγωνισµού αποδεσµεύεται µόλις πραγµατοποιήσει ο υπερθεµατιστής, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, την παράδοση της ποσότητας που αναφέρεται στο δελτίο παράδοσης.

Άρθρο 16
Η διατήρηση της προσφοράς µετά τη λήξη της προθεσµίας για την
υποβολή των προσφορών και η παράδοση του αποκορυφωµένου
γάλακτος σε σκόνη στην αποθήκη που ορίζεται από τον οργανισµό

5.
Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, εάν ο υπερθεµατιστής
δεν πραγµατοποιήσει την παράδοση µέσα στην προβλεπόµενη
προθεσµία, εκτός από την κατάπτωση κατ’ αναλογία των µη παραδοθεισών ποσοτήτων της εγγύησης διαγωνισµού που αναφέρεται
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο δ), δεν πραγµατοποιείται η
αγορά για τις υπόλοιπες ποσότητες.
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Άρθρο 20
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης καταβάλλει στον υπερθεµατιστή
εντός προθεσµίας µεταξύ της 120ής και της 140ής ηµέρας µετά
την ανάληψη του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη, την τιµή
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
έχει διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6 και 7 και του άρθρου 15 παράγραφος 3 στοιχείο
α).
2.
Σε περίπτωση που η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική ουσία του
στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείµµατος, η οποία έχει διαπιστωθεί
σύµφωνα µε τη µέθοδο που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, ισούται ή
υπερβαίνει το 35,6 %, η τιµή αγοράς ισούται µε την τιµή παρέµβασης.
Σε περίπτωση που η περιεκτικότητα αυτή είναι τουλάχιστον
31,4 %, και κάτω του 35,6 %, η τιµή αγοράς ισούται µε την τιµή
παρέµβασης µείον ένα ποσό που υπολογίζεται µε τον ακόλουθο
τρόπο:
τιµή παρέµβασης × [(0,356 – περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική
ουσία) × 1,75].
3.
Ως ηµέρα ανάληψης του αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη από
τον οργανισµό παρέµβασης νοείται η ηµέρα εισόδου στην αποθήκη
που έχει οριστεί από τον οργανισµό παρέµβασης, του τελευταίου
τµήµατος της ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
που αφορούσε η προσφορά, αλλά το νωρίτερο την επόµενη ηµέρα
της έκδοσης του δελτίου παράδοσης.
Τµήµα 5
Πώληση
Άρθρο 21
Οι οργανισµοί παρέµβασης των κρατών µελών πωλούν σε κάθε
ενδιαφερόµενο αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που κατέχουν που
έχει εισέλθει σε απόθεµα πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 1997.
Άρθρο 22
1.
Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πωλείται στη θύρα της
αποθήκης σε τιµή ίση µε την τιµή παρέµβασης που καθορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999 και που εφαρµόζεται την ηµέρα της σύναψης της
σύµβασης πώλησης, η οποία προσαυξάνεται κατά 1 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα.
2.

Στην αίτηση αγοράς αναφέρεται:

α) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αγοραστή·
β) η αιτούµενη ποσότητα·
γ) ενδεχοµένως, η αποθήκη στην οποία βρίσκεται το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και ενδεχοµένως µια αποθήκη αντικατάστασης.
3.

Η αίτηση αγοράς ισχύει µόνο εάν:

