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I
(Πρα΄ξεις για την ισχυ΄ των οποι΄ων απαιτει΄ται δηµοσι΄ευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 της Επιτροπη΄ς
της 24ης Ιουλι΄ου 2000
΄ ν εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, για
για τον καθορισµο΄ ορισµε΄νων λεπτοµερειω
΄ δικα των
την κοινη΄ οργα΄νωση της αµπελοοινικη΄ς αγορα΄ς και για την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ κω
΄ ν πρακτικω
΄ ν και επεξεργασιω
΄ν
οινολογικω

αριθ. 2240/89 (10), (ΕΟΚ) αριθ. 3220/90 (11), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1477/
99 (12), (ΕΚ) αριθ. 586/93 (13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/96(14), (ΕΚ)
αριθ. 3111/93 (15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον
κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/98(16), και (ΕΚ) αριθ. 1128/
96 (17).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
τον κανονισµο΄ (EK) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλι΄ου της
17ης Μαι΅ου 1999 για την κοινη΄ οργα΄νωση της αµπελοοινικη΄ς
αγορα΄ς (1), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 42, 44, 45, 46 και 80,

(3)

Ο κοινοτικο΄ς κω΄δικας πρε΄πει να περιλαµβα΄νει την ισχυ΄ουσα
νοµοθεσι΄α προσαρµο΄ζοντα΄ς την στις νε΄ες απαιτη΄σεις του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999· πρε΄πει ωστο΄σο να
γι΄νουν τροποποιη΄σεις στη νοµοθεσι΄α αυτη΄ προκειµε΄νου να
καταστει΄ περισσο΄τερο συνεχη΄ς να απλουστευθει΄ και να
καλυφθου΄ν ορισµε΄να κενα΄ που υπα΄ρχουν προκειµε΄νου να
εγκριθει΄ πλη΄ρης κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α αυτο΄·
πρε΄πει επι΄σης να προσδιοριστου΄ν ορισµε΄νοι κανο΄νες για
µεγαλυ΄τερη νοµικη΄ ασφα΄λεια κατα΄ την εφαρµογη΄ τους.

(4)

Επιπλε΄ον, µεριµνω΄ντας για απλου΄στευση της νοµοθεσι΄ας επι΄
του θε΄µατος, πρε΄πει να επιληφθου΄µε µο΄νο των λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς που ρητα΄ αναφε΄ρονται απο΄ το Συµβου΄λιο στον
εν λο΄γω κανονισµο΄ (EK) αριθ. 1493/1999· για τα υπο΄λοιπα,
οι κανο΄νες που απορρε΄ουν απο΄ το α΄ρθρο 28 και τα επο΄µενα
της συνθη΄κης θα πρε΄πει να επαρκε΄σουν για να επιτραπει΄ η
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προϊο΄ντων του αµπελοοινικου΄
τοµε΄α, ο΄σον αφορα΄ οινολογικα΄ θε΄µατα.

(5)

Πρε΄πει επι΄σης να οριστει΄ επακριβω΄ς ο΄τι ο παρω΄ν κω΄δικα΄ς
εφαρµο΄ζεται µε την επιφυ΄λαξη ειδικω΄ν διατα΄ξεων που θα
καθοριστου΄ν σε α΄λλους τοµει΄ς· τε΄τοιοι ειδικοι΄ κανο΄νες
µπορου΄ν κυρι΄ως να υπα΄ρξουν η΄ να εφαρµοστου΄ν στο
πλαι΄σιο της νοµοθεσι΄ας που αφορα΄ τα τρο΄φιµα.

Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:
(1)

Το κεφα΄λαιο Ι του τι΄τλου V του κανονισµου΄ (EK) αριθ.
1493/1999, καθω΄ς και πολλα΄ παραρτη΄µατα του κανονισµου΄ αυτου΄, καθορι΄ζουν τους γενικου΄ς κανο΄νες που
αφορου΄ν τις οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς και επεξεργασι΄ες και
παραπε΄µπουν για τα υπο΄λοιπα στις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς
που θα εγκριθου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄.

(2)

Με΄χρι την ΄εγκριση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999,
οι κανο΄νες αυτοι΄ η΄ταν διασκορπισµε΄νοι σε µι΄α πλεια΄δα
κοινοτικω΄ν κανονισµω΄ν, και πρε΄πει προς το συµφε΄ρον το΄σο
των οικονοµικω΄ν φορε΄ων της Κοινο΄τητας ο΄σο και των
διοικη΄σεων που ΄εχουν αναλα΄βει να εφαρµο΄σουν την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α να συγκεντρωθει΄ το συ΄νολο των διατα΄ξεων
αυτω΄ν σε ΄ενα κοινοτικο΄ κω΄δικα΄ οινολογικω΄ν πρακτικω
΄ν
και επεξεργασιω΄ν και να καταργηθου΄ν οι κανονισµοι΄ που
πραγµατευ΄ονται το θε΄µα αυτο΄, δηλαδη΄ οι κανονισµοι΄ της
Επιτροπη΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1618/70 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 1972/
78 (3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄
(ΕΟΚ) αριθ. 45/80 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 2394/84 (5), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2751/86 (6), (ΕΟΚ) αριθ. 305/86 (7), (ΕΟΚ)
αριθ. 1888/86 (8), (ΕΟΚ) αριθ. 2202/89 (9), (ΕΟΚ)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)

ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
ΕΕ L 175 της 8.8.1970, σ. 17.
ΕΕ L 226 της 17.8.1978, σ. 11.
ΕΕ L 7 της 11.1.1980, σ. 12.
ΕΕ L 224 της 21.8.1984, σ. 8.
ΕΕ L 253 της 5.9.1986, σ. 11.
ΕΕ L 38 της 13.2.1986, σ. 13.
ΕΕ L 163 της 13.6.1986, σ. 19.
ΕΕ L 209 της 21.7.1989, σ. 31.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ΕΕ L 215 της 26.7.1989, σ. 16.
ΕΕ L 308 της 8.11.1990, σ. 22.
ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 6.
ΕΕ L 61 της 13.3.1993, σ. 39.
ΕΕ L 97 της 18.4.1996, σ. 17.
ΕΕ L 278 της 11.11.1993, σ. 48.
ΕΕ L 96 της 28.3.1998, σ. 17.
ΕΕ L 150 της 25.6.1996, σ. 13.
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(6)

Ο κανονισµο΄ς (EK) αριθ. 1493/1999 εγκρι΄νει, στο α΄ρθρο
42 παρα΄γραφος 5, ο΄τι και α΄λλα σταφυ΄λια εκτο΄ς απο΄ εκει΄να
που προε΄ρχονται απο΄ ποικιλι΄ες που αναφε΄ρονται στην
κατα΄ταξη που ΄εχει θεσπιστει΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 19 του
εν λο΄γω κανονισµου΄ ως οινοποιη΄σιµες ποικιλι΄ες καθω΄ς και
τα προϊο΄ντα που παρα΄γονται απο΄ αυτε΄ς µπορου΄ν να
χρησιµοποιου΄νται στην Κοινο΄τητα για την παρασκευη΄ των
προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο εν λο΄γω α΄ρθρο 42,
παρα΄γραφος 5· πρε΄πει συνεπω΄ς να καθοριστει΄ ο κατα΄λογος
των ποικιλιω΄ν για τις οποι΄ες προβλε΄πονται οι παρεκκλι΄σεις
αυτε΄ς·

(7)

Σε εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999, πρε΄πει να καθοριστει΄ ο κατα΄λογος των
οι΄νων λικε΄ρ ποιο΄τητος που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες
περιοχε΄ς (v.l.q.p.r.d.) για τους οποι΄ους γι΄νονται αποδεκτοι΄
ειδικοι΄ κανο΄νες παρασκευη΄ς· προκειµε΄νου να εξακριβωθου΄ν
ευκολο΄τερα τα προϊο΄ντα και να διευκολυνθου΄ν οι ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς, πρε΄πει να αναφερο΄µαστε στην
περιγραφη΄ του προϊο΄ντος ο΄πως αυτη΄ καθορι΄ζεται απο΄
την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α η΄, ενδεχοµε΄νως, απο΄ την εθνικη΄
νοµοθεσι΄α·

(8)

Πρε΄πει επι΄σης, σε εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος IV του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 να καθοριστου΄ν τα
ανω΄τατα ο΄ρια για τη χρη΄ση ορισµε΄νων ουσιω΄ν καθω΄ς και οι
ο΄ροι για τη χρη΄ση ορισµε΄νων µεταξυ΄ αυτω΄ν·

( 9)

'Εχοντας υπο΄ψη τα διαθε΄σιµα ση΄µερα επιστηµονικα΄ και
τεχνικα΄ στοιχει΄α για την προσθη΄κη λυσοζυ΄µης κυρι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τα ποιοτικα΄ και υγειονοµικα΄ χαρακτηριστικα΄ των
οι΄νων οι οποι΄οι υφι΄στανται κατεργασι΄α µε τον τρο΄πο αυτο΄,
δεν ει΄ναι δυνατο΄ν να καθοριστου΄ν οριστικα΄ τα ο΄ρια αυτη΄ς
της νε΄ας επεξεργασι΄ας και πρε΄πει να µην επιτραπει΄ η χρη΄ση
της αµε΄σως αλλα΄ να προβου΄µε σε συµπληρωµατικου΄ς
πειραµατισµου΄ς κατα΄ την προσεχη΄ περι΄οδο εµπορι΄ας·

31.7.2000

(11) Τα α΄ρθρα 12 και 16 του κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 358/79 (3)
προε΄βλεπαν µε ισχυ΄ απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου 1986, µει΄ωση
κατα΄ 15 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο των ανωτα΄των περιεκτικοτη΄των σε ολικο΄ θειω΄δη ανυδρι΄τη των αφρωδω΄ν οι΄νων, των
αφρωδω΄ν οι΄νων ποιο΄τητας καθω΄ς και των αφρωδω΄ν οι΄νων
ποιο΄τητος που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς· ο΄σον
αφορα΄ τους αφρω΄δεις οι΄νους που κατα΄γονται απο΄ την
Κοινο΄τητα, µε εξαι΄ρεση την Πορτογαλι΄α, το α΄ρθρο 22
πρω΄το εδα΄φιο του κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 358/79 προε΄βλεπε τη δυνατο΄τητα να διατεθου΄ν τα προϊο΄ντα αυτα΄ µε΄χρι
εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των εα΄ν ει΄χαν παραχθει΄ συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 358/79
στην διατυ΄πωση΄ του που εφαρµοζο΄ταν πριν απο΄ την 1η
Σεπτεµβρι΄ου 1986· πρε΄πει να προβλεφθου΄ν µεταβατικε΄ς
διατα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τους εισαγο΄µενους αφρω΄δους οι΄νους
καθω΄ς και τους αφρω
΄ δεις οι΄νους που κατα΄γονται απο΄ την
Ισπανι΄α και την Πορτογαλι΄α και ΄εχουν παραχθει΄ πριν
απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986, ω΄στε να αποφευχθου΄ν
δυσχε΄ρειες στη δια΄θεση των προϊο΄ντων αυτω΄ν· πρε΄πει να
ει΄ναι δυνατο΄ν να µπορου΄ν να προσφε΄ρονται τα προϊο΄ντα
αυτα΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου µετα΄ την
ηµεροµηνι΄α αυτη΄ ο΄ταν η περιεκτικο΄τητα τους σε ολικο΄
θειω΄δη ανυδρι΄τη ει΄ναι συ΄µφωνη µε τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις
που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986·

(12) Το παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο B, υπο΄ 1), του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 καθορι΄ζει την µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε
πτητικη΄ οξυ΄τητα των οι΄νων· µπορου΄ν να προβλεφθου΄ν
παρεκκλι΄σεις για ορισµε΄νους οι΄νους ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (v.q.p.r.d.) και ορισµε΄νους
επιτραπε΄ζιους οι΄νους που ορι΄ζονται µε γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
η΄ µε αλκοολικο΄ τι΄τλο ΄σο
ι
η΄ ανω΄τερο απο΄ 13 % vol·
ορισµε΄νοι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ τη Γερµανι΄α, την
Ισπανι΄α, τη Γαλλι΄α, την Ιταλι΄α, την Αυστρι΄α και το Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο που υπα΄γονται στις κατηγορι΄ες αυτε΄ς παρουσια΄ζουν κανονικα΄, λο΄γω των ιδιαιτε΄ρων µεθο΄δων επεξεργασι΄ας
τους, καθω΄ς και του υψηλου΄ αλκοολικου΄ τι΄τλου τους,
περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα ανω΄τερη απο΄ εκει΄νη
που προβλε΄πεται στο προαναφερθε΄ν παρα΄ρτηµα V, και
προκειµε΄νου να ει΄ναι δυνατο΄ν οι εν λο΄γω οι΄νοι να µπορου΄ν
να συνεχι΄σουν να παρασκευα΄ζονται µε τις παραδοσιακε΄ς
µεθο΄δους που τους επιτρε΄πουν να αποκτη΄σουν τις ιδιο΄τητες
που τους χαρακτηρι΄ζουν, πρε΄πει να υπα΄ρξει παρε΄κκλιση απο΄
το προαναφερθε΄ν παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο Β, υπο΄ 1)

(10) Το α΄ρθρο 44 του κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 337/79 (1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟK) αριθ. 3307/85 (2),
προε΄βλεπε, µε ισχυ΄ απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου 1986, µει΄ωση
κατα΄ 15 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο των ανωτα΄των περιεκτικοτη΄των σε ολικο΄ θειω΄δη ανυδρι΄τη των οι΄νων εκτο΄ς απο΄
τους αφρω΄δεις οι΄νους, τους οι΄νους λικε΄ρ και ορισµε΄νους
οι΄νους ποιο΄τητας. Για να αποφευχθου΄ν δυσχε΄ρειες στη
δια΄θεση των οι΄νων µετα΄ απο΄ αυτη΄ την τροποποι΄ηση των
κανο΄νων ποιο΄τητας, επετρα΄πη να προσφε΄ρονται, µετα΄ την
ηµεροµηνι΄α αυτη΄, για α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση οι΄νοι
που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα, µε εξαι΄ρεση την
Πορτογαλι΄α, που ΄εχουν παραχθει΄ πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
αυτη΄ και, κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου ενο΄ς
΄ετους που υπολογι΄ζεται απο΄ την προαναφερθει΄σα ηµεροµηνι΄α, οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ τις τρι΄τες χω΄ρες και την
΄ δη
Πορτογαλι΄α, ο΄ταν η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα τους σε θειω
ανυδρι΄τη ει΄ναι συ΄µφωνη µε τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις και
ενδεχοµε΄νως µε τις ισπανικε΄ς διατα΄ξεις που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄
την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986· πρε΄πει να παραταθει΄ το µε΄τρο
αυτο΄, δεδοµε΄νου ο΄τι οι οι΄νοι αυτοι΄ µπορει΄ να ει΄ναι ακο΄µη
αποθεµατοποιηµε΄νοι·

(14) Στο Μεγα΄λο ∆ουκα΄το του Λουξεµβου΄ργου, το µικρο΄
µε΄γεθος της αµπελουργι΄ας επιτρε΄πει στις αρµο΄διες αρχε΄ς
να διεξα΄γουν συστηµατικο΄ αναλυτικο΄ ΄ελεγχο ο΄λων των
παρτι΄δων των προϊο΄ντων που οινοποιου΄νται· ο΄τι εφο΄σον
εξακολουθου΄ν να ισχυ΄ουν οι συνθη΄κες αυτε΄ς, δεν ει΄ναι
απαραι΄τητη η δη΄λωση προ΄θεσης εµπλουτισµου΄ του οι΄νου

(1) ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 1.
(2) ΕΕ L 367 της 31.12.1985, σ. 39.

(3) ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 1.

(13) Συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο ∆, υπο΄ 3) του
κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 1493/1999, πρε΄πει να αναφε΄ρονται οι αµπελουργικε΄ς ζω΄νες στις οποι΄ες η προσθη΄κη
σακχαρο΄ζης εφαρµοζο΄ταν παραδοσιακα΄ συ΄µφωνα µε τη
νοµοθεσι΄α που ΄σχυε
ι
στις 8 Μαι΅ου 1970·
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(15) Το παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο Ζ, υπο΄ 5, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 προβλε΄πει ο΄τι για κα΄θε µι΄α απο΄ τις
εργασι΄ες εµπλουτισµου΄, αυ΄ξησης της οξυ΄τητας και µει΄ωσης
της οξυ΄τητας πρε΄πει να υποβα΄λλεται δη΄λωση στις αρµο΄διες
αρχε΄ς· το ΄διο
ι
ισχυ΄ει για τις ποσο΄τητες σακχαρο΄ζης η΄
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθορισµε΄νο
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που κατε΄χονται απο΄
φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που προβαι΄νουν στις εν λο΄γω
εργασι΄ες· ο στο΄χος των δηλω΄σεων αυτω΄ν ει΄ναι η δυνατο΄τητα
ελε΄γχου των εν λο΄γω εργασιω΄ν· πρε΄πει συνεπω
΄ ς οι δηλω΄σεις
αυτε΄ς να απευθυ΄νονται στην αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους
µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου θα γι΄νει η εν λο΄γω εργασι΄α,
να ει΄ναι κατα΄ το δυνατο΄ν ακριβε΄στερες και να περιε΄ρχονται
στην αρµο΄δια αρχη΄ εντο΄ς της καταλληλο΄τερης προθεσµι΄ας
ω΄στε να µπορει΄ να ελεγθει΄ αποτελεσµατικα΄ η εργασι΄α αυτη΄,
ο΄ταν προ΄κειται για αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου· ο΄σον
αφορα΄ την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας και τη µει΄ωση της
οξυ΄τητας, αρκει΄ ΄ενας εκ των υστε΄ρων ΄ελεγχος· για το λο΄γο
αυτο΄ και για διοικητικη΄ ελα΄φρυνση του φο΄ρτου εργασι΄ας,
πρε΄πει να γι΄νει αποδεκτο΄ ο΄τι οι δηλω΄σεις εκτο΄ς της
πρω΄της δηλω΄σεω΄ς της περιο΄δου εµπορι΄ας, να γι΄νονται για
ενηµε΄ρωση των µητρω΄ων που κανονικα΄ ελε΄γχονται απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄·
(16) Το παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο ΣΤ, υπο΄ 1, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 καθορι΄ζει ορισµε΄νους κανο΄νες για την
γλυ΄κανση των οι΄νων· η δια΄ταξη αυτη΄ αφορα΄ ειδικο΄τερα τους
επιτραπε΄ζιους οι΄νους και συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα VI,
σηµει΄ο Ζ, υπο΄ 2, του ιδι΄ου κανονισµου΄, εφαρµο΄ζεται στους
v.q.p.r.d.
(17) Η γλυ΄κανση δεν πρε΄πει να συνεπα΄γεται συµπληρωµατικο΄
εµπλουτισµο΄ σε σχε΄ση µε τα ο΄ρια που ΄εχουν καθοριστει΄ στο
παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο Γ, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999· για να ληφθει΄ υπο΄ψη η ανα΄γκη αυτη΄,
στο παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο ΣΤ, υπο΄ 1 του ιδι΄ου αυτου΄
κανονισµου΄ ΄εχουν προβλεφθει΄ ειδικε΄ς διατα΄ξεις· επιπλε΄ον
πρε΄πει να προβλεφθου΄ν µε΄τρα ελε΄γχου κυρι΄ως για να
διασφαλιστει΄ η τη΄ρηση των εν λο΄γω διατα΄ξεων.
(18) Ει΄ναι σκο΄πιµο, ιδι΄ως για να ενισχυθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα
των ελε΄γχων αυτω΄ν, να γι΄νεται η γλυ΄κανση ει΄τε στο στα΄διο
της παραγωγη΄ς ει΄τε σε στα΄διο ο΄σο δυνατο΄ν πλησιε΄στερο
προς αυτη΄ν· πρε΄πει συνεπω΄ς να περιοριστει΄ η γλυ΄κανση στα
στα΄δια της παραγωγη΄ς και του χονδρικου΄ εµπορι΄ου·
(19) Ο οργανισµο΄ς ελε΄γχου πρε΄πει να ειδοποιει΄ται για την
επικει΄µενη εργασι΄α· για αυτο΄, πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι κα΄θε
προ΄σωπο το οποι΄ο προτι΄θεται να προβει΄ σε γλυ΄κανση
πληροφορει΄ σχετικα΄ τον οργανισµο΄ ελε΄γχου µε γραπτη΄
δη΄λωση· µπορει΄ ωστο΄σο να γι΄νει αποδεκτη΄ ελαστικο΄τητα
διαδικασι΄ας στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α η γλυ΄κανση
αποτελει΄ συνη΄θη η΄ συνεχη΄ τακτικη΄ µιας επιχει΄ρησης·
(20) Ο στο΄χος της δηλω΄σεως ει΄ναι να επιτρε΄πει τον ΄ελεγχο
της εν λο΄γω εργασι΄ας· πρε΄πει συνεπω΄ς οι δηλω΄σεις να
απευθυ΄νονται στην αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο
΄εδαφος της οποι΄ας θα γι΄νει η εργασι΄α, να ει΄ναι το δυνατο΄ν
ακριβε΄στερες και να περιε΄ρχονται στην αρµο΄δια αρχη΄ πριν
απο΄ την εργασι΄α·
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(21) Για να ει΄ναι αποτελεσµατικο΄ς ο ΄ελεγχος, ει΄ναι απαραι΄τητο η
δη΄λωση των ποσοτη΄των γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που κατε΄χει ο ενδιαφερο΄µενος
να γι΄νεται πριν απο΄ την γλυ΄κανση· η δη΄λωση αυτη΄ ωστο΄σο
΄εχει αξι΄α µο΄νο εα΄ν συνοδευ΄εται απο΄ υποχρε΄ωση να
τηρου΄νται µητρω΄α εισο΄δου και εξο΄δου των προϊο΄ντων που
χρησιµοποιου΄νται για την εργασι΄α·
(22) Για να αποφευχθει΄ η χρη΄ση σακχαρο΄ζης κατα΄ τη γλυ΄κανση
των οι΄νων λικε΄ρ, πρε΄πει εκτο΄ς απο΄ τη χρη΄ση του συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν να επιτραπει΄ και η χρη΄ση του
ανακαθαρισµε΄νου συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν·
(23) ∆εδοµε΄νου ο΄τι η ανα΄µειξη αποτελει΄ συνη΄θη οινολογικη΄
πρακτικη΄ και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τις επιπτω΄σεις που µπορει΄
να ΄εχει, πρε΄πει να νοµοθετηθει΄ η χρη΄ση της, ιδι΄ως για να
αποφευχθου΄ν καταχρη΄σεις·
(24) Η ανα΄µειξη ει΄ναι ανακα΄τεµα οι΄νων η΄ γλευκω΄ν διαφορετικη΄ς
προελευ΄σεως η΄ κατηγορι΄ας·
(25) Στην περι΄πτωση οι΄νων η΄ γλευκω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ την
΄δια
ι
αµπελουργικη΄ ζω΄νη της Κοινο΄τητας η΄ την ΄δια
ι
ζω΄νη
παραγωγη΄ς τρι΄της χω΄ρας, η ΄ενδειξη της γεωγραφικη΄ς
προελευ΄σεως η΄ της ποικιλι΄ας αµπε΄λου ει΄ναι µεγα΄λης σπουδαιο΄τητας για την εµπορικη΄ τους αξι΄α· ο΄τι ως εκ του΄του
πρε΄πει να θεωρηθει΄ ως ανα΄µειξη το ανακα΄τεµα οι΄νων η΄
γλευκω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ την ΄δια
ι
ζω
΄ νη αλλα΄ απο΄
δια΄φορες γεωγραφικε΄ς περιοχε΄ς στο εσωτερικο΄ αυτη΄ς, καθω΄ς
και το ανακα΄τεµα οι΄νων η΄ γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που λαµβα΄νονται απο΄ δια΄φορες ποικιλι΄ες αµπε΄λου η΄ ΄ετη παραγωγη΄ς
εφο΄σον υπα΄ρχουν οι σχετικε΄ς ενδει΄ξεις γι΄νονται στην
περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που προε΄ρχεται απο΄ αυτη΄ την
διεργασι΄α·
(26) Το α΄ρθρο 42, παρα΄γραφος 6, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 απαγορευ΄ει κατ' αρχη΄ν την ανα΄µειξη
γλευ΄κους επιτραπε΄ζιου οι΄νου µε ερυθρο΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο,
αλλα΄ ΄εχει προβλεφθει΄ παρε΄κκλιση στις περιοχε΄ς ο΄που αυτο΄
αποτελει΄ παραδοσιακη΄ πρακτικη΄·
(27) Με βα΄ση την παρε΄κκλιση αυτη΄ πρε΄πει να προβλεφθου΄ν
ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς για την Ισπανι΄α οι οποι΄ες
θα συνδεθου΄ν µε τη δια΄ρθρωση της αµπελουργι΄ας και τις
συνθη΄κες καταναλω΄σεως οι οποι΄ες εξελι΄σσονται βραδε΄ως·
(28) Προκειµε΄νου να περιοριστει΄η δυνατο΄τητα αναµι΄ξεως µεταξυ΄
λευκω΄ν και ερυθρω΄ν επιτραπε΄ζιων οι΄νων στη χω΄ρα στην
οποι΄α ει΄ναι απαραι΄τητη, πρε΄πει να διασφαλιστει΄ ο΄τι δεν θα
ει΄ναι δυνατο΄ν να καταναλωθου΄ν εκτο΄ς της Ισπανι΄ας οι΄νοι
που θα προε΄λθουν απο΄ την πρακτικη΄ αυτη΄·
(29) Πρε΄πει να επιτραπει΄ στα κρα΄τη µε΄λη να εγκρι΄νουν, για
περι΄οδο που θα καθοριστει΄ και για πειραµατικου΄ς σκοπου΄ς,
η προσφυγη΄ σε ορισµε΄νες οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς και επεξεργασι΄ες που δεν προβλε΄πονται στον κανονισµο΄ (EK)
αριθ. 1493/1999·
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(30) Το α΄ρθρο 46 παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 προβλε΄πει την ΄εγκριση µεθο΄δων ανα΄λυσης για να διαπιστωθει΄ η συ΄σταση των προϊο΄ντων που
διε΄πονται απο΄ το α΄ρθρο 1 του κανονισµου΄ αυτου΄ και
των κανο΄νων για να ελεγχθει΄ εα΄ν για τα προϊο΄ντα αυτα΄
χρησιµοποιη΄θηκαν επεξεργασι΄ες κατα΄ παρα΄βαση των επιτρεποµε΄νων οινολογικω΄ν πρακτικω΄ν

31.7.2000

Ο παρω΄ν κω΄δικας περιλαµβα΄νει τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 που αφορου΄ν κυρι΄ως τα
προϊο΄ντα που θα συµµετε΄χουν στη διαδικασι΄α οινοποιη΄σεως
(τι΄τλος I), καθω΄ς και τις επιτρεπο΄µενες στην Κοινο΄τητα οινολογικε΄ς
επεξεργασι΄ες και πρακτικε΄ς (τι΄τλος II και III).

ΤΙΤΛΟΣ I

(31) Το παρα΄ρτηµα VI, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 1, του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999 προβλε΄πει αναλυτικη΄ εξε΄ταση κατα΄
την οποι΄α εξετα΄ζονται τουλα΄χιστον οι τιµε΄ς των χαρακτηριστικω΄ν στοιχει΄ων του συγκεκριµε΄νου v.q.p.r.d. που
αναγρα΄φονται µεταξυ΄ εκει΄νων που απαριθµου΄νται στο
σηµει΄ο 3 της εν λο΄γω παραγρα΄φου·
(32) Για την εποπτει΄α των ενδει΄ξεων που αναγρα΄φονται στα
΄εγγραφα που αφορου΄ν τα εν λο΄γω προϊο΄ντα πρε΄πει να
καθιερωθου΄ν ενιαι΄ες µε΄θοδοι αναλυ΄σεως που διασφαλι΄ζουν
τη λη΄ψη επακριβω΄ν και συγκρι΄σιµων στοιχει΄ων· συνεπω΄ς, οι
µε΄θοδοι αυτοι΄ πρε΄πει να ει΄ναι υποχρεωτικε΄ς για κα΄θε
εµπορικη΄ συναλλαγη΄ και για κα΄θε ΄ελεγχο. Ωστο΄σο, ΄εχοντας
υπο΄ψη τις ανα΄γκες του ελε΄γχου και τις περιορισµε΄νες
δυνατο΄τητες του εµπορι΄ου πρε΄πει να γι΄νει αποδεκτο΄ς ακο΄µη
και για περιορισµε΄νη χρονικη΄ περι΄οδο ορισµε΄νος αριθµο΄ς
συνη΄θων διαδικασιω΄ν που θα επιτρε΄πουν τον ταχυ΄ και
επαρκω΄ς ασφαλη΄ καθορισµο΄ των ζητουµε΄νων στοιχει΄ων·
(33) Οι κοινοτικε΄ς µε΄θοδοι ανα΄λυσης που εφαρµο΄ζονται στον
τοµε΄α του οι΄νου ΄εχουν καθοριστει΄ απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 2776/90 της Επιτροπη΄ς (1)· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την
ισχυ΄ των µεθο΄δων που περιγρα΄φονται σ’ αυτο΄ν, πρε΄πει να
διατηρηθει΄ ο κανονισµο΄ς αυτο΄ς σε ισχυ΄ µε εξαι΄ρεση τις
συνη΄θεις µεθο΄δους που δεν θα περιγρα΄φονται πλε΄ον στο
εγγυ΄ς µε΄λλον·
(34) Το α΄ρθρο 80 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999
προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα να θεσπιστου΄ν µεταβατικα΄ µε΄τρα
για να διευκολυνθει΄ η µετα΄βαση στο καθεστω΄ς που προβλε΄πεται απο΄ τον κανονισµο΄ αυτο΄· πρε΄πει συνεπω΄ς να χρησιµοποιηθει΄ η δυνατο΄τητα αυτη΄ προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν
αισθητε΄ς απω΄λειες των επιχειρηµατιω΄ν που διαθε΄τουν
σηµαντικα΄ αποθε΄µατα ορισµε΄νων προϊο΄ντων που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ αυτο΄·
(35) Τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ ει΄ναι
΄ µη της επιτροπη΄ς διαχειρι΄σεως οι΄νων·
συ΄µφωνα µε τη γνω
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο του παρο΄ντος κανονισµου΄
Με την επιφυ΄λαξη γενικω΄ν διατα΄ξεων ο΄σον αφορα΄ το συ΄νολο των
τροφι΄µων, η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ τις οινολογικε΄ς
επεξεργασι΄ες και πρακτικε΄ς συνιστα΄ται απο΄ το κεφα΄λαιο Ι του
τι΄τλου V του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 και τα παραρτη΄µατα του εν λο΄γω κανονισµου΄, καθω΄ς και απο΄ τον παρο΄ντα κω΄δικα.
(1) ΕΕ L 272 της 3.10.1990, σ. 1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΛΕΥΚΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
'Αρθρο 2
΄ ν που προε΄ρχονται απο΄ ορισµε΄νες µη επιτρεΧρη΄ση σταφυλιω
πο΄µενες ποικιλι΄ες
1.
Απαγορευ΄εται η οινοποι΄ηση σταφυλιω΄ν που προε΄ρχονται
απο΄ ποικιλι΄ες που ΄εχουν ταξινοµηθει΄ µο΄νο ως ποικιλι΄ες επιτραπε΄ζιων σταφυ΄λιων.
2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 42, παρα΄γραφος 5, του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν
στην Κοινο΄τητα για την παρασκευη΄ των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στη δια΄ταξη αυτη΄ τα σταφυ΄λια που προε΄ρχονται απο΄ τις
ποικιλι΄ες που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα Ι του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
'Αρθρο 3
Χρη΄ση ορισµε΄νων προϊο΄ντων που δεν ΄εχουν τον ελα΄χιστο
φυσικο΄ κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο για την παραγωγη΄ αφρω΄ ν οι΄νων, αεριου΄χων αφρωδω
΄ ν οι΄νων η΄ αεριου΄χων ηµιαφρωδω
΄ ν οι΄νων
δω
Τα ΄ετη κατα΄ τη δια΄ρκεια των οποι΄ων, λο΄γω δυσµενω΄ν κλιµατικω΄ν
συνθηκω΄ν, τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄ τις αµπελουργικε΄ς
ζω΄νες A και B δεν ΄εχουν τον ελα΄χιστο φυσικο΄ κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄
τι΄τλο που καθορι΄ζεται για την εν λο΄γω αµπελουργικη΄ ζω΄νη,
µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν, µε τους ο΄ρους που περιγρα΄φονται
στο α΄ρθρο 44, παρα΄γραφος 5, του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, για την παραγωγη΄ αφρωδω΄ν οι΄νων, αεριου΄χων αφρωδω΄ν
οι΄νων η΄ αεριου΄χων ηµιαφρωδω΄ν οι΄νων, καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 4
΄ ν που προε΄ρχονται απο΄ ορισµε΄νες
Χρη΄ση γλευ΄κους σταφυλιω
΄ ν οι΄νων ποιο΄τηποικιλι΄ες αµπε΄λου για την παρασκευη΄ αφρωδω
΄ ν v.m.q.p.r.d. και
τας αρωµατικου΄ τυ΄που και αρωµατικω
παρεκκλι΄σεις απο΄ τη χρη΄ση αυτη΄
1.
Ο κατα΄λογος των ποικιλιω΄ν αµπε΄λου που παρα΄γουν γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν η΄ γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που ΄εχει υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση
που πρε΄πει να χρησιµοποιηθου΄ν για την παρασκευη΄ της cuvée
(προϊο΄ν βα΄σεως) που προορι΄ζεται για την παρασκευη΄ αφρωδω΄ν
οι΄νων ποιο΄τητος αρωµατικου΄ τυ΄που και αρωµατικω΄ν v.m.q.p.r.d.
συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο Θ.3 α) και το παρα΄ρτηµα
VI σηµει΄ο ΙΑ 10,α) του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999,
αναγρα΄φεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ Α του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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2.
Οι παρεκκλι΄σεις που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο
Θ.3 α) και στο παρα΄ρτηµα VI σηµει΄ο ΙΑ 10 α), του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999 σχετικα΄ µε τις ποικιλι΄ες αµπε΄λου και τα
συστατικα΄ προϊο΄ντα της cuvée καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα III B
του παρο΄ντος κανονισµου΄.

—

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

'Αρθρο 5
΄ν
'Ορια για τη χρη΄ση ορισµε΄νων ουσιω
Οι επιτρεπο΄µενες ουσι΄ες για οινολογικου΄ς σκοπου΄ς που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα IV του κανονισµου΄ (ΕΚ) 1493/1999
µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν µο΄νο εντο΄ς των ορι΄ων που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα IV του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 6
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προε΄ρχονται απο΄ σταφυ΄λια που ΄εχουν συγκοµισθει΄ απο΄ τις
ακο΄λουθες αµπελουργικε΄ς περιοχε΄ς του βορει΄ου τµη΄µατος
της ζω΄νης Α:
—

Ahr,

—

Rheingau,

—

Mittelrhein,

—

Mosel-Saar-Ruwer,

—

Nahe,

—

Rheinhessen,

—

Rheinpfalz,

—

Moselle luxembourgeoise.
'Αρθρο 9
Ρητι΄νη πευ΄κης της Χαλεπι΄ου

Η ρητι΄νη πευ΄κης της Χαλεπι΄ου που η χρη΄ση της προβλε΄πεται στο
παρα΄ρτηµα IV παρα΄γραφος 1 σηµει΄ο ιδ) του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 γι΄νεται αποδεκτη΄ µο΄νο προκειµε΄νου να ληφθει΄
ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος «ρετσι΄να». Αυτη΄ η οινολογικη΄ πρακτικη΄
µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µο΄νο:

Πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νη
Η πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νη που η χρη΄ση της προβλε΄πεται στο
παρα΄ρτηµα IV παρα΄γραφος 1 σηµει΄ο ιστ) και παρα΄γραφος 3
σηµει΄ο κε) του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ µο΄νο εα΄ν ανταποκρι΄νεται στις προδιαγραφε΄ς και
στα κριτη΄ρια καθαρο΄τητας που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα V
του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 7
Τρυγικο΄ ασβε΄στιο
Το τρυγικο΄ ασβε΄στιο που η χρη΄ση του προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα
IV παρα΄γραφος 3 σηµει΄ο κβ) του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/
1999 για να ευνοηθει΄ η κατακρη΄µνιση της τρυγι΄ας µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ µο΄νο εα΄ν ανταποκρι΄νεται στις προδιαγραφε΄ς που
αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα VΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.

—

στο γεωγραφικο΄ ΄εδαφος της Ελλα΄δας,

—

σε γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που προε΄ρχεται απο΄ σταφυ΄λια για τα
οποι΄α οι ποικιλι΄ες, η περιοχη΄ παραγωγη΄ς και η περιοχη΄
οινοποιη΄σεως ΄εχουν καθοριστει΄ απο΄ τις ελληνικε΄ς διατα΄ξεις
που ΄σχυαν
ι
στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1980,

—

µε προσθη΄κη ποσο΄τητας ρητι΄νης ΄σης
ι
η΄ µικρο΄τερης απο΄
1 000 γραµµα΄ρια ανα΄ εκατο΄λιτρο του χρησιµοποιηµε΄νου
προϊο΄ντος, πριν απο΄ τη ζυ΄µωση η΄, εφο΄σον ο αποκτηµε΄νος
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς τι΄τλος δεν ει΄ναι ανω΄τερος απο΄ το ΄ενα
τρι΄το του ολικου΄ κατ' ο΄γκο αλκοολικου΄ τι΄τλου, κατα΄ τη
δια΄ρκεια της ζυ΄µωσης.

Εα΄ν η Ελλα΄δα προτι΄θεται να τροποποιη΄σει τις διατα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στη δευ΄τερη υποπερι΄πτωση, ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Εα΄ν δεν υπα΄ρξει αντι΄δραση της
Επιτροπη΄ς εντο΄ς δυ΄ο µηνω΄ν µετα΄ απο΄ την κοινοποι΄ηση αυτη΄, η
Ελλα΄δα µπορει΄ να εφαρµο΄σει τις εν λο΄γω τροποποιη΄σεις.

'Αρθρο 8
'Αρθρο 10
Τρυγικο΄ οξυ΄
Η χρη΄ση του τρυγικου΄ οξε΄ος για την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV παρα΄γραφος 1 σηµει΄ο ιγ) και
παρα΄γραφος 3 σηµει΄ο 1 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999
γι΄νεται αποδεκτη΄ µο΄νο για τα προϊο΄ντα:
—

που προε΄ρχονται απο΄ τις ποικιλι΄ες αµπε΄λου Elbling και
Riesling και

Β-γλυκανα΄ση
Η Β-γλυκανα΄ση που η χρη΄ση της προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV
παρα΄γραφος 1 σηµει΄ο ι) και παρα΄γραφος 3 σηµει΄ο ιγ) του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄
µο΄νο εα΄ν ανταποκρι΄νεται στις προδιαγραφε΄ς που αναγρα΄φονται
στο παρα΄ρτηµα VΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.

L 194/6

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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'Αρθρο 11

'Αρθρο 14

Γαλακτικα΄ βακτη΄ρια

Φυτικο΄ ασβε΄στιο

Τα γαλακτικα΄ βακτη΄ρια που η χρη΄ση τους προβλε΄πεται στο
παρα΄ρτηµα IV παρα΄γραφος 1 σηµει΄ο ιζ) και παρα΄γραφος 3
σηµει΄ο κστ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) 1493/1999 µπορου΄ν να
χρησιµοποιηθου΄ν µο΄νον εα΄ν ανταποκρι΄νονται στις προδιαγραφε΄ς
που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα VIΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 12

Η χρη΄ση φυτικου΄ ασβεστι΄ου, που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV,
σηµει΄ο 3, υπο΄ ιστ), του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999,
επιτρε΄πεται µο΄νο εα΄ν η επεξεργασι΄α αυτη΄ πραγµατοποιει΄ται υπο΄
τον ΄ελεγχο οινολο΄γου η΄ τεχνικου΄, ο οποι΄ος ΄εχει αναγνωριστει΄
απο΄ τις αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου
πραγµατοποιει΄ται αυτη΄ η επεξεργασι΄α και της οποι΄ας οι ο΄ροι και η
ευθυ΄νη ΄εχουν καθοριστει΄, ενδεχοµε΄νως, απο΄ το συγκεκριµε΄νο
κρα΄τος µε΄λος.

Ρητι΄νες ανταλλαγη΄ς ΄ιοντων

Μετα΄ την επεξεργασι΄α, ο οι΄νος πρε΄πει να περιε΄χει ΄χνη
ι
ασβεστι΄ου.

Οι ρητι΄νες ανταλλαγη΄ς ΄οντων
ι
που µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν
συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 2, σηµει΄ο η), του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, ει΄ναι τα συµπολυµερη΄ του
στυρολι΄ου η΄ του διβινυλοβενζολι΄ου που περιε΄χουν ο΄ξινες σουλφονικε΄ς οµα΄δες η΄ αµµω΄νιο. Πρε΄πει να συµφωνου΄ν µε τις προδιαγραφε΄ς της οδηγι΄ες 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της
21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 για την προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των
κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα υλικα΄ και αντικει΄µενα που προορι΄ζονται να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε τρο΄φιµα (1) και µε τις κοινοτικε΄ς και
εθνικε΄ς διατα΄ξεις που ΄εχουν θεσπιστει΄ για την εφαρµογη΄ αυτη΄ς.
∆εν θα πρε΄πει εξα΄λλου να αποδεσµευ΄ουν, κατα΄ τον ΄ελεγχο µε τη
µε΄θοδο αναλυ΄σεως που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα IΧ του
παρο΄ντος κανονισµου΄, σε κα΄θε ΄εναν απο΄ τους αναφερθε΄ντες
διαλυ΄τες, περισσο΄τερο απο΄ ΄ενα χιλιοστο΄γραµµο ανα΄ λι΄τρο οργανικω΄ν ουσιω΄ν. Η ανα΄πλαση΄ τους πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται µε τη
χρη΄ση ουσιω΄ν αποδεκτω΄ν για την επεξεργασι΄α τροφι΄µων.
Χρησιµοποιου΄νται µο΄νο υπο΄ τον ΄ελεγχο οινολο΄γου η΄ τεχνικου΄ και
σε εγκαταστα΄σεις που ει΄ναι αναγνωρισµε΄νες απο΄ τις αρχε΄ς του
κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου χρησιµοποιου΄νται αυτε΄ς
οι ρητι΄νες ανταλλαγη΄ς ΄οντων.
ι
Οι αρχε΄ς αυτε΄ς καθορι΄ζουν τα
καθη΄κοντα και την ευθυ΄νη που υπε΄χουν οι οινολο΄γοι και οι
αναγνωρισµε΄νοι τεχνικοι΄.

Οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν τον ΄ελεγχο της χρη΄σεως του προϊο΄ντος
που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν εδα΄φιο ει΄ναι αυτε΄ς που ΄εχουν θεσπιστει΄
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
'Αρθρο 15
D-L τρυγικο΄ οξυ΄
Η χρη΄ση του D-L τρυγικου΄ οξε΄ως, που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 3, σηµει΄ο ιθ), του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999, επιτρε΄πεται µο΄νο εα΄ν η επεξεργασι΄α αυτη΄
πραγµατοποιει΄ται υπο΄ τον ΄ελεγχο οινολο΄γου η΄ τεχνικου΄, ο οποι΄ος
΄εχει αναγνωριστει΄ απο΄ τις αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος
του οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται αυτη΄ η επεξεργασι΄α και της οποι΄ας
οι ο΄ροι και η ευθυ΄νη ΄εχουν καθοριστει΄, ενδεχοµε΄νως, απο΄ το
συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος.
Οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν τον ΄ελεγχο της χρη΄σεως του προϊο΄ντος
που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν α΄ρθρο ει΄ναι αυτε΄ς που ΄εχουν θεσπιστει΄
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
'Αρθρο 16

'Αρθρο 13
Σιδηροκυανιου΄χο κα΄λιο
Η χρη΄ση του σιδηροκυανιου΄χου καλι΄ου, προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 3, σηµει΄ο ιστ), του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999, επιτρε΄πεται µο΄νο εα΄ν η επεξεργασι΄α αυτη΄
πραγµατοποιει΄ται υπο΄ τον ΄ελεγχο οινολο΄γου η΄ τεχνικου΄, ο οποι΄ος
΄εχει αναγνωριστει΄ απο΄ τις αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος
του οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται αυτη΄ η επεξεργασι΄α και της οποι΄ας
οι ο΄ροι και η ευθυ΄νη ΄εχουν καθοριστει΄, ενδεχοµε΄νως, απο΄ το
συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος.
Μετα΄ την επεξεργασι΄α, ο οι΄νος πρε΄πει να περιε΄χει ΄χνη
ι
σιδη΄ρου.
Οι διατα΄ξεις που αφορου΄ν τον ΄ελεγχο της χρη΄σεως του προϊο΄ντος
που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν α΄ρθρο ει΄ναι αυτε΄ς που ΄εχουν θεσπιστει΄
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη.
(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38.

Επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδιαπι΄δυση
Η επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδιαπι΄δυση που η χρη΄ση της για να
διασφαλιστει΄ η τρυγικη΄ σταθεροποι΄ηση του οι΄νου προβλε΄πεται
στο παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 4, σηµει΄ο β), του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999 µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ µο΄νο εα΄ν πληροι΄
τις προδιαγραφε΄ς που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα Χ του
παρο΄ντος κανονισµου΄. Επιφυλα΄σσεται στους επιτραπε΄ζιους οι΄νους
΄εως τις 31 Ιουλι΄ου 2001.
'Αρθρο 17
Ουρεα΄ση
H ουρεα΄ση που η χρη΄ση της για να µειωθει΄ το ποσοστο΄ της ουρι΄ας
στους οι΄νους προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 4,
σηµει΄ο γ), του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ µο΄νο εα΄ν ανταποκρι΄νεται στις προδιαγραφε΄ς και
στα κριτη΄ρια καθαρο΄τητας που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα IX
του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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'Αρθρο 18
Προσθη΄κη οξυγο΄νου
Η προσθη΄κη οξυγο΄νου που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV
παρα΄γραφος 4, σηµει΄ο α), του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999
πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται µε καθαρο΄ αε΄ριο οξυγο΄νο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

3.
Μπορου΄ν να κυκλοφορη΄σουν στην αγορα΄ για α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση µε΄χρις εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των τους οι
αφρω΄δεις οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες και απο΄ την
Πορτογαλι΄α που ΄εχουν εισαχθει΄ στην Κοινο΄τητα πριν απο΄ την
1η Σεπτεµβρι΄ου 1987 και των οποι΄ων η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε
θειω΄δη ανυδρι΄τη δεν υπερβαι΄νει, κατα΄ περι΄πτωση
—

τα 250 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο, για τους αφρω΄δεις οι΄νους

—

τα 200 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο για τους αφρω΄δεις οι΄νους
ποιο΄τητας.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

'Αρθρο 19
΄ δη ανυδρι΄τη
Περιεκτικο΄τητα σε θειω
1.
Οι τροποποιη΄σεις των καταλο΄γων των οι΄νων που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος A, σηµει΄ο 2, του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα XΙΙ
του παρο΄ντος κανονισµου΄.
2.
Μπορου΄ν να προσφερθου΄ν στην α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση µε΄χρι εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των:
—

οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα, µε εξαι΄ρεση
την Πορτογαλι΄α, που ΄εχουν παραχθει΄ πριν απο΄ την 1η
Σεπτεµβρι΄ου 1987, εκτο΄ς απο΄ τους αφρω΄δεις οι΄νους και
τους οι΄νους λικε΄ρ και

—

οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες και απο΄ την
Πορτογαλι΄α που ΄εχουν εισαχθει΄ στην Κοινο΄τητα πριν απο΄ την
1η Σεπτεµβρι΄ου 1986, εκτο΄ς απο΄ τους αφρω΄δεις οι΄νους και
τους οι΄νους λικε΄ρ

Επιπλε΄ον, µπορου΄ν να κυκλοφορη΄σουν στην αγορα΄ για α΄µεση
ανθρω΄πινη κατανα΄λωση στη χω΄ρα παραγωγη΄ς τους και για εξαγωγη΄
προς τις τρι΄τες χω΄ρες µε΄χρις εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των:
—

οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ την Ισπανι΄α που ΄εχουν
παρασκευαστει΄ πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1986 των
οποι΄ων η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη δεν
υπερβαι΄νει τις περιεκτικο΄τητες που προβλε΄πονται απο΄ τις
ισπανικε΄ς διατα΄ξεις που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
αυτη΄

—

οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ την Πορτογαλι΄α που ΄εχουν
παρασκευαστει΄ πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1991 των
οποι΄ων η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη δεν
υπερβαι΄νει τις περιεκτικο΄τητες που προβλε΄πονται απο΄ τις
πορτογαλικε΄ς διατα΄ξεις που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α
αυτη΄

'Αρθρο 20

των οποι΄ων η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη κατα΄ την
κυκλοφορι΄α τους στην αγορα΄ για α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση
δεν πρε΄πει να υπερβαι΄νει:
α)

τα 175 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο για τους ερυθρου΄ς οι΄νους·

β)

τα 225 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο για τους λευκου΄ς και
τους ερυθρωπου΄ς οι΄νους·

γ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ τα σηµει΄α α) και β) ο΄σον αφορα΄ τους
οι΄νους που ΄εχουν περιεκτικο΄τητα σε υπολειµµατικα΄ σα΄κχαρα,
εκφρασµε΄νης σε ιµβερτοσα΄κχαρο ΄ση
ι
η΄ ανω΄τερη απο΄ 5
γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο, τα 225 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο για
του ερυθρου΄ς οι΄νους και τα 275 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο
για τους λευκου΄ς και τους ερυθρωπου΄ς οι΄νους.