α) αφορά τουλάχιστον 10 τόνους. Ωστόσο στην περίπτωση κατά
την οποία η υπολειπόµενη ποσότητα σε µία αποθήκη είναι
µικρότερη από 10 τόνους, η πώληση αφορά αυτή την υπολειπόµενη ποσότητα·
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β) προσκοµιστεί η απόδειξη ότι ο αγοραστής έχει συστήσει, στο
κράτος µέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, εγγύηση ίση
µε 7 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα, για να διασφαλιστεί η εκτέλεση των πρωτογενών απαιτήσεων, κατά την έννοια του άρθρου
20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, σχετικά µε την
ανάληψη του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη εντός της
προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 23
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης προβαίνει στην πώληση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία
κατά την οποία αυτό έχει εισέλθει στο απόθεµα, αρχής γενοµένης
από το παλαιότερο προϊόν της συνολικής διαθέσιµης ποσότητας ή,
ενδεχοµένως, της διαθέσιµης ποσότητας στην ή στις αποθήκες που
ορίζονται από τον επιχειρηµατία.
2.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αποδοχή αιτήσεως αγοράς
θα οδηγούσε, για τη συγκεκριµένη αποθήκη στο να υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη που
είναι ακόµη διαθέσιµη, η πώληση κατακυρώνεται στον εν λόγω
αιτούντα µόνο για την ποσότητα αυτή. Ωστόσο, ο οργανισµός
παρέµβασης µπορεί να ορίσει, µε τη σύµφωνη γνώµη του αιτούντα,
άλλες αποθήκες για να επιτευχθεί η ποσότητα που αναγράφεται
στην αίτηση.
3.
Στην περίπτωση κατά την οποία, µε την αποδοχή περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια αποθήκη, θα υπάρξει υπέρβαση της
διαθέσιµης ποσότητας, προβαίνουν στην κατακύρωση της πώλησης
µε κατανοµή της διαθέσιµης ποσότητας ανάλογα µε τις αιτούµενες
ποσότητες. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία µια τέτοια
κατανοµή θα οδηγούσε στο να κατακυρωθούν ποσότητες µικρότερες από 5 τόνους, διενεργείται κατακύρωση µε κλήρωση.
4.
Όλες οι έγκυρες αιτήσεις αγοράς που περιέρχονται στον
οργανισµό παρέµβασης την ίδια ηµέρα θεωρούνται ότι έχουν
υποβληθεί συγχρόνως.
5.
Ο οργανισµός παρέµβασης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για
να µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να εξετάσουν µε δικές τους δαπάνες, πριν από την σύναψη της σύµβασης πώλησης, τα δείγµατα που
έχουν ληφθεί από το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που τίθεται
σε πώληση.
Άρθρο 24
1.
Ο αγοραστής παραλαµβάνει το αποκορυφωµένο γάλα σε
σκόνη εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµέρα της σύναψης
της σύµβασης πώλησης.
Η παραλαβή της ποσότητας που αγοράστηκε δύναται να γίνει
τµηµατικά κατά επιµέρους ποσότητες από τις οποίες καµία δεν
δύναται να είναι κατώτερη των 10 τόνων. Ωστόσο στην περίπτωση
που η υπολειπόµενη ποσότητα που βρίσκεται σε αποθήκη είναι
κατώτερη από το ανωτέρω όριο ή παραλαβή µπορεί να αφορά την
εν λόγω υπολειπόµενη ποσότητα
2.
Πριν από την παραλαβή κάθε ποσότητας, ο αγοραστής
πληρώνει στον οργανισµό παρέµβασης την τιµή που αντιστοιχεί
στην ποσότητα που θα παραλάβει.
3.
Εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας, αν ο αγοραστής δεν παραλάβει το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, η σύµβαση πώλησης ακυρώνεται
για τις εναποµένουσες ποσότητες.
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4.
Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3
στοιχείο β) καταπίπτει για τις ποσότητες για τις οποίες η σύµβαση
πώλησης έχει ακυρωθεί δυνάµει της παραγράφου 3. Αποδεσµεύεται
αµέσως για τις ποσότητες που παρελήφθησαν εντός της ορισθείσας
προθεσµίας.
5.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο οργανισµός παρέµβασης
καθορίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία αναλόγως της επικαλούµενης περιστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τµήµα 1
Σύµβαση και όροι αποθεµατοποίησης

Άρθρο 25
Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου, νοείται ως:
α) «παρτίδα αποθεµατοποίησης», µια ποσότητα βάρους τουλάχιστον 10 τόνων και οµοιογενούς συνθέσεως και ποιότητας, που
προέρχεται από το ίδιο εργοστάσιο και αποθεµατοποιείται την
ίδια ηµέρα στην ίδια αποθήκη·
β) «ηµέρα έναρξης της συµβατικής αποθεµατοποίησης», η επόµενη
της ηµέρας εισόδου στο απόθεµα·
γ) «τελευταία ηµέρα της συµβατικής αποθεµατοποίησης», η ηµέρα
που προηγείται της ηµέρας εξόδου από το απόθεµα.