Επιπλε΄ον, µπορου΄ν να κυκλοφορη΄σουν στην αγορα΄ για α΄µεση
ανθρω΄πινη κατανα΄λωση στη χω΄ρα παραγωγη΄ς τους και για εξαγωγη΄
προς τις τρι΄τες χω΄ρες µε΄χρις εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των:
—

—

οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ την Ισπανι΄α που παρη΄χθησαν
πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986 των οποι΄ων η ολικη΄
περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη δεν υπερβαι΄νει τις
περιεκτικο΄τητες που προβλε΄πονται απο΄ τις ισπανικε΄ς διατα΄ξεις που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄
οι οι΄νοι που κατα΄γονται απο΄ την Πορτογαλι΄α που παρη΄χθησαν πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου 1991 των οποι΄ων η
ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη δεν υπερβαι΄νει τις
περιεκτικο΄τητες που προβλε΄πονται απο΄ τις πορτογαλικε΄ς
διατα΄ξεις που ΄σχυαν
ι
πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄
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Περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα
Οι οι΄νοι για τους οποι΄ους παρεκκλι΄σεις απο΄ τη µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα ΄εχουν προβλεφθει΄ συ΄µφωνα µε το
παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Β, σηµει΄ο 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα ΧΙΙΙ του παρο΄ντος
κανονισµου΄.

'Αρθρο 21
Χρη΄ση του θειικου΄ ασβεστι΄ου για ορισµε΄νους οι΄νους λικε΄ρ
Οι παρεκκλι΄σεις που αφορου΄ν τη χρη΄ση θειικου΄ ασβεστι΄ου και
προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα V παρα΄γραφος Ι), σηµει΄ο 4, υπο΄ b)
του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µπορου΄ν να αφορου΄ν
µο΄νο τους εξη΄ς ισπανικου΄ς οι΄νους:
α)

τον «vino generoso», ο΄πως ορι΄ζεται στο Παρα΄ρτηµα VI
παρα΄ρτηµα ΙΒ, σηµει΄ο 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999,

β)

Ο «vino generoso de licor», ο΄πως ορι΄ζεται στο Παρα΄ρτηµα
VI παρα΄ρτηµα ΙΒ, σηµει΄ο 11 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
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ΤΙΤΛΟΣ II

'Αρθρο 24

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

΄ν
Εµπλουτισµο΄ς της cuvée (προϊο΄ντος βα΄σεως) των αφρωδω
οι΄νων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος H, σηµει΄ο 4), και
παρα΄γραφος ΙΒ, σηµει΄ο 5 καθω΄ς και µε το παρα΄ρτηµα VΙ,
παρα΄γραφος ΙΑ, σηµει΄ο 11 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/
1999, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να επιτρε΄πει, τον εµπλουτισµο΄
του προϊο΄ντος βα΄σεως στους το΄πους παρασκευη΄ς των αφρωδω΄ν
οι΄νων, υπο΄ τον ο΄ρο:

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

'Αρθρο 22
'Αδεια της χρη΄σης σακχαρο΄ζης
Οι αµπελουργικε΄ς ζω΄νες ο΄που επιτρε΄πεται η χρη΄ση σακχαρο΄ζης σε
εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V, παρα΄γραφος ∆, σηµει΄ο 3), του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 ει΄ναι οι ακο΄λουθες:
α)

αµπελουργικη΄ ζω΄νη A,

β)

αµπελουργικη΄ ζω΄νη B,

γ)

αµπελουργικε΄ς ζω΄νες Γ, εκτο΄ς απο΄ τους αµπελω΄νες που
βρι΄σκονται στην Ιταλι΄α, την Ελλα΄δα, την Ισπανι΄α, την
Πορτογαλι΄α και τα γαλλικα΄ διαµερι΄σµατα που υπα΄γονται στα
Εφετει΄α των:
—

Aix-en-Provence,

—

Nîmes,

—

Montpellier,

—

Toulouse,

—

Agen,

—

Pau,

—

Bordeaux,

—

Bastia.

Ωστο΄σο, ο εµπλουτισµο΄ς µε προσθη΄κη ζα΄χαρης σε σκο΄νη στο
γλευ΄κος µπορει΄ κατ' εξαι΄ρεση να επιτραπει΄ απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς
στα γαλλικα΄ διαµερι΄σµατα που αναφε΄ρονται στην προηγου΄µενη
παρα΄γραφο. Η Γαλλι΄α κοινοποιει΄ αµελλητι΄ τις α΄δειες αυτε΄ς στην
Επιτροπη΄ και στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη.
'Αρθρο 23
΄ ν κλιµατικω
΄ ν συνΕµπλουτισµο΄ς σε ΄ετη εξαιρετικα΄ δυσµενω
΄ν
θηκω
Τα ΄ετη κατα΄ την δια΄ρκεια των οποι΄ων η αυ΄ξηση του κατ' ο΄γκον
αλκοολικου΄ τι΄τλου που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Γ σηµει΄ο 3), του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 επιτρε΄πεται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75
του κανονισµου΄ αυτου΄ λο΄γω εξαιρετικα΄ δυσµενω΄ν κλιµατικω΄ν
συνθηκω΄ν, συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο 4) της ΄διας
ι
δια΄ταξης, αναγρα΄φονται µε την ΄ενδειξη των αµπελουργικω΄ν ζωνω΄ν, των γεωγραφικω΄ν
΄ ν ποικιλιω΄ν αν υπα΄ρχει λο΄γος, στο
περιοχω΄ν και των σχετικω
παρα΄ρτηµα ΧΙV του παρο΄ντος κανονισµου΄.

α)

ο΄τι κανε΄να απο΄ τα συστατικα΄ του προϊο΄ντος βα΄σεως δεν ΄εχει
η΄δη εµπλουτισθει΄

β)

ο΄τι τα συστατικα΄ αυτα΄ προε΄ρχονται αποκλειστικα΄ απο΄ σταφυ΄λια που τρυγη΄θηκαν στο ΄εδαφο΄ς του

γ)

ο΄τι η εργασι΄α εµπλουτισµου΄ πραγµατοποιει΄ται µι΄α µο΄νο
φορα΄

δ)

ο΄τι δεν γι΄νεται υπε΄ρβαση των κατωτε΄ρω ορι΄ων:
—

3,5 % vol για το προϊο΄ν βα΄σεως που αποτελει΄ται απο΄
συστατικα΄ προερχο΄µενα απο΄ την αµπελουργικη΄ ζω΄νη Α,
µε την επιφυ΄λαξη ο΄τι ο φυσικο΄ς κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς
τι΄τλος καθενο΄ς απο΄ αυτα΄ τα συστατικα΄ ει΄ναι τουλα΄χιστον ΄σος
ι
µε 5 % vol.

—

2,5 % vol για το προϊο΄ν βα΄σεως που αποτελει΄ται απο΄
συστατικα΄ προερχο΄µενα απο΄ την αµπελουργικη΄ ζω΄νη Β,
µε την επιφυ΄λαξη ο΄τι ο φυσικο΄ς κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς
τι΄τλος καθενο΄ς των συστατικω
΄ ν αυτω΄ν ει΄ναι τουλα΄χιστον ΄σος
ι
µε 6 % vol.

—

2 % vol για το προϊο΄ν βα΄σεως που αποτελει΄ται απο΄
συστατικα΄ προερχο΄µενα απο΄ τις αµπελουργικε΄ς ζω΄νες Γ
Ι α), Γ Ι β), Γ ΙΙ, Γ ΙΙΙ, µε την επιφυ΄λαξη ο΄τι ο φυσικο΄ς
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς τι΄τλος καθενο΄ς απο΄ τα συστατικα΄
αυτα΄ ει΄ναι τουλα΄χιστον ΄σος
ι
µε 7,5 % vol, 8 % vol,
8,5 % vol η΄ 9 % vol αντιστοι΄χως.

Τα ανωτε΄ρω ο΄ρια δεν εµποδι΄ζουν την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 44, παρα΄γραφος 3, του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 στα προϊο΄ντα βα΄σεως
που προορι΄ζονται για την παραγωγη΄ αφρωδω΄ν οι΄νων που
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 15, του εν λο΄γω
κανονισµου΄.
ε)

ο΄τι η χρησιµοποιου΄µενη µε΄θοδος ει΄ναι η προσθη΄κη σακχαρο΄ζης, συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισµε΄νου συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν.
'Αρθρο 25
∆ιοικητικοι΄ κανο΄νες που αφορου΄ν την γλυ΄κανση

1.
Η δη΄λωση που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα V,
παρα΄γραφος Ζ, σηµει΄ο 5, του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999
σχετικα΄ µε τις εργασι΄ες αυ΄ξησης του αλκοολικου΄ τι΄τλου πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που διεξα΄γουν τις
παραπα΄νω εργασι΄ες εντο΄ς των προθεσµιω΄ν και µε τις κατα΄λληλες
προϋποθε΄σεις ελε΄γχων που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες
αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους στην επικρα΄τεια του οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται η εργασι΄α.
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2.
Η δη΄λωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 υποβα΄λλεται
εγγρα΄φως και περιλαµβα΄νει τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:

2.
Η δη΄λωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 υποβα΄λλεται
εγγρα΄φως και περιλαµβα΄νει τα εξη΄ς στοιχει΄α:

—

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση αυτου΄ που υποβα΄λλει τη δη΄λωση,

—

το ο΄νοµα και τη διευ΄θυνση αυτου΄ που υποβα΄λλει τη δη΄λωση

—

τον το΄πο στον οποι΄ο θα πραγµατοποιηθει΄ η εργασι΄α,

—

τη φυ΄ση της εργασι΄ας,

—

την ηµεροµηνι΄α και την ω΄ρα ΄εναρξης της εργασι΄ας,

—

τον το΄πο στον οποι΄ο διεξα΄γεται η εργασι΄α.

—

περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που θα αποτελε΄σει αντικει΄µενο της
εργασι΄ας,

—

την εφαρµοζο΄µενη διαδικασι΄α για την εργασι΄α αυτη΄ µε
αναφορα΄ της φυ΄σης του προϊο΄ντος που θα χρησιµοποιηθει΄
για το σκοπο΄ αυτο΄.

3.
Ωστο΄σο τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να αποδεχθου΄ν να υποβληθει΄ εκ των προτε΄ρων στην αρµο΄δια αρχη΄ µι΄α δη΄λωση που θα ισχυ΄ει
για περισσο΄τερες επεξεργασι΄ες η΄ για µια καθορισµε΄νη περι΄οδο.
Μι΄α τε΄τοια δη΄λωση γι΄νεται αποδεκτη΄ µο΄νο εα΄ν αυτο΄ς που υποβα΄λει
τη δη΄λωση διατηρει΄ βιβλι΄ο στο οποι΄ο εγγρα΄φονται κα΄θε µι΄α
απο΄ τις επεξεργασι΄ες εµπλουτισµου΄ ο΄πως προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφος 6 καθω΄ς και οι ενδει΄ξεις που αναγρα΄φονται στην
παρα΄γραφο 2.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τους ο΄ρους µε τους οποι΄ους
αυτο΄ς που υποβα΄λλει τη δη΄λωση, σε περι΄πτωση που ενδεχοµε΄νως
κωλυ΄εται σε περι΄πτωση ανωτε΄ρας βι΄ας να διεξαγα΄γει τη σχετικη΄
εργασι΄α εντο΄ς της προθεσµι΄ας που προβλε΄πεται στη δη΄λωση΄ του,
υποβα΄λλει στην αρµο΄δια αρχη΄ µι΄α νε΄α δη΄λωση που διευκολυ΄νει τη
διεξαγωγη΄ των απαραι΄τητων ελε΄γχων.
Οι διατα΄ξεις που εκδι΄δονται κατ' εφαρµογη΄ του πρω΄του εδαφι΄ου
ανακοινω΄νονται εγγρα΄φως στην Επιτροπη΄
5.
Η δη΄λωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 δεν ει΄ναι
απαραι΄τητη στο Λουξεµβου΄ργο.
6.
Η εγγραφη΄ στα βιβλι΄α των στοιχει΄ων που αφορου΄ν τη
διεξαγωγη΄ των εργασιω΄ν αυ΄ξησης του αλκοολικου΄ τι΄τλου πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999 αµε΄σως µετα΄ το τε΄λος της εν λο΄γω εργασι΄ας.
Στην περι΄πτωση που στην προηγου΄µενη δη΄λωση η οποι΄α καλυ΄πτει
περισσο΄τερες εργασι΄ες δεν συµπεριλαµβα΄νεται η ηµεροµηνι΄α και η
ω΄ρα ενα΄ρξεως των εργασιω΄ν, πρε΄πει επιπλε΄ον να γι΄νει εγγραφη΄ στο
βιβλι΄ο πριν απο΄ την ΄εναρξη κα΄θε εργασι΄ας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

3.
Η εγγραφη΄ στα βιβλι΄α των στοιχει΄ων που αφορου΄ν τη
διεξαγωγη΄ κα΄θε µιας απο΄ τις εργασι΄ες αυ΄ξησης η΄ µει΄ωσης της
οξυ΄τητας γι΄νεται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ,
ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

'Αρθρο 27
Αυ΄ξηση της οξυ΄τητας και εµπλουτισµο΄ς του ΄ιδιου προϊο΄ντος
Οι περιπτω΄σεις στις οποι΄ες για το ΄διο
ι
προϊο΄ν επιτρε΄πεται η
αυ΄ξηση της οξυ΄τητας και ο εµπλουτισµο΄ς κατα΄ την ΄εννοια του
παραρτη΄µατος Ι του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 συ΄µφωνα
µε το παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος E, σηµει΄ο 7, του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999, αποφασι΄ζονται µε τη διαδικασι΄α που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
και αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα ΧV του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 28
Γενικοι΄ ο΄ροι σχετικα΄ µε τις επεξεργασι΄ες εµπλουτισµου΄ και
τις επεξεργασι΄ες αυ΄ξησης και µει΄ωσης της οξυ΄τητας α΄λλων
προϊο΄ντων εκτο΄ς απο΄ τον οι΄νο
Οι επεξεργασι΄ες που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος
Ζ, σηµει΄ο 1), του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρε΄πει να
πραγµατοποιηθου΄ν µι΄α µο΄νο φορα΄. Ωστο΄σο τα κρα΄τη µε΄λη
µπορου΄ν να προβλε΄ψουν ο΄τι ορισµε΄νες απο΄ τις επεξεργασι΄ες αυτε΄ς
µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν σε περισσο΄τερες φορε΄ς, ο΄ταν απο΄
την πρακτικη΄ αυτη΄ διασφαλι΄ζεται καλυ΄τερη οινοποι΄ηση των
σχετικω΄ν προϊο΄ντων. Στην περι΄πτωση αυτη΄, τα ο΄ρια που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα V του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
εφαρµο΄ζονται στο συ΄νολο της εν λο΄γω επεξεργασι΄ας.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ

'Αρθρο 29
'Αρθρο 26
∆ιοικητικοι΄ κανο΄νες που αφορου΄ν την αυ΄ξηση και τη µει΄ωση
της οξυ΄τητας

Παρεκκλι΄σεις απο΄ τις ηµεροµηνι΄ες που ΄εχουν καθοριστει΄
για τις επεξεργασι΄ες εµπλουτισµου΄, αυ΄ξησης και µει΄ωσης
της οξυ΄τητας

1.
Η δη΄λωση που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος
Ζ, σηµει΄ο 5, του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, ο΄σον αφορα΄
την αυ΄ξηση και τη µει΄ωση της οξυ΄τητας του οι΄νου υποβα΄λλεται
απο΄ τους εµπο΄ρους το αργο΄τερο δυ΄ο ηµε΄ρες µετα΄ τη διεξαγωγη΄
της πρω΄της εργασι΄ας που πραγµατοποιει΄ται κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας
περιο΄δου. Ισχυ΄ει για το συ΄νολο των εργασιω΄ν της περιο΄δου.

Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ τις ηµεροµηνι΄ες που ΄εχουν καθοριστει΄ στο
παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ζ, σηµει΄ο 7, του κανονισµου΄ (EK)
αριθ. 1493/1999, οι επεξεργασι΄ες εµπλουτισµου΄, αυ΄ξησης και
µει΄ωσης της οξυ΄τητας µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν πριν απο΄
τις ηµεροµηνι΄ες που αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα XVI του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ii)

τον ο΄γκο και τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και
αποκτηµε΄νο του γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ τον ο΄γκο και
την πυκνο΄τητα του συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν, που θα προστεθει΄ κατα΄ περι΄πτωση

iii)

τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και αποκτηµε΄νο, τους
οποι΄ους θα ΄εχει ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος η΄ ο v.q.p.r.d.,
µετα΄ την γλυ΄κανση.

ΓΛΥΚΑΝΣΗ

'Αρθρο 30
Τεχνικοι΄ κανο΄νες που αφορου΄ν την γλυ΄κανση
Η γλυ΄κανση των επιτραπε΄ζιων οι΄νων καθω΄ς και εκει΄νη των
v.q.p.r.d., δεν επιτρε΄πεται παρα΄ µο΄νο στο στα΄διο της παραγωγη΄ς
και του χονδρεµπορι΄ου.

31.7.2000

4.
Τα προ΄σωπα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1
τηρου΄ν βιβλι΄α εισερχοµε΄νων και εξερχο΄µενων στα οποι΄α αναγρα΄φονται οι ποσο΄τητες γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ συµπυκνωµε΄νου
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν, τις οποι΄ες κατε΄χουν για να πραγµατοποιη΄σουν την γλυ΄κανση.

'Αρθρο 31
'Αρθρο 32
∆ιοικητικοι΄ κανο΄νες σχετικα΄ µε τη γλυ΄κανση
Γλυ΄κανση ορισµε΄νων εισαγοµε΄νων οι΄νων
1.
Τα φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα, τα οποι΄α προ΄κειται να
προβου΄ν σε γλυ΄κανση υποβα΄λλουν δη΄λωση στην αρµο΄δια αρχη΄
του Κρα΄τους µε΄λους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου θα γι΄νει η γλυ΄κανση.
2.
Οι δηλω΄σεις γι΄νονται γραπτω΄ς. Πρε΄πει να περιε΄λθουν στην
αρµο΄δια αρχη΄ τουλα΄χιστον 48 ω΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη της
εργασι΄ας
Εντου΄τοις, τα Κρα΄τη µε΄λη δυ΄νανται να αποδεχθου΄ν, στις
περιπτω΄σεις εργασιω΄ν γλυ΄κανσης που γι΄νονται τακτικα΄ η΄ κατα΄
τρο΄πο συνεχη΄ απο΄ µι΄α επιχει΄ρηση, ο΄πως υποβα΄λλεται στην αρµο΄δια
αρχη΄ µια δη΄λωση ισχυ΄ουσα για περισσο΄τερες εργασι΄ες η΄ για µι΄α
καθορισµε΄νη περι΄οδο. Μι΄α παρο΄µοια δη΄λωση δεν ει΄ναι αποδεκτη΄,
παρα΄ µο΄νο εα΄ν η επιχει΄ρηση τηρει΄ βιβλι΄ο, στο οποι΄ο εγγρα΄φονται
κα΄θε εργασι΄α γλυ΄κανσης, καθω΄ς και οι ενδει΄ξεις που προβλε΄πονται
στην παρα΄γραφο 3.
3.

Οι δηλω΄σεις φε΄ρουν τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:

α)

Για την γλυ΄κανση που πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τους
ο΄ρους που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος ΣΤ,
σηµει΄ο 1, υπο΄ α), καθω΄ς και στο παρα΄ρτηµα VΙ, παρα΄γραφος
Ζ, σηµει΄ο 2 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999:

Η γλυ΄κανση των εισαγοµε΄νων οι΄νων, που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος ΣΤ, σηµει΄ο 3, του κανονισµου΄ (EK) αριθ.
1493/1999 εξαρτα΄ται απο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στα
α΄ρθρα 30 και 31 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 33
Ειδικοι΄ κανο΄νες σχετικοι΄ µε την γλυ΄κανση των οι΄νων λικε΄ρ
1.
Η γλυ΄κανση µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται απο΄ το
παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 6, υπο΄ α), δευ΄τερη υποπερι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, επιτρε΄πεται για
τον «vino generoso de licor», ο΄πως ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα VI
παρα΄γραφος ΙΒ, σηµει΄ο 11 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
2.
Η γλυ΄κανση µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται απο΄ το
παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 6, υπο΄ α), τρι΄τη υποπερι΄πτωση
του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, επιτρε΄πεται για τον
v.l.q.p.r.d. «Madeira».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

i)

β)

τον ο΄γκο και τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και
αποκτηµε΄νο του επιτραπε΄ζιου οι΄νου η΄ του v.q.p.r.d.
που χρησιµοποιη΄θηκε,

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

ii)

τον ο΄γκο και τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και
αποκτηµε΄νο του γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που θα προστεθει΄,

'Αρθρο 34

iii)

τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και αποκτηµε΄νο, τους
οποι΄ους θα ΄εχει ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος η΄ ο v.q.p.r.d.,
µετα΄ την γλυ΄κανση

Ορισµο΄ς

ο΄σον αφορα΄ την γλυ΄κανση που πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα
µε τις διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος V, παρα΄γραφος ΣΤ,
σηµει΄ο 1, υπο΄ β) καθω΄ς και στο παρα΄ρτηµα VΙ, παρα΄γραφος
Ζ, σηµει΄ο 2 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999:
i)

τον ο΄γκο και τους αλκοολικου΄ς τι΄τλους ολικο΄ και
αποκτηµε΄νο του επιτραπε΄ζιου οι΄νου η΄ του v.q.p.r.d.
που χρησιµοποιη΄θηκε

1.
Κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 46, παρα΄γραφος 2, υπο΄ β), του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, ως ανα΄µειξη θεωρει΄ται το
ανακα΄τεµα οι΄νων η΄ γλευκω΄ν που προε΄ρχονται:
α)

απο΄ διαφορετικα΄ κρα΄τη·

β)

απο΄ διαφορετικε΄ς αµπελουργικε΄ς ζω΄νες της Κοινο΄τητας κατα΄
την ΄εννοια του παραρτη΄µατος IΙΙ του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 η΄ απο΄ διαφορετικε΄ς ζω΄νες παραγωγη΄ς
τρι΄της χω΄ρας·
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απο΄ την ΄δια
ι αµπελουργικη΄ ζω΄νη της Κοινο΄τητας η΄ απο΄ την
΄δια
ι ζω΄νη παραγωγη΄ς τρι΄της χω΄ρας αλλα΄ απο΄:
—

διαφορετικε΄ς γεωγραφικε΄ς περιοχε΄ς,

—

διαφορετικε΄ς ποικιλι΄ες αµπε΄λου,

—

διαφορετικα΄ ΄ετη παραγωγη΄ς,

εφο΄σον οι σχετικε΄ς ενδει΄ξεις µε τις ανωτε΄ρω περιπτω΄σεις
γι΄νονται η΄ πρε΄πει να γι΄νονται για την περιγραφη΄ του σχετικου΄
προϊο΄ντος, η΄
δ)

απο΄ διαφορετικε΄ς κατηγορι΄ες οι΄νων η΄ γλευκω΄ν.

2.

Θεωρου΄νται ως διαφορετικε΄ς κατηγορι΄ες οι΄νου η΄ γλευ΄κους:

—

ο ερυθρο΄ς οι΄νος, ο λευκο΄ς οι΄νος καθω΄ς και τα γλευ΄κη η΄ οι
οι΄νοι οι κατα΄λληλοι να δω΄σουν µια απο΄ αυτε΄ς τις κατηγορι΄ες
οι΄νου,

—

ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος, ο v.q.p.r.d., καθω΄ς και τα γλευ΄κη, η΄ οι
οι΄νοι οι κατα΄λληλοι να δω΄σουν µια απο΄ αυτε΄ς τις κατηγορι΄ες
οι΄νου.

2.
Το µει΄γµα νωπω΄ν σταφυλιω΄ν, γλευ΄κους σταφυλιω΄ν,
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχει υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση η΄ νε΄ου οι΄νου
ακο΄µη σε ζυ΄µωση, εα΄ν ΄ενα απο΄ τα προαναφερθε΄ντα προϊο΄ντα δεν
πληροι΄ τα χαρακτηριστικα΄ που προβλε΄πονται για να παραχθει΄
οι΄νος κατα΄λληλος να δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο η΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο,
µε προϊο΄ντα που ει΄ναι δυνατο΄ν να δω΄σουν αυτου΄ς τους ΄διους
ι
οι΄νους η΄ µε επιτραπε΄ζιο οι΄νο, δεν µπορει΄ να δω΄σει οι΄νο κατα΄λληλο
να δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο η΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο.
3.
Σε περι΄πτωση ανα΄µειξης, και µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων
των εποµε΄νων παραγρα΄φων, θεωρου΄νται επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι µο΄νον
τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄ ανα΄µειξη επιτραπε΄ζιων οι΄νων
µεταξυ΄ τους και επιτραπε΄ζιων οι΄νων µε οι΄νους κατα΄λληλους να
δω΄σουν επιτραπε΄ζιους οι΄νους, µε τον ο΄ρο ο΄τι οι εν λο΄γω
κατα΄λληλοι οι΄νοι θα ΄εχουν ολικο΄ φυσικο΄ κατ΄ ο΄γκο αλκοολικο΄
τι΄τλο ο΄χι ανω΄τερο απο΄ 17 % vol.
4.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 44, παρα΄γραφος 7, του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 και του α΄ρθρου 37 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, η ανα΄µειξη ενο΄ς οι΄νου κατα΄λληλου να
δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο µε:
α)

επιτραπε΄ζιο οι΄νο, δεν µπορει΄ να δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο εκτο΄ς
αν η εργασι΄α αυτη΄ πραγµατοποιει΄ται στην αµπελουργικη΄
ζω΄νη στην οποι΄α ΄εχει παραχθει΄ ο οι΄νος που ει΄ναι κατα΄λληλος
να δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο·

β)

α΄λλο κατα΄λληλο να δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο δεν µπορει΄ να
δω΄σει επιτραπε΄ζιο οι΄νο παρα΄ µο΄νο εα΄ν:

Για την εφαρµογη΄ της παρου΄σας παραγρα΄φου, ο ερυθρωπο΄ς οι΄νος
θεωρει΄ται ως ερυθρο΄ς οι΄νος.
3.

∆εν θεωρει΄ται ανα΄µειξη:

α)

η προσθη΄κη συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισµε΄νου συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχει
ως σκοπο΄ την αυ΄ξηση του φυσικου΄ αλκοολικου΄ τι΄τλου του
εν λο΄γω προϊο΄ντος·

β)

η γλυ΄κανση

γ)

—

ενο΄ς επιτραπε΄ζιου οι΄νου

—

ενο΄ς v.q.p.r.d., ο΄ταν το χρησιµοποιου΄µενο για τη
γλυ΄κανση προϊο΄ν προε΄ρχεται απο΄ καθορισµε΄νη περιοχη΄
της οποι΄ας φε΄ρει το ο΄νοµα η΄ συνι΄σταται σε ανακαθαρισµε΄νο συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν.

η παραγωγη΄ v.q.p.r.d. µε τις παραδοσιακε΄ς πρακτικε΄ς που
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα VI, παρα΄γραφος ∆, σηµει΄ο 2,
του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999.
'Αρθρο 35
Γενικε΄ς λεπτοµε΄ρειες σχετικε΄ς µε την ανα΄µειξη

1.

Απαγορευ΄εται η ανα΄µειξη:

—

των επιτραπε΄ζιων οι΄νων µεταξυ΄ τους, η΄

—

των κατα΄λληλων οι΄νων να δω΄σουν επιτραπε΄ζιους οι΄νους
µεταξυ΄ τους η΄ µε επιτραπε΄ζιους οι΄νους η΄

—

των v.q.p.r.d. µεταξυ΄ τους,

αν ΄ενα απο΄ τα συστατικα΄ δεν ει΄ναι συ΄µφωνο µε τις διατα΄ξεις του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 η΄ µε αυτε΄ς του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
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—

αυτο΄ς ο δευ΄τερος οι΄νος, ο κατα΄λληλος να δω΄σει
επιτραπε΄ζιο οι΄νο προε΄ρχεται απο΄ την ΄δια
ι αµπελουργικη΄
ζω΄νη και

—

αυτη΄ η εργασι΄α πραγµατοποιει΄ται εντο΄ς της ΄διας
ι
αµπελουργικη΄ς ζω΄νης.

5.
Απαγορευ΄εται η ανα΄µειξη γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ επιτραπε΄ζιου οι΄νου που αποτε΄λεσε αντικει΄µενο οινολογικη΄ς πρακτικη΄ς,
ο΄πως προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα IV, παρα΄γραφος 1, σηµει΄ο ιδ),
του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 µε γλευ΄κος σταφυλιω΄ν η΄
οι΄νο που δεν αποτε΄λεσε αντικει΄µενο αυτη΄ς της οινολογικη΄ς
πρακτικη΄ς.
'Αρθρο 36
΄ ν και ερυθρω
΄ν
Ειδικοι΄ κανο΄νες σχετικα΄ µε την ανα΄µειξη λευκω
οι΄νων στην Ισπανι΄α
1.
Σε εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 42, παρα΄γραφος 6, του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, επιτρε΄πεται στην ισπανικη΄ επικρα΄τεια, ΄εως στις 31 Ιουλι΄ου 2005, η ανα΄µειξη ενο΄ς οι΄νου καταλλη΄λου να δω΄σει λευκο΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο η΄ ενο΄ς λευκου΄ επιτραπε΄ζιου
οι΄νου µε ΄εναν οι΄νο κατα΄λληλο να δω΄σει ερυθρο΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο,
η΄ µε ερυθρο΄ επιτραπε΄ζιο οι΄νο, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι το
λαµβανο΄µενο προϊο΄ν ΄εχει τα χαρακτηριστικα΄ ερυθρου΄ επιτραπε΄ζιου
οι΄νου.
2.
Μπορου΄ν να υπα΄ρξουν εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς µε τα α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη η΄ εξαγωγε΄ς προς τις τρι΄τες χω΄ρες µο΄νον των ερυθρω΄ν
και ερυθρωπω΄ν (ροζε΄) ισπανικω΄ν επιτραπε΄ζιων οι΄νων οι οποι΄οι δεν
προε΄ρχονται απο΄ την ανα΄µειξη που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1.
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3.
Για την εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 2, ο αρµο΄διος οργανισµο΄ς που ΄εχει ορισθει΄ απο΄ την Ισπανι΄α εγγυα΄ται την καταγωγη΄
των ερυθρω΄ν και ερυθρωπω΄ν (ροζε΄) ισπανικω΄ν επιτραπε΄ζιων οι΄νων,
θε΄τοντας σφραγι΄δα στη θε΄ση η οποι΄α επιφυλα΄σσεται για τις
επι΄σηµες παρατηρη΄σεις στο ΄εγγραφο που προβλε΄πεται απο΄ το
α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, της οποι΄ας
προηγει΄ται η ΄ενδειξη «οι΄νος που δεν προε΄ρχεται απο΄ ανα΄µειξη
λευκου΄/ερυθρου΄».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

31.7.2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

'Αρθρο 40
Παλαι΄ωση ορισµε΄νων οι΄νων λικε΄ρ
Η παλαι΄ωση µε τις προϋποθε΄σεις που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα
V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 6, υπο΄ γ), του κανονισµου΄ (EK) αριθ.
1493/1999 επιτρε΄πεται για τον v.l.p.r.d. «Madeira».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ III

'Αρθρο 37

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Προσθη΄κη αποστα΄γµατος σε οι΄νους λικε΄ρ και σε ορισµε΄νους
v.l.q.p.r.d.
Στο παρα΄ρτηµα XVΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄ καθορι΄ζονται τα
χαρακτηριστικα΄ των αποσταγµα΄των οι΄νου η΄ των αποσταγµα΄των
σταφι΄δων, τα οποι΄α σε εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ α), υπο΄ i), 2η υποπερι΄πτωση, του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999, µπορου΄ν να προστεθου΄ν στους οι΄νους
λικε΄ρ και σε ορισµε΄νους v.l.q.p.r.d..
'Αρθρο 38
Προσθη΄κη α΄λλων προϊο΄ντων και χρησιµοποι΄ηση γλευ΄κους
΄ ν στην επεξεργασι΄α ορισµε΄νων v.l.q.p.r.d.
σταφυλιω
1.
Ο κατα΄λογος των v.l.q.p.r.d. που παρασκευα΄ζονται χρησιµοποιω΄ντας γλευ΄κος σταφυλιω΄ν η΄ µει΄γµα του προϊο΄ντος αυτου΄ µε
οι΄νο, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα V, παρα΄ρτηµα I, σηµει΄ο 1, του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, αναγρα΄φεται στο παρα΄ρτηµα
XVΙΙΙ A του παρο΄ντος κανονισµου΄.
2.
Ο κατα΄λογος των v.l.q.p.r.d. στους οποι΄ους µπορου΄ν να
προστεθου΄ν τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα V,
παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), του κανονισµου΄ (EK) αριθ.
1493/1999 αναγρα΄φονται στο παρα΄ρτηµα XVΙΙΙ Β του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
'Αρθρο 39

'Αρθρο 41
Γενικοι΄ κανο΄νες
1.
Για πειραµατικου΄ς σκοπου΄ς, που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο
46, παρα΄γραφος 2, υπο΄ στ), του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/
1999, κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να επιτρε΄πει τη χρησιµοποι΄ηση
ορισµε΄νων οινολογικω΄ν πρακτικω΄ν η΄ επεξεργασιω΄ν που δεν προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄, (EK) αριθ. 1493/1999 η΄ επεξεργασιω΄ν
που δεν προβλε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα κανονισµο΄ για µια µε΄γιστη
περι΄οδο τριω΄ν ετω΄ν, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι:
—

οι εν λο΄γω πρακτικε΄ς και επεξεργασι΄ες πληρου΄ν τους ο΄ρους
που ΄εχουν καθοριστει΄ στο α΄ρθρο 42, παρα΄γραφος 2, του
κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999,

—

οι ποσο΄τητες που αποτελου΄ν αντικει΄µενο πρακτικω΄ν η΄ επεξεργασιω΄ν
δεν
υπερβαι΄νουν
µε΄γιστο
ο΄γκο
΄εναν
50 000 εκατολι΄τρων κατ' ΄ετος και κατα΄ ΄ερευνα,

—

τα προϊο΄ντα που παρα΄γονται δεν αποστε΄λλονται ΄εξω απο΄ το
κρα΄τος µε΄λος στο ΄εδαφος του οποι΄ου ΄ελαβε χω΄ρα η ΄ερευνα,

—

το συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος ενηµερω΄νει στην αρχη΄ της
΄ερευνας την Επιτροπη΄ και τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη για τους
ο΄ρους κα΄θε εγκρι΄σεως,

Πειραµατισµο΄ς θεωρει΄ται η εργασι΄α η΄ οι εργασι΄ες που πραγµατοποιου΄νται στο πλαι΄σιο ενο΄ς καλω΄ς καθορισµε΄νου σχεδι΄ου ΄ερευνας
και χαρακτηρι΄ζεται απο΄ ΄ενα κοινο΄ πειραµατικο΄ πρωτο΄κολλο.

΄ δεις οι΄νους
Προσθη΄κη αλκοο΄λης στους ηµιαφρω
Σε εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 42, παρα΄γραφος 3, του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999, µε την προσθη΄κη αλκοο΄λης στους
αφρω΄δεις οι΄νους δεν θα πρε΄πει να αυξηθει΄ ο ολικο΄ς κατ΄ ο΄γκο
αλκοολικο΄ς τι΄τλος των αφρωδω΄ν οι΄νων περισσο΄τερο απο΄ 0,5 %
vol. Η προσθη΄κη αλκοο΄λης µπορει΄ να γι΄νει µο΄νο µε τη µορφη΄
«liqueur d’expédition», και µε την προϋπο΄θεση ο΄τι αυτη΄ η µε΄θοδος
ει΄ναι αποδεκτη΄ απο΄ την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α στο κρα΄τος µε΄λος
παραγωγη΄ς και ο΄τι η νοµοθεσι΄α αυτη΄ θα κοινοποιηθει΄ στην
Επιτροποη΄ και στα λοιπα΄ κρα΄τη µε΄λη.

2.
Πριν απο΄ τη λη΄ξη της περιο΄δου που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1, το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος µε ανακοι΄νωση που
αφορα΄ την επιτρεπο΄µενη ΄ερευνα, φε΄ρει το θε΄µα στην Επιτροπη΄ η
οποι΄α ενηµερω΄νει τα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη για τα αποτε΄λεσµα της
΄ερευνας αυτη΄ς. Το ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος µπορει΄, κατα΄
περι΄πτωση και ανα΄λογα µε το αποτε΄λεσµα αυτο΄, να φε΄ρει το θε΄µα
στην Επιτροπη΄ µε αι΄τηση που θα αποσκοπει΄ στο να εγκρι΄νει τη
συνε΄χιση της εν λο΄γω ΄ερευνας, για µια νε΄α µε΄γιστη περι΄οδο τριω΄ν
ετω΄ν. Για να στηρι΄ξει το αι΄τηµα΄ του το συγκεκριµε΄νο κρα΄τος µε΄λος
υποβα΄λει τον κατα΄λληλο φα΄κελο.
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3.
Η Επιτροπη΄, αποφασι΄ζοντας µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 λαµβα΄νει
απο΄φαση για το θε΄µα της αι΄τησης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο
2· µπορει΄ συγχρο΄νως να αποφασι΄σει ο΄τι η ΄ερευνα θα µπορει΄ να
συνεχισθει΄ και σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη µε της ΄διες
ι
προϋποθε΄σεις.
4.
Αφου΄ συλλε΄ξει ο΄λες τις πληροφορι΄ες που αφορου΄ν η εν
λο΄γω ΄ερευνα, η Επιτροπη΄ υποβα΄λει, ενδεχοµε΄νως, στο Συµβου΄λιο,
στο τε΄λος της περιο΄δου που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 η΄
εκει΄νης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφος 2, προ΄ταση που
αποσκοπει΄ να γι΄νει αποδεκτη΄ οριστικα΄ η οινολογικη΄ πρακτικη΄ η΄
επεξεργασι΄α που αποτε΄λεσε το αντικει΄µενο της εν λο΄γω ΄ερευνας.
ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 42
Οι΄νοι που παρασκευα΄στηκαν πριν απο΄ την 1η Αυγου΄στου
2000
Οι΄νοι που παρασκευα΄στηκαν πριν απο΄ την 1η Αυγου΄στου 2000
δυ΄ναται να προσφε΄ρονται η΄ να διατι΄θενται για α΄µεση ανθρω΄πινη
κατανα΄λωση µετα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄, εφο΄σον πληρου΄ν τους
ισχυ΄οντες πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄ κοινοτικου΄ς η΄ εθνικου΄ς
κανο΄νες.
'Αρθρο 43
'Οροι απο΄σταξης, κυκλοφορι΄ας και περιγραφη΄ς των προϊο΄ντων που δεν ει΄ναι συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄ (EK) αριθ.
1493/1999 η΄ µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄
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2.
Τα προϊο΄ντα αυτα΄ δεν δυ΄νανται να κατε΄χονται χωρι΄ς νο΄µιµο
λο΄γο απο΄ ΄ενα παραγωγο΄ η΄ απο΄ ΄ενα ΄εµπορο και δεν δυ΄νανται να
διακινηθου΄ν παρα΄ µο΄νο µε προορισµο΄ µι΄α οινοπνευµατοποιι΄α η΄
µι΄α οξοποιι΄α η΄ µια επιχει΄ρηση που χρησιµοποιει΄ αυτου΄ς για
δια΄φορες χρη΄σεις η΄ για βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα η΄ µια επιχει΄ρηση
εξα΄λειψης.
3.
Τα Κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να προβου΄ν στην
προσθη΄κη µετουσιωτικω΄ν η΄ δεικτω΄ν στους οι΄νους που αναφε΄ρονται
στην προηγου΄µενη παρα΄γραφο για να αναγνωρι΄ζονται καλυ΄τερα.
∆υ΄νανται επι΄σης να απαγορευ΄σουν για αιτιολογηµε΄νους λο΄γους
τις χρη΄σεις που προβλε΄πονται στην πρω΄τη παρα΄γραφο και να
προβου΄ν στην εξα΄λειψη των προϊο΄ντων.
'Αρθρο 44
Κατα΄ργηση
1.
Οι κανονισµοι΄ (EΟK) αριθ. 1618/70, 1972/78, 2394/84,
305/86, 1888/86, 2094/86, 2202/89, 2240/89, 3220/90,
586/93, 3111/93 και 1128/96 καταργου΄νται.
2.
Ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 εφαρµο΄ζεται στα
προϊο΄ντα που υπα΄γονται στον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2676/90, κεφα΄λαιο 1 παρα΄γραφος 5, κεφα΄λαιο 3
παρα΄γραφος 5, κεφα΄λαιο 5 παρα΄γραφος 3.2, κεφα΄λαιο 12
παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 16 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 18 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 23 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 25
παρα΄γραφος 2.3, κεφα΄λαιο 26 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 27
παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 30 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 37 παρα΄γραφος 3, κεφα΄λαιο 40 παρα΄γραφος 1.4, καταργου΄νται απο΄ την
1η Αυγου΄στου 2001.
'Αρθρο 45

1.
Τα προϊο΄ντα τα οποι΄α δυνα΄µει του α΄ρθρου 45, παρα΄γραφος
1, του κανονισµου΄ (EΟK) αριθ. 1493/1999 ει΄ναι ακατα΄λληλα για
α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση καταστρε΄φονται. Ωστο΄σο τα κρα΄τη
µε΄λη για ορισµε΄να προϊο΄ντα των οποι΄ων καθορι΄ζουν τα χαρακτηριστικα΄ µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν να χρησιµοποιηθου΄ν σε
οινοπνευµατοποιι΄α, σε οξοποιι΄α η΄ για βιοµηχανικη΄ χρη΄ση.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την ΄εβδοµη ηµε΄ρα της
δηµοσι΄ευση΄ς του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των.
Εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Αυγου΄στου 2000.

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Βρυξε΄λλες, 24 Ιουλι΄ου 2000.
Για την Επιτροπη΄
Frans FISCHLER

Με΄λος της Επιτροπη΄ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
΄ ν αµπε΄λου που τα σταφυ΄λια τους µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν, κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄
Κατα΄λογος των ποικιλιω
τον κανο΄να του α΄ρθρου 42, παρα΄γραφος 5, του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, για την παρασκευη΄ των
προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στην δια΄ταξη αυτη΄
(α΄ρθρο 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
(p.m.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
΄ νες A και B και δεν
'Ετη κατα΄ τη δια΄ρκεια των οποι΄ων τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄ τις αµπελουργικε΄ς ζω
διαθε΄τουν τον ελα΄χιστο φυσικο΄ κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο που ΄εχει καθοριστει΄ απο΄ τον κανονισµο΄ (EK) αριθ.
΄ ν οι΄νων, αεριου΄χων αφρωδω
΄ ν οι΄νων η΄
1493/1999, δυ΄νανται να χρησιµοποιηθου΄ν για την παραγωγη΄ αφρωδω
΄ ν οι΄νων
αεριου΄χων ηµιαφρωδω
(α΄ρθρο 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
(p.m.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

A.

΄ ν αµπε΄λου τα σταφυ΄λια των οποι΄ων µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για τη συ΄σταση
Κατα΄λογος των ποικιλιω
΄ ν οι΄νων ποιο΄τητας αρωµατικου΄ τυ΄που και των αρωµατικω
΄ ν v.m.q.p.r.d.
της cuvée των αφρωδω

('Αρθρο 4 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
Aleatico N
Ασυ΄ρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Brachetto N
Clairette B
Colombard B
Freisa N
Gamay N
Gewuerztraminer Rs
Girò N
Γλυκααρυ΄τα (Glykerythra)
Huxelrebe
Macabeu B
'Ολες οι µαλβουαζι΄ες
Mauzac blanc et rosé
Monica N
Μοσχοοεσσλααρο (Moschofilero)
Mueller-Thurgau B
'Ολες οι µοσχα΄τες
Parellada B
Perle B
Piquepoul B
Poulsard
Prosecco
Ροαεσστης (Roditis)
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Scheurebe
Torbato

B. Παρεκκλι΄σεις που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα V, σηµει΄ο Θ .10 α) και στο παρα΄ρτηµα VI σηµει΄ο ΙΑ 3 α),
΄ ν οι΄νων
του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999 ο΄σον αφορα΄ τη συ΄σταση της cuvée (προϊο΄ν βα΄σεως) των αφρωδω
΄ ν v.m.q.p.r.d.
ποιο΄τητος αρωµατικου΄ τυ΄που και των αρωµατικω
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το σηµει΄ο Θ.10α του παραρτη΄µατος VI, ΄ενας οι΄νος v.m.q.p.r.d. αρωµατικου΄ τυ΄που µπορει΄ να
παραχθει΄ χρησιµοποιω΄ντας, για τη συ΄σταση της cuvée, οι΄νους που ΄εχουν προε΄λθει απο΄ σταφυ΄λια της ποικιλι΄ας αµπε΄λου
«Prosecco» τα οποι΄α ΄εχουν τρυγηθει΄ στις καθορισµε΄νες περιοχε΄ς της ονοµασι΄ας προε΄λευσης Conegliano-Valdobbiadene
και Montello e Colli Asolani.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
΄ν
'Ορια για τη χρη΄ση ορισµε΄νων ουσιω
(α΄ρθρο 5 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
Τα ο΄ρια για τη χρη΄ση των ουσιω΄ν που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα IV του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, και µε τους
ο΄ρους που περιλαµβα΄νονται σε αυτο΄, ει΄ναι τα εξη΄ς:

Ουσι΄α

Παρασκευα΄σµατα φλοιω΄ν ζυµοµυκη΄των

Χρη΄ση για τα νωπα΄ σταφυ΄λια, το γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν, το γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που
΄εχει υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση, το γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν απο΄ λιασµε΄να σταφυ΄λια που
΄εχει υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση, το
συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, ο
νε΄ος οι΄νος ακο΄µα σε ζυ΄µωση

Χρη΄ση για το γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που ΄εχει
υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση και χρησιµοποιει΄ται
για την α΄µεση ανθρω΄πινη κατανα΄λωση ως
΄εχει, τον οι΄νο που ει΄ναι κατα΄λληλος για την
παραγωγη΄ επιτραπε΄ζιου οι΄νου, τον επιτραπε΄ζιο οι΄νο, τον αφρω
΄ δη οι΄νο, το αεριου΄χο
αφρω΄δη οι΄νο, τον ηµιαφρω΄δη οι΄νο, τον
αεριου΄χο ηµιαφρω΄δη οι΄νο, τους οι΄νους λικε΄ρ
και τους v.q.p.r.d.

40 g/hl

40 g/hl

Ανθρακικο΄ς ανυδρι΄της (1)

µεγι΄στη περιεκτικο΄τητα του οι΄νου που ΄εχει
υποστει΄ την επεξεργασι΄α αυτη΄: 2 g/l

L-ασκορβικο΄ οξυ΄ (1)

150 mg/l

Κιτρικο΄ οξυ΄ (1)

τελικη΄ περιεκτικο΄τητα του οι΄νου που ΄εχει
υποστει΄ την επεξεργασι΄α αυτη΄: 1 g/l

Μετατρυγικο΄ οξυ΄

100 mg/l

Θειικο΄ς χαλκο΄ς

1 g/hl υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι το προϊο΄ν που ΄εχει
υποστει΄ την επεξεργασι΄α αυτη΄ δεν θα ΄εχει
περιεκτικο΄τητα σε χαλκο΄ ανω΄τερη απο΄
1 mg/l

'Ανθρακες για οινολογικη΄ χρη΄ση

100 g ξηρου΄ προϊο΄ντος ανα΄ hl

100 g ξηρου΄ προϊο΄ντος ανα΄ hl

Θρεπτικα΄ α΄λατα: µονο΄ξινο φωσφορικο΄
αµµω΄νιο η΄ θειικο΄ αµµω΄νιο

0,3 g/l (εκφρασµε΄νο σε α΄λας) (2)

0,3 g/l (εκφρασµε΄νο σε α΄λας), για την
επεξεργασι΄α αφρωδω΄ν οι΄νων

Θειικο΄ αµµω΄νιο η΄ ο΄ξινο θειω΄δες αµµω΄νιο

0,2 g/l (εκφρασµε΄νο σε α΄λας) (2)

Αυξητικοι΄ παρα΄γοντες: θειαµι΄νη υπο΄
µορφη΄ υδροχλωρικη΄ς θειαµι΄νης

0,6 mg/l (εκφρασµε΄νο σε θειαµι΄νη)

0,6 mg/l (εκφρασµε΄νο σε θειαµι΄νη), για
την επεξεργασι΄α αφρωδω΄ν οι΄νων

Πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νη

80 g/hl

80 g/hl

Τρυγικο΄ ασβε΄στιο

200 g/hl

Φυτικο΄ ασβε΄στιο

8 g/hl

(1) Τα κριτη΄ρια καθαρο΄τητας που αφορου΄ν το προϊο΄ν αυτο΄ ει΄ναι εκει΄να που αναφε΄ρονται στην οδηγι΄α 96/77/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας
∆εκεµβρι΄ου 1996 περι΄ θεσπι΄σεως ειδικω
΄ ν κριτηρι΄ων καθαρο΄τητας για τα προ΄σθετα τροφι΄µων πλην των χρωστικω
΄ ν και των γλυκαντικω΄ν
υλω΄ν (ΕΕ L 339 της 30.12.1996, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την οδηγι΄α 98/86/ΕΚ (ΕΕ L 334 της 9.12.1998, σ. 1).
(2) Τα προϊο΄ντα αυτα΄ µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν και µαζι΄ εντο΄ς του ολικου΄ ορι΄ου των 0,3 g/l, µε την επιφυ΄λαξη του προαναφερθε΄ντος
ορι΄ου των 0,2 g/l.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Προδιαγραφε΄ς και κριτη΄ρια καθαρο΄τητας για την πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νη
(α΄ρθρο 6 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
Η πολυβινυλοπυρρολιδο΄νη (PVPP), της οποι΄ας η χρη΄ση προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα VI παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο ιστ) και
παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο κε) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999, ει΄ναι τρισδια΄στατο διαρθρωµε΄νο µε στατιστικο΄ τρο΄πο
πολυµερε΄ς [1. (2 οξο-1 πυρολιδιαιθυλε΄νιο)].
Παρασκευα΄ζεται απο΄ τον πολυµερισµο΄ της Ν-Βινυλ-2-πυρρολιδο΄νης παρουσι΄α καυστικη΄ς σο΄δας η΄ Ν'Ν-δινυλιµιδαζολιδο΄νης
ως καταλυ΄τη.
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Λευκη΄ ως υπο΄λευκη ελαφρα΄ σκο΄νη.
Αδια΄λυτη στο νερο΄ στους οργανικου΄ς διαλυ΄τες.
Αδια΄λυτη στα ισχυρα΄ ανο΄ργανα οξε΄α και τα αλκα΄λια.
∆ΟΚΙΜΕΣ

1.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ
Μικρο΄τερη απο΄ 5 % υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:
Τοποθετου΄νται 2 γραµµα΄ρια PVPP σε κα΄ψα απο΄ οξει΄διο του πυριτι΄ου διαµε΄τρου 70 mm· ξηραι΄νεται στον κλι΄βανο σε
100 ΄εως 105 °C επι΄ 6 ω΄ρες. Αφη΄νεται να ψυχθει΄ σε ξηραντη΄ρια και ζυγι΄ζεται.
Παρατη΄ρηση:
'Ολες οι οριακε΄ς τιµε΄ς που τι΄θενται παρακα΄τω ανα΄γονται επι΄ ξηρου΄ προϊο΄ντος.