Άρθρο 26
Όταν η Επιτροπή αποφασίζει τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1255/1999, οι συµβάσεις που αφορούν την ιδιωτική αποθεµατοποίηση συνάπτονται µεταξύ του οργανισµού παρέµβασης του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου είναι αποθηκευµένο το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και των φυσικών ή νοµικών
προσώπων, εφεξής ονοµαζόµενων «συµβαλλόµενοι».

Άρθρο 27
Μπορεί να γίνει σύµβαση ιδιωτικής αποθεµατοποίησης µόνο για το
αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999 και το οποίο ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:
α) περιέχει κατ’ ανώτατο όριο 11 % λιπαρές ουσίες και 5 % νερό,
µε περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού και χωρίς
λιπαρά υπολείµµατος τουλάχιστον 31,4 %·
β) έχει παρασκευαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των 28
ηµερών ή τεσσάρων εβδοµάδων που προηγούνται της ηµέρας
ενάρξεως της συµβατικής αποθεµατοποίησης σε εγκεκριµένη
επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος
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1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισµού και η οποία
αποδέχεται να υποβληθεί σε ειδικό επίσηµο έλεγχο της παρασκευής του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για το οποίο
είναι δυνατόν να υπάρξει σύµβαση αποθεµατοποίησης·
γ) έχει επίπεδο ραδιενέργειας το οποίο δεν υπερβαίνει τα ανώτατα
επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·
δ) έχει αποθηκευθεί σε σάκους καθαρού βάρους 25 kg ή σε «big
bags» ανώτατου βάρους 1 500 kg, στους οποίους υπάρχουν
τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδίξεις, ενδεχοµένως κωδικοποιηµένες:
i) ο αριθµός εγκρίσεως που ταυτοποιεί το εργοστάσιο και το
κράτος µέλος παραγωγής·
ii) η ηµεροµηνία ή η εβδοµάδα παρασκευής·
iii) ο αριθµός της παρτίδας παρασκευής·
iv) το καθαρό βάρος·
ε) δεν έχει υπαχθεί υπό το καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλίου (1)· η µεταγενέστερη υπαγωγή υπό το καθεστώς αυτό
ισοδυναµεί µε τη λήξη της συµβατικής αποθεµατοποίησης.
Άρθρο 28
1.
Η σύµβαση αποθεµατοποίησης συντάσσεται γραπτώς για µία
ή περισσότερες παρτίδες αποθεµατοποίησης και περιλαµβάνει
κυρίως διατάξεις που αφορούν:
α) στην ποσότητα του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη στην
οποία εφαρµόζεται η σύµβαση·
β) στο ποσό της ενίσχυσης·
γ) στις ηµεροµηνίες τις σχετικές µε την εκτέλεση της σύµβασης, µε
την επιφύλαξη απόφασης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, δεύτερη φράση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 42 του εν λόγω κανονισµού·
δ) στην ταυτοποίηση των αποθηκών.
2.
Για τα µέτρα ελέγχου και κυρίως εκείνα που αναφέρονται στο
άρθρο 33 ο οργανισµός παρέµβασης του κράτους µέλους αποθήκευσης συντάσσει συγγραφή υποχρεώσεων. Η σύµβαση αποθεµατοποίησης αναφέρεται σ’ αυτή τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 29
1.
Οι περίοδοι για τις εργασίες εισόδου και εξόδου από το
απόθεµα καθορίζονται κατά την απόφαση που αφορά τη χορήγηση
ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη.
2.
Η αφαίρεση από το απόθεµα πρέπει να πραγµατοποιείται σε
ολόκληρες παρτίδες. Ωστόσο, στην περίπτωση που αναφέρεται στο
άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) η ρευστοποίηση του αποθέµατος µπορεί να αφορά µόνο µια σφραγισµένη ποσότητα.
Άρθρο 30
1.
Η αίτηση σύναψης µιας σύµβασης µε τον οργανισµό παρέµβασης δεν µπορεί να αναφέρεται παρά µόνον σε παρτίδες αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για τις οποίες έχουν περατωθεί οι
εργασίες εισόδου στο απόθεµα.
(1) ΕΕ L 62 της 7.3.1980, σ. 5.
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Η αίτηση αυτή πρέπει να φθάνει στον οργανισµό παρέµβασης εντός
µέγιστης προθεσµίας 30 ηµερών από την ηµεροµηνία εισόδου στο
απόθεµα. Ο οργανισµός παρέµβασης καταχωρεί την ηµεροµηνία
παραλαβής της αιτήσεως.