2.

ΤΕΦΡΑ
Βα΄ρος τε΄φρας µικρο΄τερο απο΄ 0,5 % υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:
Προοδευτικη΄ αποτε΄φρωση, χωρι΄ς η θερµοκρασι΄α να υπερβαι΄νει τους 500 ΄εως 550 °C του υπολει΄µµατος που ΄εχει
προκυ΄ψει απο΄ τη δοκιµη΄ 1 και ακολουθει΄ ζυ΄γιση.

3.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Λιγο΄τερο απο΄ δυ΄ο µε΄ρη ανα΄ εκατοµµυ΄ριο υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες.
Προετοιµασι΄α του υπο΄ δοκιµη΄ προϊο΄ντος:
Τοποθετει΄στε 0,5 γραµµα΄ρια PVPP σε φια΄λη µε κοι΄λο απο΄ βοριοπυριτικο΄ γυαλι΄ πυθµε΄να, τοποθετηµε΄νη σε δι΄σκο µε
οπη΄ και της οποι΄ας το στο΄µιο διατηρει΄ται κεκλιµµε΄νο. Προσθε΄τετε 5 ml καθαρου΄ θειικου΄ οξε΄ος (RAs) και 10 ml
καθαρου΄ νιτρικου΄ οξε΄ος (RAs) και θερµε΄νετε προοδευτικα΄. Μο΄λις το µει΄γµα αρχι΄σει να καφετια΄ζει προσθε΄τετε µικρη΄
ποσο΄τητα νιτρικου΄ οξε΄ος εξακολουθω΄ντας να θερµε΄νετε και συνεχι΄ζετε κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο µε΄χρι το υγρο΄ να µει΄νει
α΄χρωµο και ο κενο΄ς χω΄ρος της φια΄λης να γεµι΄σει λευκου΄ς καπνου΄ς SO3. Το αφη΄νουµε να κρυω΄σει, παραλαµβα΄νουµε
µε 10 ml νερου΄ και θερµαι΄νουµε και πα΄λι για να φυ΄γουν οι νιτρω΄δεις ατµοι΄, µε΄χρι να δου΄µε λευκου΄ς καπνου΄ς.
Επαναλαµβα΄νεται η ΄δια
ι διαδικασι΄α και δευ΄τερη φορα΄· µετα΄ απο΄ την τρι΄τη φορα΄ βρα΄ζεται στιγµιαι΄α, ψυ΄χεται και ο
ο΄γκος συµπληρω΄νεται µε νερο΄ µε΄χρι τα 40 ml.
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Αντιδραστη΄ρια (RAs)
1.

Πυκνο΄ αρσενικο΄ δια΄λυµα (100 mg αρσενικου΄ ανα΄ λι΄τρο)
Ζυγι΄ζονται µε ακρι΄βεια 0,132 γραµµα΄ρια αρσενικω΄δους ανυδρι΄τη ο οποι΄ος ΄εχει προηγουµε΄νως ξηρανθει΄ σε
100 °C και τοποθετει΄ται σε κωνικη΄ φια΄λη (500 ml. Προστι΄θενται 3 ml διαλυ΄µατος υδροξειδι΄ου του νατρι΄ου
και 20 ml υ΄δατος. Ανακινει΄ται µε΄χρις πλη΄ρους διαλυ΄σεως. Εξουδετερω΄νεται αυτο΄ το αρσενικω΄δες υγρο΄ µε τη
βοη΄θεια 15 ml θειικου΄ οξε΄ος αραιωµε΄νου 10 % (p/p) και προστι΄θεται κεκορεσµε΄νο βρωµιου΄χο υ΄δωρ (R), ΄εως
ο΄του σταθεροποιηθει΄ ο κι΄τρινος χρωµατισµο΄ς του ελευ΄θερου βρω΄µιου (θεωρητικω΄ς,· ml). Βρα΄ζεται προκειµε΄νου
να αποβληθει΄ η περι΄σσεια βρωµι΄ου, µεταγγι΄ζεται σε ογκοµετρικη΄ φια΄λη 1000 ml και ο ο΄γκος συµπληρω΄νεται
µε΄χρι τη χαραγη΄ µε απεσταγµε΄νο υ΄δωρ.

2.

Αραιο΄ αρσενικο΄ δια΄λυµα (1 mg αρσενικου΄ ανα΄ λι΄τρο)
Αναµιγνυ΄εται:
Πυκνο΄ αρσενικο΄ δια΄λυµα συγκε΄ντρωσης 100 mg αρσενικου΄ ανα΄ λι΄τρο
Απεσταγµε΄νο υ΄δωρ q.s.p.

10 ml
1 000 ml

1 ml του διαλυ΄µατος αυτου΄ περιε΄χει 0,001 του mg αρσενικου΄.
3.

Βαµβα΄κι µε οξικο΄ µο΄λυβδο
Εµποτι΄ζεται το υδρο΄φιλο βαµβα΄κι µε δια΄λυµα οξικου΄ µολυ΄βδου 5 % (M/V), προσθε΄τοντας και 1 % οξικου΄
οξε΄ος. Στραγγι΄ζεται το βαµβα΄κι και στεγνω΄νεται στον αε΄ρα. ∆ιατηρει΄ται σε καλα΄ κλεισµε΄νο φιαλι΄διο.

4.

Υδρο΄φιλο βαµβα΄κι που ξηραι΄νεται στον κλι΄βανο σε 100 °C
∆ιατηρει΄στε το φιαλι΄διο καλα΄ κλειστο΄.

5.

Χαρτι΄ βρωµιου΄χου υδρα΄ργυρου
Σε κυψελι΄δα παραλληλο΄γραµου σχη΄µατος τοποθετει΄ται αλκοολικο΄ δια΄λυµα βρωµιου΄χου υδραργυ΄ρου σε 5 %.
Εµβαπτι΄ζεται στο δια΄λυµα αυτο΄ λευκο΄ διηθητικο΄ χαρτι΄ βα΄ρους 80 γραµµαρι΄ων ανα΄ τετραγωνικο΄ µε΄τρο, κοµµε΄νο
σε τεµα΄χια 15 × 22 cm και διπλωµε΄νο στα δυ΄ο. Στραγγι΄ζεται το χαρτι΄ και αφη΄νεται να στεγνω΄σει στο σκοτα΄δι
ακουµπισµε΄νο σε µη µεταλλικο΄ συ΄ρµα. Αφαιρει΄ται η πτυχη΄ µε 1 cm περιθω΄ριο και η κα΄τω απο΄ αυτη΄ ταινι΄α πα΄λι
µε 1 cm περιθω΄ριο. Κο΄βεται το χαρτι΄ σε τετρα΄γωνα κοµµα΄τια 15 × 15 mm· διατηρει΄ται σε καλα΄ κλεισµε΄νο
φιαλι΄διο, τυλιγµε΄νο σε µαυ΄ρο χαρτι΄.

6.

∆ια΄λυµα χλωριου΄χου κασσι΄τερου
Προσβολη΄ εν ψυχρω΄ 20 γραµµαρι΄ων καθαρου΄ κασσι΄τερου, αναλυτικη΄ς καθαρο΄τητας: ψι΄γµατα, µε 100 ml
καθαρου΄ υδροχλωρικου΄ οξε΄ος, d = 1,19. ∆ιατηρει΄ται παρουσι΄α µεταλλικου΄ ψευδα΄ργυρου προστατευο΄µενο απο΄
τον αε΄ρα σε φιαλι΄διο µε πω
΄ µα µε βαλβι΄δα.

7.

∆ια΄λυµα ιωδιου΄χου καλλι΄ου
Ιωδιου΄χο κα΄λλιο
'Υδωρ, q.s.p

8.

10 g
100 ml

Νιτρικο΄ (οξυ΄) για την ανι΄χνευση του αρσενικου΄ (RAs)
Οξυ΄ πυκνο΄τητας 1,38 στους 20 °C, που περιε΄χει απο΄ 61,5 ΄εως 65,5 % νιτρικου΄ οξε΄ος HNO3. ∆εν πρε΄πει να
αφη΄νει σταθερο΄ υπο΄λειµµα µεγαλυ΄τερο απο΄ 0,0001 %. ∆εν πρε΄πει να περιε΄χει µο΄λυβδο ανιχνευ΄σιµο µε
διθιζο΄νη, ου΄τε πα΄νω απο΄ 1 εκατοµµυριοστο΄ ιο΄ντων χλωρι΄ου, πα΄νω απο΄ 2 εκατοµµυριοστα΄ θειικω΄ν ιο΄ντων,
2 εκατοµµυριοστα΄ ορθοφωσφωρικω΄ν ιο΄ντων, πα΄νω απο΄ 1 εκατοντα΄κις εκατοµµυριοστο΄ αρσενικου΄.
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Θειικο΄ οξυ΄ για την ανι΄χνευση του αρσενικου΄ (RAs)
Οξυ΄ πυκνο΄τητας 1,831 ΄εως 1,835 σε 20 °C που περιε΄χει 95 % τουλα΄χιστον θειικου΄ οξε΄ος H2SO4. ∆εν πρε΄πει
να περιε΄χει πα΄νω απο΄ 2 εκατοµµυριοστα΄ βαρε΄α µε΄ταλλα, 1 εκατοµµυριοστο΄ σιδη΄ρου, 1 εκατοµµυριοστο΄ ιο΄ντα
χλωρι΄ου, 1 εκατοµµυριοστο΄ νιτρικα΄ ιο΄ντα, 5 εκατοµµυριοστα΄ ιο΄ντων αµµωνι΄ου, 2 εκατοστα΄ εκατοµµυριοστα΄
αρσενικου΄.

10. Αραιο΄ δια΄λυµα θειικου΄ οξε΄ως κατα΄ 20 % (V/V) (36 γρ. H2SO4 για 100 ml)
Αναµιγνυ΄εται:
Καθαρο΄ θειικο΄ οξυ΄ (Ras)

200 ml

Απεσταγµε΄νο νερο΄, q.s.p

1 000 ml

11. Επιπλατινωµε΄νος ψευδα΄ργυρος
Καθαρο΄ς ψευδα΄ργυρος, απαλλαγµε΄νος αρσενικου΄, σε ψυ΄γµατα η΄ κυλι΄νδρους, επιπλατινω΄νεται τοποθετω΄ντας
τον σε κυλινδρικο΄ δοχει΄ο και καλυ΄πτοντα΄ς τον µε δια΄λυµα χλωριου΄χου λευκο΄χρυσου 1 προς 20 000. Μετα΄ απο΄
δυ΄ο ω΄ρες επαφη΄ς ο ψευδα΄ργυρος πλε΄νεται µε απεσταγµε΄νο υ΄δωρ, στραγγι΄ζεται σε τετρα΄γωνο απο΄ πολλα΄ πα΄χη
στυπο΄χαρτο, ξηραι΄νεται και τοποθετει΄ται σε στεγνο΄ φιαλι΄διο.
Πρε΄πει να εξακριβωθει΄ ο΄τι 5 γραµµα΄ρια αυτου΄ του ψευδα΄ργυρου που τοποθετου΄νται στη συσκευη΄ που περιγρα΄φεται
παρακα΄τω µε 4,5 ml θειικου΄ οξε΄ος που ο ο΄γκος τους ΄εχει συµπληρωθει΄ µε υ΄δωρ στα 40 ml και στα οποι΄α προστι΄θενται
στη συνε΄χεια 2 σταγο΄νες χλωριου΄χου κασσι΄τερου και 5 ml διαλυ΄µατος ιωδιου΄χου καλι΄ου 10 % δεν περιε΄χει καµι΄α
κηλι΄δα, µετα΄ απο΄ 2 ω΄ρες τουλα΄χιστον, στο χαρτι΄ βρωµιου΄χου υδρα΄ργυρου. Πρε΄πει να διαπιστωθει΄ επι΄σης ο΄τι 1 µg
αρσενικου΄ που χρησιµοποιει΄ται, ο΄πως αναφε΄ρεται παρακα΄τω, δεν παρε΄χει κηλι΄δα α΄ξια λο΄γου.

Περιγραφη΄ της συσκευη΄ς:
Χρησιµοποιει΄ται φια΄λη των 90 ΄εως 100 ml κλειστη΄ µε υα΄λινο πω΄µα εφοδιασµε΄νο µε υα΄λινο σωλη΄να εσωτερικη΄ς
διαµε΄τρου 6 mm και µη΄κους 90 mm. Το κα΄τω µε΄ρος αυτου΄ του σωλη΄να ΄εχει λεπτυνθει΄ και φε΄ρει µια πλευρικη΄ οπη΄
(ασφαλιστικη΄ δια΄ταξη για αποφυγη΄ µεταφορα΄ς σταγονιδι΄ων). Το πα΄νω µε΄ρος καταλη΄γει σε επι΄πεδη εσµυρισµε΄νη
επιφα΄νεια κα΄θετη µε τον α΄ξονα. 'Ενας α΄λλος υα΄λινος σωλη΄νας µε την ΄δια
ι εσωτερικη΄ δια΄µετρο και 30 mm µη΄κος, που
καταλη΄γει σε επι΄πεδη εσµυρισµε΄νη επιφα΄νεια ανα΄λογη µε την προηγου΄µενη, µπορει΄ να στερεωθει΄ σ' αυτη΄ και να
στηρι΄ζεται µε 2 σπειροειδη΄ ελατη΄ρια, η΄ 2 δακτυ΄λιους απο΄ καουτσου΄κ (βλε΄πε σχη΄µα).

Τρο΄πος εργασι΄ας:
Στο σωλη΄να διαφυγη΄ς τοποθετει΄ται, στο Α, βυ΄σµα απο΄ στεγνο΄ υδρο΄φιλο βαµβα΄κι, µετα΄ βυ΄σµα απο΄ βαµβα΄κι µε οξικο΄
µο΄λυβδο.
Τοποθετει΄ται τετρα΄γωνο χαρτι΄ µε βρωµιου΄χο υδρα΄ργυρο µεταξυ΄ των δυ΄ο τµηµα΄των του σωλη΄να διαφυγη΄ς στο Β και
ενω΄νονται τα δυ΄ο µε΄ρη του σωλη΄να.
Στη φια΄λη τοποθετου΄νται τα 40 ml του θειικου΄ υγρου΄, 2 σταγο΄νες διαλυ΄µατος χλωριου΄χου ψευδα΄ργυρου ΙΙ, και
5 ml διαλυ΄µατος ιωδιου΄χου καλι΄ου. Μετα΄ απο΄ 15 λεπτα΄ προστι΄θενται 5 γραµµα΄ρια επιπλατινωµε΄νου ψευδα΄ργυρου
και κλει΄νεται αµε΄σως η φια΄λη απο΄ το σωλη΄να, ο οποι΄ος ΄εχει προηγουµε΄νως εφοδιαστει΄ καταλλη΄λως.
Η ΄εκλυση συνεχι΄ζεται µε΄χρι να σταµατη΄σει (2 ω΄ρες τουλα΄στον). Λυ΄εται η συσκευη΄, το τετρα΄γωνο χαρτι΄ µε το
βρωµιου΄χο υδρα΄ργυρο, βυθι΄ζεται σε 10 ml δια΄λυµα ιωδιου΄χου ποτα΄σιου επι΄ µιση΄ ω΄ρα, ανακινω΄ντας απο΄ καιρο΄ σε
καιρο΄· ξεπλε΄νεται µε α΄φθονο υ΄δωρ και αφη΄νεται να στεγνω΄σει.
Η φαια΄ η΄ κι΄τρινη κηλι΄δα δεν πρε΄πει να φαι΄νεται η΄ πρε΄πει να ει΄ναι λιγο΄τερο ΄εντονη απο΄ εκει΄νο που λαµβα΄νεται σε
παρα΄λληλη δοκιµη΄ που πραγµατοποιει΄ται µε 1 ml αρσενικου΄ διαλυ΄µατος σε 1 µg ανα΄ ml, ο΄που προστι΄θενται 4,5 ml
καθαρου΄ θειικου΄ οξε΄ος και συµπληρω΄νεται ως τα 40 ml µε νερο΄, στο οποι΄ο προσθε΄τουµε στη συνε΄χεια 2 σταγο΄νες
χλωριου΄χου κασι΄τερου και 5 ml διαλυ΄µατος ιωδιου΄χου καλι΄ου κατα΄ 10 %.
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ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Εκφραζο΄µενα σε µο΄λυβδο, λιγο΄τερα απο΄ 20 µε΄ρη ανα΄ εκατοµµυ΄ριο υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:
Μετα΄ απο΄ ζυ΄γισµα οι τε΄φρες διαλυ΄ονται σε 1 ml υδροχλωρικου΄ οξε΄ως και 10 ml απεσταγµε΄νου υ΄δατος. Θερµαι΄νεται
για να ενεργοποιηθει΄ η δια΄λυση. Ο ο΄γκος συµπληρω΄νεται µε απεσταγµε΄νο υ΄δωρ ως τα 20 ml· 1 ml του διαλυ΄µατος
αυτου΄ περιε΄χει τις ανο΄ργανες υ΄λες των 0,10 γραµµαρι΄ων PVPP.
10 ml του διαλυ΄µατος της στα΄χτης τοποθετου΄νται σε δοκιµαστικο΄ σωλη΄να 160 Χ 16 µε 2 ml διαλυ΄µατος καθαρου΄
φθοριου΄χου νατρι΄ου 4 %, 0,5 ml καθαρη΄ς αµωνι΄ας, 3 ml υ΄δατος, 0,5 ml καθαρου΄ οξικου΄ οξε΄ος και 2 ml
κεκορεσµε΄νου υδατικου΄ διαλυ΄µατος υδροθει΄ου.
∆εν πρε΄πει να δηµιουργηθει΄ ΄ζηµα.
ι
Αν παρουσιαστει΄ φαιο΄ς χρωµατισµο΄ς, πρε΄πει να ει΄ναι ασθενε΄στερος απο΄ εκει΄νον
που παρουσια΄ζεται απο΄ το µα΄ρτυρα που παρασκευα΄ζεται ως εξη΄ς:
Σε δοκιµαστικο΄ σωλη΄να 160 × 16, τοποθετου΄νται 2 ml διαλυ΄µατος που περιε΄χει 0,01 γραµµα΄ρια µολυ΄βδου (Pb) σε
1 l (10 mg Pb ανα΄ λι΄τρο) 15 ml υ΄δατος, 0,5 ml φθοριου΄χου νατρι΄ου 4 % (M/V) 0,5 ml καθαρου΄ οξικου΄ οξε΄ος και
2 ml κεκορεσµε΄νου υδατικου΄ διαλυ΄µατος υδροθει΄ου. Ο σωλη΄νας αυτο΄ς περιε΄χει 20 µg µολυ΄βδου.
Παρατη΄ρηση:
Σε αυτη΄ τη συγκε΄ντρωση, ο θειου΄χος µο΄λυβδος καταβυθι΄ζεται µο΄νο σε οξικο΄ περιβα΄λλον· θα µπορου΄σε να ληφθει΄
καταβυ΄θιση µολυ΄βδου µο΄νο παρουσι΄α 0,05 ml υδροχλωρικου΄ οξε΄ος για 15 ml, αλλα΄ η συγκε΄ντρωση αυτη΄ ει΄ναι πολυ΄
δυ΄σκολο να ρυθµιστει΄ ακριβω΄ς στην πρα΄ξη.
Αντικαθιστω΄ντας τα 0,5 ml οξικου΄ οξε΄ος µε 0,5 ml υδροχλωρικου΄ οξε΄ος καταβυθι΄ζεται µο΄νο ο χαλκο΄ς, ο
ψευδα΄ργυρος κ.λπ.
Ο σι΄δηρος, που µπορει΄ ενδεχοµε΄νως να υπα΄ρχει, συνη΄θως σε τρισθενη΄ κατα΄σταση, οξειδω΄νει το υδρο΄θειο
δηµιουργω΄ντας καταβυ΄θιση του θει΄ου που καλυ΄πτει το κολλοειδε΄ς ΄ζηµα
ι
του θειου΄χου µολυ΄βδου. Συµπλοκοποιηµε΄νος
µε 0,5 ml φθοριου΄χου νατρι΄ου ο σι΄δηρος οξειδω΄νει το θειικο΄ οξυ΄ πιο αργα΄.
Η ποσο΄τητα αυτη΄ αρκει΄ να συµπλοκοποιη΄σει 1 mg σιδη΄ρου ΙΙΙ. Αυξα΄νεται η ποσο΄τητα του φθοριου΄χου νατρι΄ου αν
υπα΄ρχει περισσο΄τερος σι΄δηρος.
Για τα προϊο΄ντα που περιε΄χουν ασβε΄στιο πρε΄πει να γι΄νει διη΄θηση µετα΄ την προσθη΄κη φθοριου΄χου ενω΄σεως.

5.

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ
Που περιλαµβα΄νεται µεταξυ΄ 11 και 12,8 % υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:

Συσκευη΄:
Α.

Η συσκευη΄ αποτελει΄ται απο΄:
1.

Μι΄α φια΄λη Α του 1 λι΄τρου απο΄ βοριοπυριτικο΄ γιαλι΄, που χρησιµοποιει΄ται ως λε΄βητας και ει΄ναι εφοδιασµε΄νη
µε χωνι΄ µε στρο΄φιγγα για το γε΄µισµα. Μπορει΄ να θερµαι΄νεται απο΄ εστι΄α που λειτουργει΄ µε ηλεκτρικο΄ η΄
γκα΄ζι.

2.

'Εναν επιµηκη΄ σωλη΄να Γ που χρησιµευ΄ει για να συλλε΄γεται το καταναλου΄µενο υγρο΄ που ΄ερχεται απο΄ τη
δια΄ταξη διοχε΄τευσης ατµω΄ν Β.

3.

Μι΄α δια΄ταξη διοχε΄τευσης ατµω΄ν Β των 500 ml µε κεκλιµε΄νο στο΄µιο· ο σωλη΄νας εισο΄δου πρε΄πει να φτα΄νει
στο χαµηλο΄τερο σηµει΄ο της φια΄λης. Ο σωλη΄νας εξο΄δου διαθε΄τει σφαιρι΄διο για την αποφυγη΄ της µεταφορα΄ς
σταγονιδι΄ων που αποτελει΄ το ανω΄τατο τµη΄µα της δια΄ταξης διοχε΄τευσης ατµω΄ν. 'Ενα χωνι΄ Ε µε στρο΄φιγγα
επιτρε΄πει την εισαγωγη΄ του υγρου΄ προς επεξεργασι΄α και του αλκαλικου΄ διαλυ΄µατος.

4.

Ψυκτη΄ρας, µη΄κους 30 — 40 cm, κα΄θετος, που καταλη΄γει σε σφαι΄ρα µε λεπτο΄ περιστο΄µιο.

5.

Κωνικη΄ φια΄λη 250 ml που προορι΄ζεται για τη συλλογη΄ του αποστα΄γµατος.
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Φια΄λη υγρη΄ς αποτε΄φρωσης, ωοειδου΄ς σχη΄µατος 300 ml, µε µακρυ΄ λαιµο΄.

Απαραι΄τητα υλικα΄:
Καθαρο΄ θειικο΄ οξυ΄,
Καταλυ΄της υγρη΄ς αποτε΄φρωσης,
∆ια΄λυµα υδροξειδι΄ου του νατρι΄ου 30 % (m/m),
∆ια΄λυµα καθαρου΄ βορικου΄ οξε΄ος 40 % (m/v),
∆ια΄λυµα υδροχλωρικου΄ οξε΄ος 0,1 Ν,
Μικτο΄ς δει΄κτης απο΄ πρα΄σινο της βρωµοκρεσο΄λης και απο΄ ερυθρο΄ του µεθυλι΄ου.
Ο λε΄βητας πρε΄πει να περιε΄χει νερο΄ οξυνισµε΄νο µε 1 θειικο΄ οξυ΄. Αυτο΄ το υγρο΄ πρε΄πει να βρα΄ζεται πριν απο΄ κα΄θε
ενε΄ργεια, η στρο΄φιγγα καθαρισµου΄ P πρε΄πει να ει΄ναι ανοιχτη΄ για να αποβα΄λλεται το CO2.
Τρο΄πος λειτουργι΄ας:
Στη φια΄λη υγρη΄ς αποτε΄φρωσης, εισα΄γονται περι΄που 0,20 γραµµα΄ρια PVPP που ΄εχουν ζυγιστει΄ µε ακρι΄βεια.
Προστι΄θενται 2 γραµµα΄ρια καταλυ΄τη ανοργανοποι΄ησης και 15 ml καθαρου΄ θειικου΄ οξε΄ος.
Θερµαι΄νεται στη γυµνη΄ φλο΄γα, ενο΄σω το στο΄µιο της ωοειδου΄ς φια΄λης διατηρει΄ται κεκλιµε΄νο, ΄εως ο΄του το δια΄λυµα
καταστει΄ α΄χρωµο και τα τοιχω΄µατα της φια΄λης απαλλαγου΄ν απο΄ τα απανθρακωµε΄να προϊο΄ντα.
Αφου΄ κρυω΄σει, διαλυ΄εται µε 50 ml νερου΄ και ψυ΄χεται· το υγρο΄ αυτο΄ µεταγγι΄ζεται στη δια΄ταξη διοχε΄τευσης Β απο΄ το
χωνι΄ Ε· προστι΄θενται υ΄στερα 40 η΄ 50 ml διαλυ΄µατος σο΄δας 30 %, εις τρο΄πον ω΄στε να επιτευχθει΄ πλη΄ρης
αλκαλινοποι΄ηση του υγρου΄ και να παρασυ΄ρει την αµµωνι΄α δια του ατµου΄, συλλε΄γοντας το απο΄σταγµα σε 5 ml
διαλυ΄µατος βορικου΄ οξε΄ος που ΄εχουν τοποθετηθει΄ απο΄ πριν στην κωνικη΄ φια΄λη-υποδοχε΄α µε 10 ml υ΄δατος, ενω΄ το
α΄κρο της φυ΄σιγγας ει΄ναι βυθισµε΄νο στο υγρο΄. Προστι΄θενται 1 η΄ 2 σταγο΄νες µικτου΄ δει΄κτη και συγκεντρω΄νονται
0-100 ml αποστα΄γµατος.
Το απο΄σταγµα ογκοµετρει΄ται µε το δια΄λυµα 0,1 Ν υδροχλωρικου΄ οξε΄ος µε΄χρι αλλαγη΄ς του χρω΄µατος του δει΄κτη σε
ροδο΄χρουν-ιω΄δες.
1 ml διαλυ΄µατος 0,1 Ν υδροχλωρικου΄ οξε΄ος αντιστοιχει΄ σε 1,4 mg αζω΄του.
Συσκευη΄ απο΄σταξης της αµµωνι΄ας σε ρευ΄µα υδρατµου΄
(των Parnas και Wagner)

Οι στρο΄φιγγες P και E µπορου΄ν να αντικατασταθου΄ν απο΄ πλαστικη΄ συ΄νδεση των δυ΄ο σωλη΄νων µε βαλβι΄δα
Mohr.
6.

∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μικρο΄τερη απο΄ 0,5 % υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:
Τοποθετου΄νται 10 γραµµα΄ρια PVPP σε φια΄λη των 200 ml που περιε΄χει 100 ml απεσταγµε΄νου υ΄δατος. Ανακινει΄ται
και παραµε΄νει σε επαφη΄ για 24 ω΄ρες. ∆ιηθει΄ται µε διηθητικο΄ δια΄φραγµα πορω΄δες 2,5 µε΄τρων ΄επειτα µε φι΄λτρο πορω΄δες
0,8 µε΄τρων. Το υπο΄λειµµα που µε΄νει µετα΄ την εξα΄τµιση του διηθη΄µατος µε΄χρι ξηρου΄, σε υδατο΄λουτρο πρε΄πει να ει΄ναι
µικρο΄τερο απο΄ 50 mg·
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∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μικρο΄τερη απο΄ 1 % υπο΄ τις ακο΄λουθες συνθη΄κες:
Τοποθετει΄ται 1 γραµµα΄ριο PVPP σε φια΄λη που περιε΄χει 500 ml του ακο΄λουθου µι΄γµατος:
Οξικο΄ οξυ΄

3 γραµµα΄ρια

Αιθανο΄λη

10 ml

Νερο΄

100 ml

Παραµε΄νει σε επαφη΄ επι΄ 24 ω΄ρες. ∆ιηθει΄ται µε φι΄λτρο πορω΄δες 2,5 µε΄τρων ΄επειτα µε φι΄λτρο πορω΄δες 0,8 µε΄τρων. Το
διη΄θηµα συµπυκνω΄νεται σε υδατο΄λουτρο. Περατω΄νεται η εξα΄τµιση σε υδατο΄λουτρο σε κα΄ψα απο΄ διοξει΄διο του
πυριτι΄ου, διαµε΄τρου 70 mm, η οποι΄α ΄εχει προζυγιστει΄. Το υπο΄λειµµα που µε΄νει µετα΄ την εξα΄τµιση, σε ξηρα΄ κατα΄σταση,
πρε΄πει να ει΄ναι µικρο΄τερο απο΄ 10 mg, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του υπολει΄µατος που ΄εχει, ενδεχοµε΄νως, αποµει΄νει µετα΄
την εξα΄τµιση 500 ml του µι΄γµατος οξικου΄ οξε΄ος-αιθανο΄λης.
8.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ PVPP ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Η εκατοστιαι΄α δραστικο΄τητα ορι΄ζεται ανα΄λογα µε τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις — πρε΄πει να ει΄ναι ΄σο
ι η΄ µεγαλυ΄τερο
απο΄ 30 %.
Α.

Αντιδραστη΄ρια:
1.

∆ια΄λυµα υδροξειδι΄ου του νατρι΄ου 0,1 Ν.2.

2.

∆ια΄λυµα σαλικυλικου΄ οξε΄ος 0,1 Ν
(13,81 γραµµα΄ρια σαλικυλικου΄ οξε΄ος διαλυ΄ονται σε 500 ml µεθανο΄λης και µετα΄ διαλυ΄ονται σε 1 λι΄τρο
υ΄δατος).

Β.

Τρο΄πος εργασι΄ας:
1.

Ζυγι΄ζονται 2-3 γραµµα΄ρια PVPP σε κωνικη΄ φια΄λη 250 ml και σηµειω΄νεται το βα΄ρος µε ακρι΄βεια
0,001 γραµµαρι΄ων.

2.

Υπολογι΄ζεται το στερεο΄ υπο΄λειµµα του δει΄γµατος (ποσοστο΄ στερεου΄), καταγρα΄φεται P σε εκατοστιαι΄α
αναλογι΄α µε ακρι΄βεια πρω΄του δεκαδικου΄ ψηφι΄ου.

3.

Προστι΄θεται το δια΄λυµα σαλικυλικου΄ οξε΄ος 0,1 Ν συ΄µφωνα µε τον τυ΄πο:
43 × W × P = ml που πρε΄πει να προστεθου΄ν.

Γ.

4.

Κλει΄νεται το φιαλι΄διο και ανακινει΄ται επι΄ 5 λεπτα΄.

5.

Το µι΄γµα, 25 °C, τοποθετει΄ται σε χωνι΄ που φε΄ρει φι΄λτρο, πα΄νω σε λυ΄χνο Buchner συνδεδεµε΄νο µε φιαλι΄διο
των 250 ml· εκκενω΄νεται ο αε΄ρας µε΄χρις ο΄του ληφθει΄ διη΄θηµα αρκετο΄, ω΄στε να επιτρε΄ψει τη λη΄ψη 50 ml
(το διη΄θηµα πρε΄πει να ει΄ναι διαυγε΄ς).

6.

Λαµβα΄νονται µε σιφω΄νιο 50 ml του διηθη΄µατος σε κωνικη΄ φια΄λη των 250 ml.

7.

Προσδιορι΄ζεται µε δια΄λυµα καυστικου΄ νατρι΄ου 0,1 Ν το σηµει΄ο εξουδετε΄ρωσης µε τη φαινολοφθαλει΅νη
και σηµειω΄νεται ο ο΄γκος Vs.

8.

Προσδιορι΄ζονται κατα΄ τον ΄διο
ι
τρο΄πο 50 ml διαλυ΄µατος σαλικυλικου΄ οξε΄ος (µα΄ρτυρας) κατα΄ τον ΄διο
ι
τρο΄πο και σηµειω΄νεται ο ο΄γκος Vb.

Υπολογισµο΄ς:
% δραστικο΄τητας =

Vb − Vs
× 100
Vb

Παρατη΄ρηση:
'Ολες οι οριακε΄ς τιµε΄ς, που ορι΄ζονται στα σηµει΄α 2 ΄εως 8, ανα΄γονται επι΄ ξηρου΄ προϊο΄ντος.
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ν-ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙ∆ΟΝΗ — ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΣΑ 0,1 %
Με΄θοδος
Σχηµατι΄ζεται εναιω΄ρηµα 4,0 γραµµαρι΄ων δει΄γµατος σε 30 ml υ΄δατος, ανακινει΄ται επι΄ 15 λεπτα΄, χυ΄νεται µε΄σω ηθµου΄
απο΄ πλα΄κα τετηγµε΄νου γυαλιου΄ 9 ΄εως 15 µm (τυ΄πος G4) σε κωνικη΄ φια΄λη των 250 ml. Πλε΄νεται το υπο΄λειµµα µε
100 ml υ΄δατος, προστι΄θενται 500 mg οξικου΄ νατρι΄ου στα συνδυασµε΄να διηθη΄µατα και προσδιορι΄ζεται ποσοτικω΄ς µε
ιω΄διο 0,1 Ν µε΄χρι σταθεροποιη΄σεως του χρω΄µατος του ιωδι΄ου. Προσι΄θενται 3,0 ml επιπλε΄ον ιω΄διο 0,1 Ν, αφη΄νεται
σε ηρεµι΄α 10 λεπτα΄ και η περι΄σσεια του ιωδι΄ου προσδιορι΄ζεται ποσοτικα΄ µε τη βοη΄θεια υποθειω΄δους νατρι΄ου 0,1 Ν·
προστι΄θενται 3 ml αµυ΄λου Ο∆ (ουσι΄α δοκιµη΄ς), µε΄χρι περι΄που του σηµει΄ου αλλαγη΄ς χρω΄µατος του δει΄κτη.
Πραγµατοποιει΄ται τυφλο΄ς προσδιορισµο΄ς. Η κατανα΄λωση ιωδι΄ου δεν υπερβαι΄νει 0,72 ml, πρα΄γµα που αντιστοιχει΄ σε
0,1 % το πολυ΄ βινυλοπυρρολιδο΄νης.

10. ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ν,Ν' ∆ΙΒΙΝΥΛΙΜΙ∆ΑΖΟΛΙ∆ΙΝΗ — ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΣΑ 2 MG/KG
Αρχη΄
Ποσοτικο΄ς προσδιορισµο΄ς µε χρωµατογραφι΄α αε΄ριας φα΄σης σε τριχοειδη΄ στη΄λη µεταφορα΄ς ελευ΄θερης Ν,Ν'διβινυλιµιδαζολιδι΄νης σε διαλυ΄τη (ακετο΄νη), η οποι΄α προε΄ρχεται απο΄ µη διαλυτη΄ PVP.
∆ια΄λυµα εσωτερικου΄ προτυ΄που
∆ιαλυ΄ονται 100 mg νιτριλι΄ου επτανοϊκου΄ οξε΄ος (νιτρι΄λιο ενανθικου΄ οξε΄ος) ζυγισµε΄νο µε ακρι΄βεια 0,1 mg σε 500 ml
ακετο΄νης.
Παρασκευη΄ του δει΄γµατος
Ζυγι΄ζονται 2 ΄εως 2,5 γραµµα΄ρια πολυµερου΄ς µε ακρι΄βεια 0,2 mg και τοποθετου΄νται σε κωνικη΄ φια΄λη των 50 ml. Με
τη βοη΄θεια σιφωνι΄ου προστι΄θενται 5 ml διαλυ΄µατος εσωτερικου΄ προτυ΄που και 20 ml ακετο΄νης. Το µι΄γµα ανακινει΄ται
επι΄ 4 ω΄ρες, αφη΄νεται να κατακαθι΄σει και να σταθεροποιηθει΄ τουλα΄χιστον 15 ω΄ρες και το επιπλε΄ον υγρο΄ αναλυ΄εται µε
χρωµατογραφι΄α αε΄ριας φα΄σης.
∆ια΄λυµα αναφορα΄ς
Ζυγι΄ζονται 25 mg Ν,Ν'-διβινυλιµιδαζολιδι΄νης µε ακρι΄βεια 0,2 mg και τοποθετου΄νται σε φιαλι΄διο· συµπληρω΄νονται
µε ακετο΄νη µε΄χρι τα 100 ml. Με τη βοη΄θεια σιφωνι΄ου µεταγγι΄ζονται σε α΄λλη ογκοµετρικη΄ φια΄λη 50 ml, 0,2 ml και
συµπληρω΄νονται µε ακετο΄νη µε΄χρι τη χαραγη΄. Μεταγγι΄ζονται 2 ml αυτου΄ του διαλυ΄µατος σε α΄λλη φια΄λη, προστι΄θενται
5 ml του διαλυ΄µατος εσωτερικου΄ προτυ΄που (βλε΄πε παραπα΄νω) και συµπληρω΄νονται µε ακετο΄νη µε΄χρι τα 25 ml.
Συνθη΄κες χρωµατογραφι΄ας αε΄ριας φυ΄σης
— Στη΄λη:

Τριχοειδη΄ς «DB-Wax» (τετηγµε΄νο διοξει΄διο πυριτι΄ου) (τρισδια΄στατο
Carbowax — 20 Μ), µη΄κους 30 m, εσωτερικη΄ς διαµε΄τρου 0,25 mm,
πα΄χους ταινι΄ας 0,5 µm.

— Στη΄λη προγραµµατιζο΄µενης
θερµοκρασι΄ας:

140 °C ΄εως 240 °C, 4 °C ανα΄ λεπτο΄.

— ∆ια΄ταξη ΄εγχυσης:

∆ια΄ταξη ΄εγχυσης split, 220 °C.
Split εκροη΄ς 30ml/min

—Ανιχνευτη΄ς:

Θερµοϊονικο΄ς ανιχνευτη΄ς (µε βελτιστοποι΄ηση των συνθηκω΄ν λειτουργι΄ας συ΄µφωνα µε τις οδηγι΄ες του κατασκευαστη΄), 250 °C

— Φε΄ρων αε΄ριο:

'Ηλιο, 1 bar (υπερπι΄εση).

— Εγχεο΄µενη ποσο΄τητα:

1 µl υπερκει΄µενου υγρου΄ απο΄ το δια΄λυµα του δει΄γµατος η΄ απο΄ το
δια΄λυµα βαθµονο΄µησης.

∆ιαδικασι΄α:
Αξιο΄πιστος προσδιορισµο΄ς του συντελεστη΄ βαθµονο΄µησης για τις ειδικε΄ς συνθη΄κες ανα΄λυσης χα΄ρη στις επανειληµµε΄νες
εγχυ΄σεις διαλυ΄µατος αναφορα΄ς. Ανα΄λυση του δει΄γµατος. Η περιεκτικο΄τητα σε Ν,Ν'-διβινυλιµιδαζολιδι΄νη στη µη
διαλυτη΄ PVP δεν µπορει΄ να ει΄ναι µεγαλυ΄τερη απο΄ 0,1 %.
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Υπολογισµο΄ς του συντελεστη΄ βαθµονο΄µησης
f=

WD · ASt
WSt · AD

WD

= ποσο΄τητα χρησιµοποιηθει΄σας N,N’-διβινυλιµιδαζολιδι΄νης (mg)

WSt

= ποσο΄τητα εσωτερικου΄ προτυ΄που (mg)

ASt

= εµβαδο΄ν κορυφη΄ς που αντιστοιχει΄ στο εσωτερικο΄ προ΄τυπο

AD

= εµβαδο΄ν κορυφη΄ς που αντιστοιχει΄ στην N,N’-διβινυλιµιδαζολιδι΄νη.

Υπολογισµο΄ς της περιεκτικο΄τητας σε N,N’-διβινυλιµιδαζολιδι΄νη
CD =

1 000 · f · AD · WSt
(mg/kg)
ASt . Ws

CD

= συγκε΄ντρωση της N,N’- διβινυλιµιδαζολιδι΄νη (mg/kg)

f

= συντελεστη΄ς βαθµονο΄µησης

AD

= εµβαδο΄ν κορυφη΄ς που αντιστοιχει΄ στην N,N’- διβινυλιµιδαζολιδι΄νη

WSt

= ποσο΄τητα εσωτερικου΄ προτυ΄που που προστε΄θηκε στο δει΄γµα (mg)

ASt

= εµβαδο΄ν κορυφη΄ς που αντιστοιχει΄ στο εσωτερικο΄ δει΄γµα

WS

= ποσο΄τητα χρησιµοποιηθε΄ντος δει΄γµατος (g).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Προδιαγραφε΄ς για το τρυγικο΄ ασβε΄στιο
(α΄ρθρο 7 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το τρυγικο΄ ασβε΄στιο προστι΄θεται στον οι΄νο βοηθητικα΄ για να ευνοηθει΄ κατακρη΄µνιση της τρυγι΄ας και να συµβα΄λει στην
τρυγικη΄ σταθεροποι΄ηση του οι΄νου µειω΄νοντας στην τελικη΄ συγκε΄ντρωση σε ο΄ξινο τρυγικο΄ κα΄λι και σε τρυγικο΄ ασβε΄στιο.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
—

Η µε΄γιστη δο΄ση καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα IV του παρο΄ντος κανονισµου΄

—

Η προσθη΄κη του τρυγικου΄ ασβεστι΄ου συνοδευ΄εται µε ανα΄δευση και ψυ΄ξη του οι΄νου, ακολουθου΄µενη απο΄ διαχωρισµο΄
των σχηµατιζοµε΄νων κρυστα΄λλων µε φυσικε΄ς µεθο΄δους.

31.7.2000

31.7.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Προδιαγραφε΄ς για τη Β-γλυκανα΄ση
(α΄ρθρο 10 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
1.

∆ιεθνη΄ς κωδικοποι΄ηση των β-γλυκανασω΄ν: E.C. 3-2-1-58

2.

Υδρολα΄ση της β-γλυκανα΄σης (διασπα΄ τη γλυκα΄νη του Botrytis cinerea)

3.

Προε΄λευση: Trichoderma harzianum

4.

Τοµε΄ας εφαρµογη΄ς: δια΄σπαση των β-γλυκανω΄ν που απαντου΄ν στους οι΄νους, ιδι΄ως σε ο΄σους προε΄ρχονται απο΄ σταφυ΄λια
που ει΄χαν προσβληθει΄ απο΄ βοτρυ΄τη.

5.

Μεγι΄στη δο΄ση χρη΄σης: 3 g ενζυµατικου΄ παρασκευα΄σµατος που περιε΄χει 25 % αιωρουµε΄νων οργανικω΄ν υλω΄ν (TOS)
ανα΄ εκατο΄λιτρο

6.

Προδιαγραφε΄ς χηµικη΄ς και µικροβιολογικη΄ς καθαρο΄τητας:
Απω΄λεια κατα΄ την ξη΄ρανση

κατω΄τερη του 10 %

Βαρε΄α µε΄ταλλα:

κατω΄τερη των 30 ppm

Pb:

κατω΄τερη των 10 ppm

As:

κατω΄τερη των 3 ppm

Συνολικα΄ κολοβακτηρι΄δια:

απουσι΄α

Escherichia coli

απουσι΄α εντο΄ς δει΄γµατος 25 g

Salmonella spp:

απουσι΄α εντο΄ς δει΄γµατος 25 g

Συνολικο΄ς αριθµο΄ς αερο΄βιων βακτηρι΄ων:

κατω΄τερη των 5 × 104 βακτηρι΄ων/g
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ

Γαλακτικα΄ βακτη΄ρια

(α΄ρθρο 11 του παρο΄ντος κανονισµου΄)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα γαλακτικα΄ βακτη΄ρια των οποι΄ων η χρησιµοποι΄ηση προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα VI παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο κζ) και
παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο κστ) του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 πρε΄πει να ανη΄κουν στα ει΄δη: Leuconostoc,
Lactobasillus η΄/και Pedococcus. Πρε΄πει να µετατρε΄πουν το µηλικο΄ οξυ΄ του γλευ΄κους η΄ του οι΄νου σε γαλακτικο΄ οξυ΄ και να
µην προσδι΄δουν κακε΄ς γευ΄σεις. Πρε΄πει να αποµονω΄νονται απο΄ τα σταφυ΄λια, το γλευ΄κος, τον οι΄νο η΄ τα προϊο΄ντα που
παρα΄γονται απο΄ τα σταφυ΄λια. Το ο΄νοµα του γε΄νους και του ει΄δους, καθω΄ς και τα στοιχει΄α αναφορα΄ς του στελε΄χους πρε΄πει
να αναγρα΄φονται στην ετικε΄τα, καθω΄ς και η προε΄λευση και ο επιλογε΄ας του στελε΄χους.
Οι γενετικε΄ς επεµβα΄σεις στα γαλακτικα΄ βακτη΄ρια πρε΄πει να ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο προηγου΄µενης ΄εγκρισης.

ΜΟΡΦΗ
Χρησιµοποιου΄νται, ει΄τε σε υγρα΄ µορφη΄, ει΄τε σε κατεψυγµε΄νη, ει΄τε σε µορφη΄ σκο΄νης, που δηµιουργει΄ται απο΄ λυοφιλοποι΄ηση,
σε καθαρη΄ η΄ συνδυασµε΄νη καλλιε΄ργεια.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Το υπο΄στρωµα παρασκευα΄σµατος ακινητοποιηµε΄νων γαλακτικω΄ν βακτηρι΄ων πρε΄πει να ει΄ναι αδρανε΄ς και να ΄εχει γι΄νει
αποδεκτη΄ η χρησιµοποι΄ηση΄ του στην παρασκευη΄ του οι΄νου.

'ΕΛΕΓΧΟΙ

Χηµικο΄ς:
Οι ΄διες
ι
απαιτη΄σεις που αφορου΄ν τις ανιχνευο΄µενες ουσι΄ες και στα α΄λλα οινολογικα΄ παρασκευα΄σµατα ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄
τα βαρε΄α µε΄ταλλα.

Μικροβιολογικο΄ς:
—

η περιεκτικο΄τητα σε αναβιω΄σιµα γαλακτικα΄ βακτη΄ρια µεγαλυ΄τερη η΄ ΄ση
ι µε 108/g η΄ 107/ml,

—

η περιεκτικο΄τητα σε γαλακτικα΄ βακτη΄ρια ει΄δους διαφορετικου΄ απο΄ το η΄ τα αναφερο΄µενα γε΄νη πρε΄πει να ει΄ναι µικρο΄τερη
απο΄ 0,01 % των συνολικω΄ν αναβιω΄σιµων γαλακτικω΄ν βακτηρι΄ων,

—

η περιεκτικο΄τητα σε αερο΄βια βακτη΄ρια πρε΄πει να ει΄ναι χαµηλο΄τερη απο΄ 103 ανα΄ γραµµα΄ριο σκο΄νης η΄ ανα΄ ml,

—

η ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε ζυµοµυ΄κητες πρε΄πει να ει΄ναι χαµηλο΄τερη απο΄ 103 ανα΄ γραµµα΄ριο σκο΄νης η΄ ml,

—

η περιεκτικο΄τητα σε ευρωτοµυ΄κητες πρε΄πει να ει΄ναι µικρο΄τερη απο΄ 103 ανα΄ γραµµα΄ριο σκο΄νης η΄ ml,

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τα προ΄σθετα που παρεµβαι΄νουν στην παρασκευη΄ της καλλιε΄ργειας γαλακτικω΄ν βακτηρι΄ων η΄ για την αναβι΄ωση΄ τους πρε΄πει
να ει΄ναι ουσι΄ες που επιτρε΄πεται να χρησιµοποιηθου΄ν στα προϊο΄ντα διατροφη΄ς και πρε΄πει να αναγρα΄φονται στην ετικε΄τα.
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L 194/29

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ηµεροµηνι΄α εξο΄δου απο΄ το εργοστα΄σιο παραγωγη΄ς πρε΄πει να αναγρα΄φεται στην ετικε΄τα.
ΧΡΗΣΗ
Ο τρο΄πος χρη΄σης η΄ η µε΄θοδος επανεργοποι΄ησης πρε΄πει να ορι΄ζονται απο΄ τον παρασκευαστη΄.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι συνθη΄κες αποθεµατοποι΄ησης πρε΄πει να αναγρα΄φονται ευκρινω΄ς στην ετικε΄τα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
—

γαλακτικα΄ βακτη΄ρια: θρεπτικο΄ υλικο΄ Α (1), Β (2), Γ (3) µε τη µε΄θοδο χρη΄σης του στελε΄χους που ορι΄ζει ο παραγωγο΄ς,

—

αερο΄βια βακτη΄ρια: θρεπτικο΄ υλικο΄ Bacto-Agar,

—

µαγια΄ µπυ΄ρας: Malt-Wickerham medium,

—

ευρωτοµυ΄κητες: θρεπτικο΄ υλικο΄ Malt-Wickerham η΄ Czapeck.
Θρεπτικο΄ υλικο΄ A
Εκχυ΄λισµα ζυµοµυκη΄των

5g

Εκχυ΄λισµα κρε΄ατος

10 g

Θρυψικη΄ πεπτο΄νη

15 g

Οξικο΄ να΄τριο

5g

Κιτρικο΄ αµµω΄νιο

2g

Tween 80

1g

MnSO4

0,050 g

MgSO4

0,200 g

Γλυκο΄ζη
'Υδωρ, q.s.p.
pH

20 g
1 000 ml
5,4

Θρεπτικο΄ υλικο΄ B
Χυµο΄ς τοµα΄τας

250 Ml

Εκχυ΄λισµα ζυµοµυκη΄των Difco

5g

Πεπτο΄νη

5g

L-µηλικο΄ οξυ΄

3g

Tween 80

1 σταγο΄να

MnSO4

0,050 g

MgSO4

0,200 g

'Υδωρ, q.s.p.
pH

1 000 ml
4,8
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Θρεπτικο΄ υλικο΄ Γ
Γλυκο΄ζη

5g

Τρυπτο΄νη Difco

2g

Πεπτο΄νη Difco

5g

Εκχυ΄λισµα η΄πατος

1g

Tween 80
Χυµο΄ς τοµα΄τας αραιωµε΄νος 4,2 φορε΄ς διηθηµε΄νος
µε Whatman no I
pH

0,05 g
1 000 ml
5,5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ
΄ ν οργανικη΄ς ουσι΄ας των ρητινω
΄ ν ανταλλαγη΄ς ΄ιοντων
Προσδιορισµο΄ς των απωλειω
(α΄ρθρο 12 του παρο΄ντος κανονισµου΄)

1.