λαµβάνονται:

Ωστόσο, στην περίπτωση που η αίτηση περιέρχεται στον οργανισµό
παρέµβασης εντός προθεσµίας 10 εργάσιµων ηµερών από το τέλος
της προαναφερθείσας µέγιστης προθεσµίας, η σύµβαση αποθεµατοποίησης µπορεί να συναφθεί, αλλά το ποσό της ενίσχυσης θα
µειωθεί κατά 30 %.

β) οι ηµεροµηνίες εισόδου και εξόδου από το απόθεµα·

2.
Η σύµβαση αποθεµατοποίησης συνάπτεται εντός µέγιστης
προθεσµίας 30 ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της
αίτησης.

4.
Τα αποθεµατοποιηµένα προϊόντα πρέπει να αναγνωρίζονται
εύκολα και να είναι ευχερής η πρόσβαση σ’ αυτά. Πρέπει να
εξατοµικεύονται ανά σύµβαση.

α) ο αριθµός της παρτίδας αποθεµατοποίησης των προϊόντων που
έχουν τεθεί υπό ιδιωτική αποθεµατοποίηση·
γ) η ποσότητα αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για κάθε
παρτίδα αποθεµατοποίησης·
δ) η θέση των προϊόντων µέσα στον αποθηκευτικό χώρο.

Άρθρο 31
Όταν η αποθεµατοποίηση αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη
πραγµατοποιείται σε ένα κράτος µέλος εκτός του κράτους µέλους
παραγωγής, η σύναψη της σύµβασης αποθεµατοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 30 υπόκειται στην προσκόµιση πιστοποιητικού,
το οποίο χορηγείται, εντός µέγιστης προθεσµίας 50 ηµερών από
την ηµεροµηνία εισόδου στο απόθεµα, από τον αρµόδιο οργανισµό
του κράτους µέλους παραγωγής.
Στο πιστοποιητικό περιλαµβάνονται οι ενδείξεις που αφορούν τον
αριθµό εγκρίσεως που ταυτοποιεί το εργοστάσιο και το κράτος
µέλος παραγωγής, την ηµεροµηνία ή την εβδοµάδα παρασκευής,
τον αριθµό της παρτίδας παρασκευής και την επιβεβαίωση ότι
πρόκειται για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη που αναφέρεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1255/1999.
Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος
άρθρου, η σύµβαση αποθεµατοποίησης συνάπτεται εντός µέγιστης
προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της
αίτησης.
Τµήµα 2
Έλεγχοι
Άρθρο 32
1.
Το κράτος µέλος µεριµνά ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις
που παρέχουν δικαίωµα στην καταβολή της ενίσχυσης.
2.
Ο συµβαλλόµενος ή, µετά από αίτηση ή έγκριση του κράτους µέλους, ο υπεύθυνος της αποθήκης θέτει στη διάθεση του
αρµόδιου οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο,
κάθε έγγραφο µε το οποίο µπορούν ιδίως να διαπιστωθούν, όσον
αφορά τα προϊόντα που τίθενται υπό ιδιωτική απόθεµατοποίηση, τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) ο αριθµός εγκρίσεως που ταυτοποιεί το εργοστάσιο και το
κράτος µέλος παραγωγής·
β) η ηµεροµηνία παρασκευής·
γ) η ηµεροµηνία εισόδου στο απόθεµα·
δ) ο αριθµός της παρτίδας αποθεµατοποίησης·
ε) η παρουσία του προϊόντος στον αποθηκευτικό χώρο και
διεύθυνση του εν λόγω χώρου·

Άρθρο 33
1.
Κατά την αποθεµατοποίηση, ο αρµόδιος οργανισµός πραγµατοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει κατά
την ηµεροµηνία εισόδου στο απόθεµα και λήγει 28 ηµέρες µετά
την ηµεροµηνία της καταχώρησης της αίτησης σύναψης σύµβασης.
Για να εξασφαλισθεί ότι τα αποθεµατοποιηµένα προϊόντα είναι
επιλέξιµα για ενίσχυση, οι έλεγχοι διοργανώνονται κατά επαρκώς
αντιπροσωπευτικό τρόπο στο 5 % τουλάχιστον των ποσοτήτων που
εισήλθαν στο απόθεµα για να επιτευχθεί όσον αφορά το βάρος, την
αναγνώριση της ταυτότητας και της φύσης των προϊόντων ότι οι
παρτίδες αποθεµατοποίησης είναι, στο σύνολό τους, υλικά σύµφωνες µε την αίτηση σύναψης της σύµβασης.
2.

Ο αρµόδιος οργανισµός προβαίνει:

α) είτε στη σφράγιση, τη στιγµή του ελέγχου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του συνόλου των προϊόντων κατά συµβάσεις,
κατά παρτίδα αποθεµατοποίησης ή κατά µικρότερη ποσότητα·
β) είτε σε αιφνίδιο δειγµατοληπτικό έλεγχο όσον αφορά την
παρουσία των προϊόντων στην αποθήκη. Το λαµβανόµενο
δείγµα για τον αιφνίδιο δειγµατοληπτικό έλεγχο πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό και να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10 % της
συνολικής συµβατικής ποσότητας ενός µέτρου ενίσχυσης στην
ιδιωτική αποθεµατοποίηση.
3.
Κατά το τέλος της συµβατικής περιόδου αποθεµατοποίησης,
ο αρµόδιος οργανισµός προβαίνει σε έλεγχο µε δειγµατοληψία,
που αφορά το βάρος και την ταυτότητα. Εάν το αποκορυφωµένο
γάλα σε σκόνη παραµένει σε απόθεµα µετά τη λήξη της µέγιστης
διάρκειας της συµβατικής αποθεµατοποίησης, ο έλεγχος µπορεί να
διενεργείται κατά την έξοδο από το απόθεµα.
Ενόψει του ελέγχου, ο συµβαλλόµενος ενηµερώνει τον αρµόδιο
οργανισµό, υποδεικνύοντας σ’ αυτόν τις σχετικές παρτίδες αποθεµατοποίησης, τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από:
α) τη λήξη της διάρκειας συµβατικής αποθεµατοποίησης των 180
ηµερών
ή
β) την έναρξη των εργασιών έξοδο από το απόθεµα εάν αυτές
γίνονται κατά τη διάρκεια ή µετά την περίοδο των 180 ηµερών.

στ) η ηµεροµηνία εξόδου από το απόθεµα.

Το κράτος µέλος µπορεί να δεχθεί προθεσµία συντοµότερη από
εκείνη των πέντε εργασίµων ηµερών.

3.
Ο συµβαλλόµενος ή, ενδεχοµένως αντ’ αυτού, ο υπεύθυνος
της αποθήκης, τηρεί για κάθε σύµβαση λογιστικά στοιχεία
αποθήκης, διαθέσιµα στο χώρο της εγκατάστασης, στα οποία περι-

4.
Για τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει των παραγράφων
1, 2 και 3 πρέπει να συντάσσεται έκθεση στην οποία προσδιορίζονται:
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α) η ηµεροµηνία ελέγχου·
β) η διάρκειά του·
γ) οι εκτελεσθείσες εργασίες.
Η έκθεση για τον έλεγχο πρέπει να υπογράφεται από τον αρµόδιο
υπάλληλο, και προσυπογράφεται από το συµβαλλόµενο ή, ενδεχοµένως, από τον υπεύθυνο της αποθήκης και πρέπει να εµφαίνεται
στον φάκελο πληρωµής.
5.
Σε περίπτωση παρατυπιών που αφορούν 5 % ή περισσότερο
των ποσοτήτων των προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο, ο έλεγχος
επεκτείνεται σε µεγαλύτερο δείγµα, το οποίο θα προσδιορίζεται
από τον αρµόδιο οργανισµό.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή
εντός προθεσµίας τεσσάρων εβδοµάδων.
Τµήµα 3
Ενισχύσεις στην αποθεµατοποίηση
Άρθρο 34
1.
Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση που προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999 µπορεί να χορηγηθεί µόνο για µια διάρκεια συµβατικής
αποθεµατοποίησης µεταξύ κατ’ ελάχιστο όριο 60 ηµερών και κατά
µέγιστο όριο 80 ηµερών.
Στην περίπτωση που η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισµού δεν τηρείται από τον
συµβαλλόµενο, η ενίσχυση µειώνεται κατά 15 % και καταβάλλεται
µόνο για την περίοδο για την οποία ο συµβαλλόµενος παρείχε την
απόδειξη, µε ικανοποιητικό για τον αρµόδιο οργανισµό τρόπο, ότι
το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη παρέµεινε σε συµβατική αποθεµατοποίηση.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 η Επιτροπή ορίζει το ποσό
της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.
3.
Η ενίσχυση καταβάλλεται µετά από αίτηση του συµβαλλόµενου µετά το πέρας της περιόδου συµβατικής αποθεµατοποίησης
εντός προθεσµίας 120 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της
αίτησης, εφόσον έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι του άρθρου 33
παράγραφος 3 και τηρούνται οι προϋποθέσεις που παρέχουν
δικαίωµα για καταβολή ενίσχυσης.