Αντικει΄µενο και πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Προσδιορισµο΄ς απωλειω΄ν οργανικη΄ς ουσι΄ας των ρητινω΄ν ανταλλαγη΄ς ΄οντων
ι

2.

Ορισµο΄ς
Απω΄λειες οργανικη΄ς ουσι΄ας των ρητινω΄ν ανταλλαγη΄ς ΄οντων.
ι
Απω΄λειες που προσδιορι΄ζονται µε τη µε΄θοδο που
περιγρα΄φεται πιο κα΄τω.

3.

Αρχη΄
Οι διαλυ΄τες που χρησιµοποιου΄νται για την εκχυ΄λιση διαβιβα΄ζονται δια των ρητινω΄ν που ΄εχουν προετοιµαστει΄ για το
σκοπο΄ αυτο΄, και το βα΄ρος της οργανικη΄ς ουσι΄ας που εκχυλι΄ζεται προσδιορι΄ζεται δια ζυγι΄σεως.

4.

Αντιδραστη΄ρια
'Ολα τα αντιδραστη΄ρια πρε΄πει να ει΄ναι αναλυτικη΄ς καθαρο΄τητας.
∆ιαλυ΄τες εκχυλι΄σεως.
4.1. Νερο΄ απεσταγµε΄νο η΄ απιονισµε΄νο νερο΄ η΄ ισοδυ΄ναµης καθαρο΄τητας.
4.2. Προετοιµα΄ζεται αιθανο΄λη 15 % ν/ν δι' αναµει΄ξεως 15 ο΄γκων απο΄λυτης αιθυλικη΄ς αλκοο΄λης µε 85 ο΄γκους νερο΄
(4.1)
4.3. Προετοιµα΄ζεται οξικο΄ οξυ΄ 5 % m/m δι' αναµει΄ξεως πε΄ντε µερω΄ν, κατα΄ βα΄ρος, οξικου΄ οξε΄ος: πυκνου΄ µε 95 µε΄ρη,
κατα΄ βα΄ρος νερο΄ (4.1).

5.

Συσκευε΄ς
5.1. Στη΄λες χρωµατογραφι΄ας ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων.
5.2. Ογκοµετρικοι΄ κυ΄λινδροι χωρητικο΄τητας 2 λι΄τρων.
5.3. Κα΄ψες εξατµι΄σεως µε επι΄πεδο πυθµε΄να που αντε΄χουν σε θερµοκρασι΄α 850 °C σε ηλεκτρικο΄ κλι΄βανο.
5.4. Πυριατη΄ριο µε θερµοστα΄τη ρυθµισµε΄νο στους περι΄που 105 ± 2 °C.
5.5. Κλι΄βανος ηλεκτρικο΄ς µε θερµοστα΄τη ρυθµισµε΄νος στους 850 ± 25 °C.
5.6. Αναλυτικο΄ς ζυγο΄ς ακριβει΄ας 0,1 mg.
5.7. Συσκευη΄ εξατµι΄σεως, πλα΄κα θερµαινο΄µενη η΄ συσκευη΄ µε υπε΄ρυθρες ακτι΄νες.

6.

Με΄θοδος αναλυ΄σεως
6.1. Σε κα΄θε µι΄α απο΄ τις τρεις στη΄λες χρωµατογραφι΄ας, ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων (5.1) προστι΄θενται 50 ml της προς
΄ελεγχο ρητι΄νης ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων που ΄εχει εκ των προτε΄ρων εκπληθει΄ και υποστει΄ κατεργασι΄α συ΄µφωνα µε τις
υποδει΄ξεις των κατασκευαστω΄ν τις σχετικε΄ς µε τις ρητι΄νες που προορι΄ζονται να χρησιµοποιηθου΄ν στον τοµε΄α
της διατροφη΄ς.
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6.2. Για τις ρητι΄νες ανιο΄ντων οι τρεις διαλυ΄τες εκχυλι΄σεως (4.1, 4.2, 4.3) διαβιβα΄ζονται χωριστα΄ δια µε΄σου των
στηλω΄ν (6.1) που προετοιµα΄στηκαν γι' αυτο΄ν τον σκοπο΄ µε παροχη΄ 350 ΄εως 450 ml ανα΄ ω΄ρα. Κα΄θε φορα΄
απορρι΄πτεται το πρω΄το λι΄τρο του ο΄γκου εκλου΄σεως και συλλε΄γονται τα δυ΄ο επο΄µενα λι΄τρα µε΄σα σε
βαθµολογηµε΄νους ογκοµετρικου΄ς κυλι΄νδρους (5.2). Για τις ρητι΄νες κατιο΄ντων µο΄νον οι δυ΄ο διαλυ΄τες 4.1 και
4.2 διαβιβα΄ζονται µε΄σω των στηλω΄ν που προετοιµα΄στηκαν γι΄ αυτο΄ το σκοπο΄.
6.3. Κα΄θε ΄ενα απο΄ τα τρι΄α υγρα΄ εκλου΄σεως εξατµι΄ζεται επι΄ θερµαινο΄µενης πλα΄κας η΄ µε τη βοη΄θεια συσκευη΄ς
υπερυ΄θρων ακτι΄νων (5.7) µε΄σα σε κα΄ψα εξατµι΄σεως µε επι΄πεδο πυθµε΄να (5.3) η οποι΄α ΄εχει προηγουµε΄νως
καθαριστει΄ και ζεµατιστει΄ (mo). Οι κα΄ψες φε΄ρονται σε πυριατη΄ριο (5.4) και ξηραι΄νονται µε΄χρι σταθερου΄ βα΄ρους
(ml).
6.4. Αφου΄ καταγραφει΄ το βα΄ρος της κα΄ψας που θερµα΄νθηκε ως ανωτε΄ρω (6.3) αυτη΄ τοποθετει΄ται σε ηλεκτρικο΄
κλι΄βανο (5.5). Επακολουθει΄ αποτε΄φρωση µε΄χρι σταθερου΄ βα΄ρους (m2).
6.5. Προσδιορι΄ζεται η οργανικη΄ ουσι΄α που εκχυλι΄στηκε (7.1). Εα΄ν το αποτε΄λεσµα ει΄ναι ανω΄τερο απο΄ 1 mg ανα΄
λι΄τρο, πραγµατοποιει΄ται λευκο΄ς προσδιορισµο΄ς µε τα αντιδραστη΄ρια και υπολογι΄ζεται εκ νε΄ου το βα΄ρος της
οργανικη΄ς ουσι΄ας που εκχυλι΄στηκε..
Ο λευκο΄ς προσδιορισµο΄ς πραγµατοποιει΄ται επαναλαµβα΄νοντας τα στα΄δια 6.3 και 6.4 αλλα΄ χρησιµοποιω΄ντας
2 λι΄τρα διαλυ΄τη εκχυλι΄σεως πρα΄γµα το οποι΄ο δι΄νει τα βα΄ρη m3 και m4 που αντιστοιχου΄ν στα στα΄δια 6.3 και
6.4 αντιστοι΄χως.

7.

'Εκφραση αποτελεσµα΄των
7.1. Τυ΄πος και υπολογισµο΄ς των αποτελεσµα΄των.
Το βα΄ρος της οργανικη΄ς ουσι΄ας που εκχυλι΄στηκε απο΄ τις ρητι΄νες ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων εκφρασµε΄νο σε mg ανα΄
λι΄τρο δι΄δεται απο΄ τον ακο΄λουθο τυ΄πο:
500 (m1 – m2)
στον οποι΄ο τα ml και m2 ει΄ναι εκφρασµε΄να σε γραµµα΄ρια.
Το διορθωµε΄νο βα΄ρος της οργανικη΄ς ουσι΄ας που εκχυλι΄στηκε απο΄ τις ρητι΄νες ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων εκφρασµε΄νο
σε mg ανα΄ λι΄τρο δι΄νεται απο΄ τον ακο΄λουθο τυ΄πο:
500 (m1 – m2 – m3 + m4)
στον οποι΄ο τα m1, m2, m3 και m4 ει΄ναι εκφρασµε΄να σε γραµµα΄ρια.
7.2. Η διαφορα΄ µεταξυ΄ των αποτελεσµα΄των δυ΄ο παρα΄λληλων προσδιορισµω΄ν επι΄ του ιδι΄ου δει΄γµατος δεν πρε΄πει να
υπερβαι΄νει τα 0,2 mg ανα΄ λι΄τρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
Προδιαγραφε΄ς για επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδιαπι΄δυση

(α΄ρθρο 15 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
Η επεξεργασι΄α αυτη΄ στο΄χο ΄εχει να επιτευχθει΄ η τρυγικη΄ σταθερο΄τητα του οι΄νου ΄εναντι του ο΄ξινου τρυγικου΄ καλι΄ου και του
τρυγικου΄ ασβεστι΄ου (και λοιπω΄ν αλα΄των ασβεστι΄ου), µε αφαι΄ρεση των ιο΄ντων υπερκορεσµου΄ στον οι΄νο µε την ενε΄ργεια
ηλεκτρικου΄ πεδι΄ου και µε τη βοη΄θεια περατω΄ν µεµβρανω΄ν αφενο΄ς µεν µο΄νο για τα ανιο΄ντα, αφετε΄ρου δε µο΄νο για τα
κατιο΄ντα.

1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
1.1. Οι µεµβρα΄νες ει΄ναι τοποθετηµε΄νες εναλλα΄ξ σε συ΄στηµα του τυ΄που «φι΄λτρο-πιεστη΄ριο» η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο
κατα΄λληλο συ΄στηµα, που διαχωρι΄ζει τα διαµερι΄σµατα επεξεργασι΄ας (οι΄νος) και συγκε΄ντρωσης (νερο΄ απο΄ρριψης).
1.2. Οι περατε΄ς για κατιο΄ντα µεµβρα΄νες πρε΄πει να ει΄ναι προσαρµοσµε΄νες στην αφαι΄ρεση µο΄νο των κατιο΄ντων και
ειδικο΄τερα των κατιο΄ντων K+ και Ca++.
1.3. Οι περατε΄ς για τα ανιο΄ντα µεµβρα΄νες πρε΄πει να ει΄ναι προσαρµοσµε΄νες στην αφαι΄ρεση µο΄νο των ανιο΄ντων και
κυρι΄ως των τρυγικω΄ν ανιο΄ντων.
1.4. Οι µεµβρα΄νες δεν πρε΄πει να επιφε΄ρουν υπερβολικε΄ς µεταβολε΄ς της φυσικοχηµικη΄ς συ΄νθεσης και των αισθητη΄ριων
χαρακτηριστικω΄ν του οι΄νου. Πρε΄πει να πληρου΄ν τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
—

πρε΄πει να ΄εχουν παρασκευασθει΄ συ΄µφωνα µε τις ορθε΄ς πρακτικε΄ς παρασκευη΄ς, απο΄ ουσι΄ες αποδεκτε΄ς για
την παρασκευη΄ πλαστικω΄ν που προορι΄ζονται να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε τρο΄φιµα και που εµφαι΄νονται στο
παρα΄ρτηµα ΙΙ της οδηγι΄ας 90/128/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 23 Φεβρουαρι΄ου 1990 (1),

—

ο χρη΄στης της εγκατα΄στασης ηλεκτροδια΄λυσης πρε΄πει να αποδει΄ξει ο΄τι οι χρησιµοποιηθει΄σες µεµβρα΄νες
ει΄ναι αυτε΄ς που ανταποκρι΄νονται στα χαρακτηριστικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω και ο΄τι οι παρεµβα΄σεις
για την αντικατα΄σταση΄ τους πραγµατοποιη΄θηκαν απο΄ ειδικευµε΄νο προσωπικο΄,

—

δεν πρε΄πει να αποδεσµευ΄ουν καµι΄α ουσι΄α σε ποσο΄τητα τε΄τοια που να αποτελει΄ κι΄νδυνο για την υγει΄α του
ανθρω΄που η΄ να βλα΄πτει τη γευ΄ση η΄ την οσµη΄ των προϊο΄ντων διατροφη΄ς και πρε΄πει να ανταποκρι΄νονται στα
κριτη΄ρια που προβλε΄πονται στην οδηγι΄α 90/128/ΕΟΚ,

—

κατα΄ τη χρησιµοποι΄ηση΄ τους δεν πρε΄πει να υπα΄ρχουν διαντιδρα΄σεις µεταξυ΄ των συστατικω΄ν της µεµβρα΄νης
και εκει΄νων του οι΄νου, οι οποι΄ες ενδε΄χεται να επιφε΄ρουν τη δηµιουργι΄α, στο υπο΄ επεξεργασι΄α προϊο΄ν, νε΄ων
συστατικω΄ν που µπορει΄ να ΄εχουν τοξικολογικε΄ς συνε΄πειες.

Η σταθερο΄τητα των καινου΄ργιων µεµβρανω΄ν ηλεκτροδια΄λυσης καθορι΄ζεται σε προσοµοιωτη΄ µε τη φυσικοχηµικη΄
συ΄νθεση του οι΄νου για τη µελε΄τη της ενδεχο΄µενης µετανα΄στευσης ορισµε΄νων ουσιω΄ν των µεµβρανω΄ν
ηλεκτροδια΄λυσης..
Η συστηνο΄µενη µε΄θοδος πειραµατισµου΄ ει΄ναι η ακο΄λουθη:
Ο προσοµοιωτη΄ς ει΄ναι υδατικο΄ δια΄λυµα αλκοο΄λης ρυθµισµε΄νο στο pH και την αγωγιµο΄τητα του οι΄νου. Η
συ΄νθεση ει΄ναι η ακο΄λουθη:
—

Απο΄λυτη αιθανο΄λη: 11 l

—

'Οξινο τρυγικο΄ κα΄λιο: 380 g

—

Χλωριου΄χο κα΄λιο: 60 g

—

Θειικο΄ οξυ΄, πυκνο΄: 5 ml

—

Αποσταγµε΄νο νερο΄: επαρκη΄ς ποσο΄τητα (qsp) για 100 l.

(1) ΕΕ L 75 της 21.3.1990, σ. 19. 'Οπως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 1999/91/ΕΚ (ΕΕ L 330 της 4.12.1999, σ. 41).
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Το δια΄λυµα αυτο΄ χρησιµοποιει΄ται για τις δοκιµε΄ς µετανα΄στευσης σε κλειστο΄ κυ΄κλωµα σε δια΄ταξη ηλεκτροδια΄λυσης υπο΄ τα΄ση (1 volt/στοιχει΄ο), µε΄χρι 50 λι΄τρα/m2 των µεµβρανω΄ν για τα ανιο΄ντα και τα κατιο΄ντα, ΄εως ο΄του
αφαλατωθει΄ το δια΄λυµα των 50 %. Η κι΄νηση του κυκλω΄µατος εκροη΄ς γι΄νεται µε δια΄λυµα χλωριου΄χου καλι΄ου σε
5 g/l. Οι µεταναστευ΄ουσες ουσι΄ες ανιχνευ΄ονται στον προσοµοιωτη΄ καθω΄ς επι΄σης και στο υγρο΄ εκροη΄ς της
ηλεκτροδια΄λυσης.
Τα οργανικα΄ µο΄ρια της µεµβρα΄νης και τα οποι΄α ενδε΄χεται να µεταναστευ΄σουν στο υπο΄ επεξεργασι΄α δια΄λυµα
δοσοµετρου΄νται. Θα πραγµατοποιηθει΄ ειδικη΄ δοσοµε΄τρηση για κα΄θε ΄ενα απο΄ τα συστατικα΄ αυτα΄ απο΄ εγκεκριµε΄νο
εργαστη΄ριο. Η περιεκτικο΄τητα στον προσοµοιωτη΄ πρε΄πει να ει΄ναι χαµηλο΄τερη της συνολικη΄ς, για το συ΄νολο των
συστατικω΄ν δοσοµετρηµε΄νο σε 50 µg/l.
Γενικω΄ς, οι γενικοι΄ κανο΄νες ελε΄γχου των υλικω΄ν που ΄ερχονται σε επαφη΄ µε τα τρο΄φιµα πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται
και στην περι΄πτωση των µεµβρανω΄ν αυτω΄ν.

2.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Οι µεµβρα΄νες που χρησιµοποιου΄νται για την επεξεργασι΄α της τρυγικη΄ς σταθεροποι΄ησης του οι΄νου µε ηλεκτροδια΄λυση
καθορι΄ζονται ΄ετσι ω΄στε να πληρου΄νται οι ακο΄λουθοι ο΄ροι:
—

η µει΄ωση του pH του οι΄νου να µην ει΄ναι µεγαλυ΄τερη της 0,3 µονα΄δας pH,

—

η µει΄ωση της πτητικη΄ς οξυ΄τητας να ει΄ναι χαµηλο΄τερη του 0,12 g/l (2 meq εκφραζο΄µενα σε οξικο΄ οξυ΄),

—

η επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδια΄λυση δεν επηρεα΄ζει τα µη ιοντικα΄ συστατικα΄ του οι΄νου, ιδι΄ως τις πολυφαινο΄λες και
τους πολυσακχαρι΄τες,

—

η δια΄χυση των µικρω΄ν µορι΄ων ο΄πως ει΄ναι τα µο΄ρια της αιθανο΄λης πρε΄πει να µειω΄νεται και να µην επιφε΄ρει µει΄ωση
του αλκοολοµετρικου΄ τι΄τλου του οι΄νου µεγαλυ΄τερου του 0,1 % vol,

—

η συντη΄ρηση και ο καθαρισµο΄ς των µεµβρανω΄ν αυτω΄ν πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις
συγκεκριµε΄νες τεχνικε΄ς, µε ουσι΄ες η χρησιµοποι΄ηση των οποι΄ων επιτρε΄πεται για την παρασκευη΄ τροφι΄µων,

—

οι µεµβρα΄νες ταυτοποιου΄νται ω΄στε να ει΄ναι δυνατο΄ς ο ΄ελεγχος της τη΄ρησης της εναλλαγη΄ς στη δια΄ταξη,

—

ο υλικο΄ που χρησιµοποιει΄ται ελε΄γχεται απο΄ συ΄στηµα που λαµβα΄νει υπο΄ψη την αστα΄θεια κα΄θε οι΄νου ΄ετσι ω΄στε να
µην αφαιρει΄ται παρα΄ µο΄νο ο υπερκορεσµο΄ς σε υδρογονοτρυγικο΄ κα΄λιο και σε α΄λατα ασβεστι΄ου,

—

η εφαρµογη΄ της επεξεργασι΄ας τι΄θεται υπο΄ την ευθυ΄νη οινολο΄γου η΄ ειδικου΄ τεχνικου΄.

Η επεξεργασι΄α αυτη΄ πρε΄πει να εγγρα΄φεται στο βιβλι΄ο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 70 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄
(EK) αριθ. 1493/1999.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ
Προδιαγραφε΄ς για την ουρεα΄ση
(α΄ρθρο 16 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
1)

∆ιεθνη΄ς κωδικο΄ς της ουρεα΄σης: EC 3-5-1-5, CAS αριθ.: 9002-13-5.

2)

∆ραστικο΄τητα: ουρεα΄ση (δραστικη΄ σε ο΄ξινο περιβα΄λλον) που διασπα΄ την ουρι΄α προς αµµωνι΄α και διοξει΄διο του
α΄νθρακα. Η δηλωµε΄νη δραστικο΄τητα ει΄ναι τουλα΄χιστον 5 µονα΄δες/mg, ο΄που 1 µονα΄δα ορι΄ζεται ως η ποσο΄τητα του
ενζυ΄µου που ελευθερω΄νει ΄ενα µικρογραµµοµο΄ριο αµµωνι΄ας ανα΄ λεπτο΄, σε θερµοκρασι΄α 37 °C, απο΄ συγκε΄ντρωση
ουρι΄ας 5 g/l (pH4).

3)

Προε΄λευση: Lactobacillus fermentum.

4)

Τοµε΄ας εφαρµογη΄ς: δια΄σπαση της ουρι΄ας που ει΄ναι παρου΄σα στους οι΄νους, οι οποι΄οι προορι΄ζονται για παρατεταµε΄νη
παλαι΄ωση, ο΄ταν η αρχικη΄ συγκε΄ντρωση σε ουρι΄α ει΄ναι ανω΄τερη του 1 mg/l.

5)

Ανω΄τατη χρησιµοποιου΄µενη δο΄ση: 75 mg του ενζυµατικου΄ παρασκευα΄σµατος ανα΄ λι΄τρο οι΄νου υποβαλλο΄µενου σε
επεξεργασι΄α, χωρι΄ς υπε΄ρβαση των 375 µονα΄δων ουρεα΄σης ανα΄ λι΄τρο οι΄νου. Στο τε΄λος της επεξεργασι΄ας, κα΄θε
υπολειµµατικη΄ ενζυµατικη΄ δραστικο΄τητα πρε΄πει να εξαλει΄φεται µε φιλτρα΄ρισµα του οι΄νου (δια΄µετρος πο΄ρων µικρο΄τερη
απο΄ 1 µm.).

6)

Προδιαγραφε΄ς χηµικη΄ς και µικροβιολογικη΄ς καθαρο΄τητας:
Απω΄λεια κατα΄ την ξη΄ρανση

κατω΄τερη του 10 %

Βαρε΄α µε΄ταλλα:

κατω΄τερη των 30 ppm

Pb:

κατω΄τερη των 10 ppm

As:

κατω΄τερη των 2 ppm

Συνολικα΄ κολοβακτηρι΄δια:

απουσι΄α

Salmonella spp:

απουσι΄α εντο΄ς δει΄γµατος 25 g

Συνολικο΄ς αριθµο΄ς αερο΄βιων βακτηρι΄ων:

κατω΄τερη των 5 × 104 βακτηρι΄ων/g

Η ουρεα΄ση που ει΄ναι αποδεκτη΄ για την επεξεργασι΄α του οι΄νου πρε΄πει να παρα΄γεται υπο΄ συνθη΄κες παρεµφερει΄ς προς
εκει΄νες της ουρεα΄σης που απετε΄λεσε το αντικει΄µενο της γνω΄µης της επιστηµονικη΄ς επιτροπη΄ς τροφι΄µων της
10ης ∆εκεµβρι΄ου 1998
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ
΄ δη ανυδρι΄τη
Παρεκκλι΄σεις για την περιεκτικο΄τητα σε θειω
(α΄ρθρο 19 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
Συµπληρω΄νοντας το παρα΄ρτηµα V παρα΄γραφος Α του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η ανω΄τατη περιεκτικο΄τητα σε
θειω΄δη ανυδρι΄τη ανε΄ρχεται, ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους που ΄εχουν περιεκτικο΄τητα σε υπολειµµατικα΄ σα΄κχαρα εκφρασµε΄νης σε
ιµβερτοσα΄κχαρο ΄ση
ι η΄ ανω΄τερη απο΄ 5 g/l, σε:
α)

β)

300 mg/l για:
—

τους λευκου΄ς οι΄νους v.q.p.r.d. που δικαιου΄νται της ελεγχοµε΄νης ονοµασι΄ας προελευ΄σεως: Gaillac

—

τους οι΄νους v.q.p.r.d. που δικαιου΄νται της ονοµασι΄ας προε΄λευσης: Alto Adige και Trentino, που περιγρα΄φονται
µε τις ενδει΄ξεις, η΄ µε µι΄α των ενδει΄ξεων: «passito» η΄ «vendemmia tardiva»·

—

τους οι΄νους v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale και Moscato di Pantelleria·

—

τους ακο΄λουθους επιτραπε΄ζιους οι΄νους µε γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη, ο΄ταν ο ολικο΄ς κατ’ ο΄γκον αλκοολικο΄ς τι΄τλος
ει΄ναι ανω΄τερος απο΄ 15 % vol., και η περιεκτικο΄τητα σε υπολειµµατικα΄ σα΄κχαρα ει΄ναι ανω΄τερη απο΄ 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel·

400 mg/l για:
—

τους λευκου΄ς v.q.p.r.d. που δικαιου΄νται των ελεγχοµε΄νων ονοµασιω΄ν προε΄λευσης: Anjou-Coteaux de la Loire,
Coteaux du Layon ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προε΄λευσης, Coteaux du Layon
ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α του Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace και
Alsace grand cru ακολουθου΄µενη απο΄ την ΄ενδειξη «vendanges tardives» η΄ «sélection de grains nobles»,

—

οι γλυκει΄ς οι΄νοι απο΄ υπερω΄ριµα σταφυ΄λια και οι γλυκει΄ς οι΄νοι απο΄ λιασµε΄να σταφυ΄λια που κατα΄γονται απο΄ την
Ελλα΄δα των οποι΄ων η περιεκτικο΄τητα σε υπολειµµατικα΄ σα΄κχαρα, εκφρασµε΄νη σε ιµβερτοσα΄κχαρο ει΄ναι ΄ση
ι η΄
ανω΄τερη απο΄ 45 g/l, και δικαιου΄νται των ονοµασιω΄ν προε΄λευσης: Samos (Σα΄µος), Rhodes (Ρο΄δος), Patras
(Πα΄τρα), Rio Patron (Ρι΄ο Πατρω΄ν), Céphalonie (Κεφαλονια΄), Limnos (Λη΄µνος), Sitia (Σητει΄α), Santorin
(Σαντορι΄νη), Néméa (Νεµε΄α), Daphnès (∆α΄φνες)·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ
Περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος B, σηµει΄ο 1), του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999, η µε΄γιστη
περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα καθορι΄ζεται:
α)