L 37/109

Ωστόσο, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα όσον αφορά
το δικαίωµα ενίσχυσης, η πληρωµή πραγµατοποιείται µόνο µετά
την αναγνώριση του δικαιώµατος ενίσχυσης.
Άρθρο 35
Αν η κατάσταση της αγοράς απαιτεί, το ποσό της ενίσχυσης και οι
περίοδοι των εργασιών εισόδου και εξόδου από το απόθεµα, καθώς
και η µέγιστη περίοδος αποθεµατοποίησης µπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους για τις προς σύναψη συµβάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 36
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο κάθε
Τετάρτη πριν από τις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), τις ποσότητες αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη για τις οποίες κατά την προηγούµενη εβδοµάδα υπήρξε:
α) προσφορά πώλησης σύµφωνα µε το άρθρο 5·
β) σύµβαση πώλησης σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1·
γ) σύµβαση ιδιωτικής αποθεµατοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο
28.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 2213/76, (ΕΟΚ) αριθ. 1362/87, (ΕΟΚ)
αριθ. 1158/91 και (ΕΚ) αριθ. 322/96 καταργούνται.
Οι αναφορές στους καταργηθέντες κανονισµούς θεωρούνται ότι
γίνονται στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 38
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Παράµετρος

Περιεκτικότητα, ποιοτικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος αναφοράς

Περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ουσίες

Ελάχιστη 31,4 % επί του στερεού και χωρίς
λιπαρά υπολείµµατος

(1)

Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες

Ανώτατη 1.00 %

(1)

Περιεκτικότητα σε νερό

Ανώτατη 3,5 %

(1)

Οξύτητα µετρούµενη σε χιλιοστόλιτρα δεκατοκανονικού διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου

Ανώτατη 19,5 ml

(1)

Περιεκτικότητα σε γαλακτικά άλατα

Ανώτατη 150 mg/100 g

(1)

Πρόσθετα

Κανένα

(1)

∆οκιµασία φωσφατάσης

Αρνητική, δηλαδή ίση ή µικρότερη από 4 µικρογραµµάρια φαινόλης ανά γραµµάριο ανασυσταθέντος γάλακτος

(1)

∆είκτης αδιαλυτότητας

Ανώτατη 0,5 ml (24 °C)

(1)

Περιεκτικότητα σε καµένα σωµατίδια

Ανώτατη 15,0 mg, δηλαδή τουλάχιστον δίσκος
Β

(1)

Περιεκτικότητα σε µικροοργανισµούς

Ανώτατη 40 000 ανά γραµµάριο

(1)

Ανίχνευση κολοβακτηριδίων

Αρνητική 0,1 g

(1)

Ανίχνευση βουτυρόγαλου ( )

Αρνητική ( )

(1)

Ανίχνευση πυτιάς ορού γάλακτος (4)

Αρνητική

(1)

Ανίχνευση όξινου ορού γάλακτος ( )

Αρνητική

Μέθοδος
εγκεκριµένη από
την αρµόδια αρχή

Γεύση και οσµή

Απαλλαγµένο

(1)

Εµφάνιση

Χρώµα λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό, απουσία
ακαθαρσιών και χρωµατισµένων σωµατιδίων

(1)

Αντιµικροβιακές ουσίες

Αρνητική (5)

(1)

2

3

4

(1) Βλέπε κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/2001 για τη θέσπιση λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, όσον αφορά τις
µεθόδους που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και την αξιολόγηση της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας)
(2) Ως βουτυρόγαλα νοείται: το υποπροϊόν παρασκευής του βουτύρου το οποίο προκύπτει µετά από απόδαρση ή αποµάκρυνση των ακαθαρσιών
εµπεριέχοντας την κρέµα και διαχωρίζοντας τη στερεά λιπαρά φάση.
(3) Η απουσία βουτυρόγαλου διαπιστώνεται είτε µέσω αιφνιδίου επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση παραγωγής, που πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά ανά εβδοµάδα, είτε µέσω εργαστηριακής ανάλυσης του τελικού προϊόντος µε την οποία διαπιστώνεται ανώτατο 69,31 mg FEDP
ανά 100 g.
(4) Ως ορός γάλακτος νοείται: το υποπροϊόν παρασκευής του τυριού ή της καζεΐνης µέσω της δράσεως οξέων, πυτιάς ή/και φυσικοχηµικών
διαδικασιών.
(5) Το γάλα που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παράρτηµα Α κεφάλαιο ΙΙΙ µέρος ∆ της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ.

7.2.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη πρέπει να συσκευάζεται σε χάρτινους σάκους καινούργιους, καθαρούς, ξηρούς και
ανέπαφους καθαρού περιεχοµένου 25 kg.
2. Οι σάκοι πρέπει να αποτελούνται από τρία επάλληλα φύλλα χάρτου τουλάχιστον τα οποία αντιστοιχούν µαζί σε ελάχιστο
420 J/m2 TEA Average.
Το δεύτερο φύλλο καλύπτεται από φύλλο πολυαιθυλενίου 15 g/m2 τουλάχιστον.
Στο εσωτερικό των χάρτινων φύλλων, υπάρχει σάκος πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 0,08 mm, συγκολληµένος στο κάτω
µέρος.
3. Οι σάκοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την προδιαγραφή ΕΝ 770.
4. Κατά το γέµισµα, ο σάκος πρέπει να είναι καλά πεπιεσµένος. Πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε η διείσδυση σκόνης
αποκορυφωµένου γάλακτος χύδην µεταξύ των διαφόρων στρωµάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
1. Η δειγµατοληψία προγµατοποιείται µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διεθνή προδιαγραφή ΙSO 707. Ωστόσο τα
κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια άλλη µέθοδο δειγµατοληψίας εφόσον η τελευταία συµφωνεί µε τις αρχές της
προδιαγραφής που προαναφέρθηκε.
2. Αριθµός των συσκευασιών που πρόκειται να επιλεχθούν τυχαίως για τη δειγµατοληψία:
α) προσφορές που περιέχουν έως 800 σάκους των 25 χιλιογράµµων: οκτώ τουλάχιστον·
β) προσφορές που περιλαµβάνουν άνω των 800 σάκων των 25 χιλιογράµµων οκτώ συν µία ανά σύνολο σάκων ή µέρος µιας
επιπλέον µερίδας 800 σάκων τουλάχιστον.
3. Βάρος δείγµατος τουλάχιστον 200 γραµµάρια λαµβάνονται από κάθε συσκευασία.
4. Οµαδοποίηση των δειγµάτων: εννέα κατ’ ανώτατο όριο οµαδοποιούνται σε ένα συνολικό δείγµα.
5. Ανάλυση των δειγµάτων: κάθε συνολικό δείγµα υποβάλλεται σε ανάλυση για να επαληθευθούν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι.
6. Κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ελαττώµατος του δείγµατος:
α) σε περίπτωση που ένα σύνθετο συστατικό παρουσιάζει ελάττωµα σε µια παράµετρο, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από
αυτό το δείγµα απορρίπτεται·
β) σε περίπτωση που ένα σύνθετο δείγµα παρουσιάζει ελάττωµα σε περισσότερες παραµέτρους, η ποσότητα που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα αυτό απορρίπτεται και οι υπόλοιπες ποσότητες της προσφοράς που προέρχονται από το ίδιο
εργοστάσιο υποβάλλονται σε δεύτερη δειγµατοληψία για ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή:
— ο αριθµός των δειγµάτων που προβλέπονται στο σηµείο 2 διπλασιάζεται,
— σε περίπτωση που ένα σύνθετο δείγµα παρουσιάζει ένα ελάττωµα σε µία ή περισσότερες παραµέτρους, η ποσότητα που
αντιπροσωπεύεται από το δείγµα αυτό απορρίπτεται.
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