΄οσον αφορα΄ τους γερµανικου΄ς οι΄νους:
σε 30 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγραφου΄ν µε τις ενδει΄ξεις
«Eiswein» η΄ «Beerenauslese»·
σε 35 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγραφου΄ν µε την ΄ενδειξη
«Trockenbeerenauslese»·

β)

΄οσον αφορα΄ τους γαλλικου΄ς οι΄νους:
σε 25 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρογια τους εξη΄ς v.q.p.r.d.:
—

Barsac,

—

Cadillac,

—

Cérons,

—

Loupiac,

—

Monbazillac,

—

Sainte-Croix-du-Mont,

—

Sauternes,

—

Anjou-Coteaux de la Loire,

—

Bonnezeaux,

—

Coteaux de l’Aubance,

—

Coteaux du Layon,

—

Coteaux du Layon, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προε΄λευσης,

—

Coteaux du Layon, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α του Chaume,

—

Quarts de Chaume,

—

Coteaux de Saumur,

—

Jurançon,

—

Pacherenc du Vic Bilh,

—

Alsace και Alsace grand cru, που περιγρα΄φονται και παρουσια΄ζονται µε την ΄ενδειξη «vendanges tardives» η΄
«sélection de grains nobles »·

—

Arbois, ακο΄λουθη απο΄ την ΄ενδειξη «vin de paille»,

—

Côtes du Jura, ακο΄λουθη απο΄ την ΄ενδειξη «vin de paille»,

—

L’Etoile, ακο΄λουθη απο΄ την ΄ενδειξη «vin de paille»,

—

Hermitage, ακο΄λουθη απο΄ την ΄ενδειξη «vin de paille»·

για τους ακο΄λουθους επιτραπε΄ζιους οι΄νους µε γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη, ο΄ταν ο ολικο΄ς κατ’ ο΄γκον αλκοολικο΄ς τι΄τλος ει΄ναι
ανω΄τερος απο΄ 15 % vol και η περιεκτικο΄τητα σε υπολειµµατικα΄ σα΄κχαρα ει΄ναι ανω΄τερη απο΄ 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
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—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel·

Για τους ακο΄λουθους v.l.q.p.r.d. που περιγρα΄φονται και παρουσια΄ζονται µε την ΄ενδειξη «vin doux naturel»

γ)

—

Banyuls,

—

Banyuls rancio,

—

Banyuls grand cru,

—

Banyuls grand cru rancio,

—

Frontignan,

—

Grand Roussillon,

—

Grand Roussillon rancio,

—

Maury,

—

Maury rancio,

—

Muscat de Beaumes-de-Venise,

—

Muscat de Frontignan,

—

Muscat de Lunel,

—

Muscat de Mireval,

—

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

—

Rasteau,

—

Rasteau rancio,

—

Rivesaltes,

—

Rivesaltes rancio,

—

Vin de Frontigan;

΄οσον αφορα΄ τους ιταλικου΄ς οι΄νους:
σε 25 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για:
—

τους v.l.q.p.r.d. «Marsala»,

—

τους v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria, και Malvasia delle Lipari
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—

τους v.q.p.r.d. και v.l.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγρα΄φονται µε τις ενδει΄ξεις: «vino santo»,
«passito», «liquoroso» και «vendemmia tardiva», και

—

για τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους µε γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγρα΄φονται µε τις
ενδει΄ξεις η΄ µι΄α των ενδει΄ξεων: «vino santo», «passito», «liquoroso» και «vendemmia tardiva»,

—

τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους που λαµβα΄νονται απο΄ την ποικιλι΄α «Vernaccia di Oristano B» που συγκοµι΄ζεται στη
Σαρδηνι΄α και πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγραφου΄ν ως «Vernaccia di Sardegna»;

΄οσον αφορα΄ τους αυστριακου΄ς οι΄νους:
—

σε 30 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγραφου΄ν µε τις
ενδει΄ξεις «Beerenauslese» και «Eiswein»,

—

σε 40 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγραφου΄ν µε τις
ενδει΄ξεις «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» και «Strohwein»·

΄οσον αφορα΄ τους οι΄νους που κατα΄γονται απο΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο:
σε 25 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που περιγρα΄φονται και παρουσια΄ζονται µε τους ο΄ρους
«botrytis» η΄ α΄λλους ισοδυ΄ναµους ο΄ρους ο΄πως, «noble late harvested» η΄ «special late harvested» η΄ «noble harvest»,
και οι οποι΄οι πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγρα΄φονται µε τον τρο΄πο αυτο΄.

στ)

΄οσον αφορα΄ τους οι΄νους που κατα΄γονται απο΄ την Ισπανι΄α
σε 25 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο για τους v.q.p.r.d. που πληρου΄ν τους ο΄ρους για να περιγρα΄φονται µε την ΄ενδειξη
«vendimia tardı́a».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV
΄ ν κλιµατικω
΄ ν συνθηκω
΄ν
Εµπλουτισµο΄ς σε περι΄πτωση εξαιρετικα΄ δυσµενω
(α΄ρθρο 23 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
(p.m.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
΄ σεις στις οποι΄ες επιτρε΄πονται η αυ΄ξηση της οξυ΄τητας και ο εµπλουτισµο΄ς του ΄ιδιου προϊο΄ντος
Περιπτω
(α΄ρθρο 27 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
(p.m.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
΄ ν συνθηκω
΄ ν, µπορου΄ν να εκτελεστου΄ν οι επεξεργασι΄ες
Ηµεροµηνι΄ες πριν απο΄ τις οποι΄ες, λο΄γω εκτα΄κτων κλιµατικω
εµπλουτισµου΄ αυ΄ξησης και µει΄ωσης της οξυ΄τητας
(α΄ρθρο 29 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
(p.m.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
Χαρακτηριστικα΄ των αποσταγµα΄των οι΄νων η΄ σταφι΄δων που µπορου΄ν να προστεθου΄ν στους οι΄νους λικε΄ρ και σε
ορισµε΄νους v.l.q.p.r.d.
(α΄ρθρο 37 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
1. Οργανοληπτικα΄ χαρακτηριστικα΄

Να µην γι΄νεται αισθητη΄ γευ΄ση α΄λλη απο΄ της πρω΄της
υ΄λης

2. Αλκοολικο΄ς τι΄τλος κατ' ο΄γκο
Ελα΄χιστος

52 % vol

µε΄γιστος

86 % vol

3. Ολικη΄ ποσο΄τητα πτητικω΄ν ουσιω΄ν α΄λλων απο΄ την αιθυλικη΄
και τη µεθυλικη΄ αλκοο΄λη

'Ιση η΄ ανω΄τερη απο΄ 125 g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

4. Με΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε µεθυλικη΄ αλκοο΄λη

<200 g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙΙ

Κατα΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη΄ των οποι΄ων εφαρµο΄ζονται ειδικοι΄ κανο΄νες

A. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ V.L.Q.P.R.D. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
'Η ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟ
(α΄ρθρο 38.1 του παρο΄ντος κανονισµου΄)
ΕΛΛΑ∆Α
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (Muscat de Patras), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (Muscat Rion de Patras), Μοσχα΄τος
Κεφαλληνι΄ας (Muscat de Céphalonie), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (Muscat de Rhodos), Μοσχα΄τος Λη΄µνου (Muscat de Lemnos),
Σητει΄α (Sitia), Νεµε΄α (Nemée), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆α΄φνες (Dafnes), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne de
Céphalonie), Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne de Patras)

ΙΣΠΑΝΙΑ

v.l.q.p.r.d.

Περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που καθορι΄ζεται απο΄ την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α η΄ την νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους

Alicante

Moscatel de Alicante
Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez
Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia
Vino dulce

ΙΤΑΛΙΑ
Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari,
moscato di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato,
San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Cchristi.

B. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ V.L.Q.P.R.D. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΥΠΟ Β), ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EK) ΑΡΙΘ. 1493/1999
(α΄ρθρο 38.2 του παρο΄ντος κανονισµου΄)

1.

΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ των οποι΄ων προστι΄θεται αλκοο΄λη οι΄νου η
΄ σταφι΄δων µε
Κατα
΄ χιστον 95 % vol και µε΄χρι 96 % vol.
αλκοολικο΄ τι΄τλο τουλα
(Παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), σηµει΄ο ii), πρω΄τη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)
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ΕΛΛΑ∆Α
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (Muscat de Patras), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (Muscat Rion de Patras), Μοσχα΄τος
Κεφαλληνι΄ας (Muscat de Céphalonie), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (Muscat de Rhodos), Μοσχα΄τος Λη΄µνου (Muscat de
Lemnos), Σητει΄α (Sitia), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆α΄φνες (Dafnes), Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne de Patras),
Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne de Céphalonie).

ΙΣΠΑΝΙΑ
Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles , Rueda.

2.

΄λων
΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ των οποι΄ων προστι΄θεται απο΄σταγµα οι΄νου η
΄ στεµφυ
Κατα
΄ χιστον 52 % vol και µε΄χρι 86 % vol.
µε αλκοολικο΄ τι΄τλο τουλα
(Παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), σηµει΄ο ii), δευ΄τερη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)

ΕΛΛΑ∆Α
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne de Patras), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητει΄α
(Sitia), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆α΄φνες (Dafnes), Νεµε΄α (Nemée).

ΓΑΛΛΙΑ
Pineau des Charentes ou pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura

3.

΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ των οποι΄ων προστι΄θεται απο΄σταγµα σταφι΄δων, µε
Κατα
΄ χιστον 52 % vol και κατω
΄ τερο του 94,5 % vol.
αλκοολικο΄ τι΄τλο τουλα
(παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), σηµει΄ο ii), τρι΄τη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)

ΕΛΛΑ∆Α
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne de Patras), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne de Céphalonie).

4.

΄κος σταφυλιω
΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ ν απο΄ λιασµε΄να
΄ των οποι΄ων προστι΄θεται γλευ
Κατα
΄λια που ΄εχει υποστει΄ µερικη
΄µωση
΄ ζυ
σταφυ
(παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β) σηµει΄ο iii), πρω΄τη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)

ΙΣΠΑΝΙΑ

v.l.q.p.r.d.

Περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που καθορι΄ζεται απο΄ την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α η΄ την νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor
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ΙΤΑΛΙΑ
Aleatico di Gradoli, Caluso o Erbaluce di Caluso, Giro di Cagliari, Malvasia delle Liαπο΄ i, Malvasia di Cagliari,
Moscato passito di Pantelleria
5.

΄κος σταφυ΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ των οποι΄ων προστι΄θεται συµπυκνωµε΄νο γλευ
Κατα
΄ ν, το οποι΄ο παρα
΄ γεται µε α
΄ µεση θε΄ρµανση, το οποι΄ο ανταποκρι΄νεται, εκτο΄ς της επεξεργασι΄ας αυτη
΄ς,
λιω
΄κους σταφυλιω
΄ ν.
στον ορισµο΄ του συµπυκνωµε΄νου γλευ
(παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), σηµει΄ο iii), δευ΄τερη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που καθορι΄ζεται απο΄ την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α η΄ την νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους

v.l.q.p.r.d.

Alicante
Condado de Huelva

Vinos generosos de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ΙΤΑΛΙΑ
Marsala.
6.

΄κος
΄λογος των v.l.q.p.r.d. για την παρασκευη
΄ των οποι΄ων προστι΄θενται συµπυκνωµε΄νο γλευ
Κατα
΄ ν.
σταφυλιω
(Παρα΄ρτηµα V, παρα΄γραφος Ι, σηµει΄ο 2, υπο΄ β), σηµει΄ο iii), τρι΄τη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (EK) αριθ. 1493/1999)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Περιγραφη΄ του προϊο΄ντος που καθορι΄ζεται απο΄ την κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α η΄ την νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους

v.l.q.p.r.d.

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ΙΤΑΛΙΑ
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπη΄ς
της 25ης Ιουλι΄ου 2000
΄ ν εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουγια τον καθορισµο΄ των λεπτοµερειω
λι΄ου για την κοινη΄ οργα΄νωση της αµπελοοινικη΄ς αγορα΄ς, ο΄σον αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς της αγορα΄ς

κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς, αντι΄ αυτω΄ν που εισα΄γονται· πρε΄πει
ως εκ του΄του να χορηγηθει΄ ενι΄σχυση στους χρη΄στες των
πρω΄των υλω΄ν, δηλαδη΄ στους µεταποιητε΄ς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εχοντας υπο΄ψη:
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
τη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ι
τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλι΄ου για την
κοινη΄ οργα΄νωση της αµπελοοινικη΄ς αγορα΄ς (1), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα
24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 και 80,

( 7)

Πρε΄πει να προσδιοριστει΄ ο΄τι η ενι΄σχυση χορηγει΄ται µο΄νο για
τις πρω΄τες υ΄λες που παρουσια΄ζουν τα απαιτου΄µενα ποιοτικα΄
χαρακτηριστικα΄ για τη µεταποι΄ηση σε χυµο΄ σταφυλιω΄ν· ει΄ναι
κατα΄ συνε΄πεια αναγκαι΄ο να οριστει΄, ειδικο΄τερα, ο΄τι τα
σταφυ΄λια και τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που αποτελου΄ν αντικει΄µενο δη΄λωσης πρε΄πει να ΄εχουν κατ’ ο΄γκο µα΄ζα, σε 20
βαθµου΄ς Κελσι΄ου, µεταξυ΄ 1,055 και 1,100 γραµµα΄ρια ανα΄
κυβικο΄ εκατοστο΄.

(8)

Η εφαρµογη΄ του εν λο΄γω καθεστω΄τος ενι΄σχυσης απαιτει΄ ΄ενα
διοικητικο΄ συ΄στηµα που καθιστα΄ επι΄σης δυνατο΄ τον ΄ελεγχο
της καταγωγη΄ς ο΄σο και τον ΄ελεγχο του προορισµου΄ του
προϊο΄ντος που µπορει΄ να τυ΄χει της ενι΄σχυσης.

(9)

Για να εξασφαλιστει΄ η καλη΄ λειτουργι΄α του καθεστω΄τος
ενι΄σχυσης και ελε΄γχου, πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι οι ενδιαφερο΄µενοι µεταποιητε΄ς υποβα΄λλουν γραπτη΄ δη΄λωση, η οποι΄α
περιε΄χει τις απαιτου΄µενες ενδει΄ξεις για να καταστει΄ δυνατο΄ς
ο ΄ελεγχος των συναλλαγω΄ν.

Εκτιµω΄ντας τα εξη΄ς:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ο τι΄τλος III του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θεσπι΄ζει
τους γενικου΄ς κανο΄νες σχετικα΄ µε τους µηχανισµου΄ς της
αµπελοοινικη΄ς αγορα΄ς και παραπε΄µπει για τα λοιπα΄ σε
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς που προ΄κειται να καθοριστου΄ν απο΄
την Επιτροπη΄.
Με΄χρι τω΄ρα, οι εν λο΄γω λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς η΄ταν
δια΄σπαρτες σε πληθω΄ρα κοινοτικω΄ν κανονισµω΄ν. Πρε΄πει ως
εκ του΄του, προς το συµφε΄ρον το΄σο των οικονοµικω΄ν
φορε΄ων της Κοινο΄τητας ο΄σο και των διοικη΄σεων που ει΄ναι
επιφορτισµε΄νες µε την εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς ρυ΄θµισης,
να συγκεντρωθει΄ το συ΄νολο των εν λο΄γω διατα΄ξεων σε ΄εναν
µο΄νο κανονισµο΄.
Ο εν λο΄γω κανονισµο΄ς πρε΄πει να περιλα΄βει την ισχυ΄ουσα
ρυ΄θµιση προσαρµο΄ζοντας στις νε΄ες απαιτη΄σεις τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Πρε΄πει, ωστο΄σο, να επε΄λθουν
τροποποιη΄σεις στην εν λο΄γω ρυ΄θµιση προκειµε΄νου να
αποκτη΄σει µεγαλυ΄τερη συνοχη΄, να απλουστευτει΄ και να
συµπληρωθου΄ν ορισµε΄να κενα΄ που υφι΄στανται προκειµε΄νου
να θεσπιστει΄ µια πλη΄ρης κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση στον εν λο΄γω
τοµε΄α. Πρε΄πει επι΄σης να προσδιοριστου΄ν ορισµε΄νοι κανο΄νες
προκειµε΄νου να υπα΄ρξει µια µεγαλυ΄τερη νοµικη΄ ασφα΄λεια
κατα΄ την εφαρµογη΄ τους.
Το α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θε΄σπισε ΄ενα καθεστω΄ς ενι΄σχυσης για
τη χρησιµοποι΄ηση γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που προε΄ρχονται
απο΄ σταφυ΄λια που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα µε σκοπο΄
την παρασκευη΄ χυµου΄ σταφυλιω΄ν η΄ εδω΄διµων προϊο΄ντων µε
βα΄ση το χυµο΄ αυτο΄.

( 5)

Πρε΄πει να προσδιοριστου΄ν τα εν λο΄γω α΄λλα εδω΄διµα
προϊο΄ντα.

( 6)

Ο οικονοµικο΄ς στο΄χος του καθεστω΄τος ενι΄σχυσης ει΄ναι η
ενθα΄ρρυνση, για την παρασκευη΄ χυµου΄ σταφυλιω΄ν η΄ εδω΄διµων προϊο΄ντων µε βα΄ση το χυµο΄ σταφυλιω΄ν, της χρησιµοποι΄ησης των πρω΄των υλω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ την α΄µπελο,

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(10) Ωστο΄σο, για να αποφευχθει΄ µια ιδιαι΄τερα δυσκι΄νητη διοικητικη΄ διαχει΄ριση το΄σο για τους ενδιαφερο΄µενους µεταποιητε΄ς
ο΄σο και για τη διοι΄κηση, δεν ει΄ναι σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ η
εν λο΄γω γραπτη΄ προηγου΄µενη δη΄λωση για τους µεταποιητε΄ς
που χρησιµοποιου΄ν µια περιορισµε΄νη ποσο΄τητα σταφυλιω΄ν
η΄ γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν ανα΄ περι΄οδο· πρε΄πει δε να καθοριστει΄
η εν λο΄γω ποσο΄τητα. Οι µεταποιητε΄ς πρε΄πει ωστο΄σο να
πληροφορου΄ν, κατα΄ την ΄εναρξη της περιο΄δου, τις αρµο΄διες
αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους τους σχετικα΄ µε την προ΄θεση΄
τους να µεταποιη΄σουν µια ορισµε΄νη ποσο΄τητα σταφυλιω΄ν η΄
γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν.
(11) Στις περιπτω΄σεις που ο µεταποιητη΄ς δεν ει΄ναι ο ΄διος
ι
ο
χρη΄στης του σχετικου΄ προϊο΄ντος, δεν ει΄ναι πα΄ντα εµφανε΄ς
για τις αρχε΄ς ελε΄γχου, κυρι΄ως ο΄ταν αυτε΄ς βρι΄σκονται σε ΄ενα
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος απο΄ αυτο΄ του µεταποιητη΄, να γνωρι΄ζουν
κατα΄ πο΄σο προ΄κειται για γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που δεν ΄εχει
ακο΄µα τυ΄χει της ενι΄σχυσης, η οποι΄α προβλε΄πεται απο΄ τον
παρο΄ντα κανονισµο΄ η΄ για χυµο΄ σταφυλιω΄ν, για τον οποι΄ο
΄εχει η΄δη υποβληθει΄ αι΄τηση. Πρε΄πει να προβλεφθει΄, στο
συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο της µεταφορα΄ς του σχετικου΄ προϊο΄ντος, µια ΄ενδειξη που θα αφορα΄ την υ΄παρξη αι΄τησης
ενι΄σχυσης.
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(12) Προκειµε΄νου το καθεστω΄ς ενι΄σχυσης να ΄εχει θετικη΄, απο΄
ποσοτικη΄ α΄ποψη, επι΄πτωση στη χρησιµοποι΄ηση κοινοτικω΄ν
πρω΄των υλω΄ν, πρε΄πει να καθοριστει΄ µια ελα΄χιστη ποσο΄τητα
για κα΄θε προϊο΄ν, το οποι΄ο µπορει΄ να αφορα΄ µια αι΄τηση
ενι΄σχυσης.

(20) Το α΄ρθρο 34 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
θε΄σπισε ΄ενα καθεστω΄ς ενι΄σχυσης υπε΄ρ των συµπυκνωµε΄νων
γλευκω΄ν και των ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν
που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα και που χρησιµοποιου΄νται
για την αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου των οι΄νων.

(13) Το α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 ορι΄ζει ο΄τι ΄ενα µε΄ρος της ενι΄σχυσης πρε΄πει
να προορι΄ζεται για την οργα΄νωση εκστρατειω΄ν προω΄θησης
υπε΄ρ της κατανα΄λωσης χυµου΄ σταφυλιω΄ν. Φαι΄νεται ο΄τι λο΄γω
της ανα΄γκης χρηµατοδο΄τησης των εν λο΄γω εκστρατειω΄ν,
πρε΄πει να καθοριστει΄ το ποσοστο΄ της ενι΄σχυσης σε ΄ενα
τε΄τοιο επι΄πεδο που να επιτρε΄πει επαρκη΄ διαθε΄σιµα µε΄σα
για την υλοποι΄ηση µιας αποτελεσµατικη΄ς προω΄θησης του
προϊο΄ντος.

(21) Το α΄ρθρο 36 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
προε΄βλεψε ο΄τι οι λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς πρε΄πει να
αφορου΄ν κυρι΄ως τους ο΄ρους χορη΄γησης της ενι΄σχυσης
αυτη΄ς. Πρε΄πει κατα΄ συνε΄πεια να διευκρινιστει΄ το µε΄τρο για
τους µικρου΄ς παραγωγου΄ς και επι΄σης να προβλεφθει΄ ο΄τι
του µε΄τρου αυτου΄ µπορου΄ν να τυ΄χουν µο΄νο οι παραγωγοι΄
που εκπληρω΄νουν τις κοινοτικε΄ς τους υποχρεω΄σεις κατα΄ τη
δια΄ρκεια µιας συγκεκριµε΄νης περιο΄δου.

(14) Η µεταποι΄ηση πραγµατοποιει΄ται το΄σο απο΄ ευκαιριακου΄ς
µεταποιητε΄ς ο΄σο και απο΄ επιχειρη΄σεις που παρα΄γουν
συνεχω΄ς. Οι λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος
ενι΄σχυσης πρε΄πει να λα΄βουν υπο΄ψη την εν λο΄γω διαφορα΄
δια΄ρθρωσης.
(15) Προκειµε΄νου οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν να
µπορου΄ν να πραγµατοποιου΄ν τους απαιτου΄µενους ελε΄γχους,
πρε΄πει να διευκρινιστου΄ν οι υποχρεω΄σεις του µεταποιητη΄
ο΄σον αφορα΄ την τη΄ρηση της λογιστικη΄ς αποθη΄κης.
(16) Για να αποφευχθου΄ν µη δικαιολογηµε΄νες δαπα΄νες καθω΄ς και
για λο΄γους ελε΄γχου, ενδει΄κνυται να προσδιοριστει΄ µια
µε΄γιστη σχε΄ση µεταξυ΄ των πρω΄των υλω΄ν που χρησιµοποιου΄νται και του παραγο΄µενου χυµου΄ σταφυλιω΄ν, η οποι΄α να
βασι΄ζεται σε συνη΄θεις τεχνικε΄ς µεταποι΄ησης.
(17) Για εµπορικου΄ς λο΄γους, ορισµε΄νοι συναλλασσο΄µενοι υποχρεου΄νται να εναποθηκευ΄σουν για µεγα΄λο χρονικο΄ δια΄στηµα
τον παραγο΄µενο χυµο΄ σταφυλιω΄ν πριν απο΄ τη συσκευασι΄α.
Υπο΄ τις συνθη΄κες αυτε΄ς, πρε΄πει να καθοριστει΄ ΄ενα καθεστω΄ς
προκαταβολω΄ν µε σκοπο΄ την επιτα΄χυνση της πληρωµη΄ς
των ενισχυ΄σεων στους συναλλασσοµε΄νους, εξασφαλι΄ζοντας,
µε΄σω µιας κατα΄λληλης εγγυ΄ησης, τις αρµο΄διες αρχε΄ς απο΄
τον κι΄νδυνο αχρεωστη΄τως καταβληθε΄ντων ποσω΄ν. Πρε΄πει
κατα΄ συνε΄πεια να προσδιοριστου΄ν οι προθεσµι΄ες πληρωµη΄ς
της προκαταβολη΄ς, καθω΄ς και οι λεπτοµε΄ρειες για την
αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης.
(18) Για να τυ΄χουν της ενι΄σχυσης, οι ενδιαφερο΄µενοι πρε΄πει να
υποβα΄λλουν µια αι΄τηση συνοδευο΄µενη απο΄ ΄εναν ορισµε΄νο
αριθµο΄ δικαιολογητικω΄ν στοιχει΄ων. Για να εξασφαλιστει΄ µια
ενιαι΄α λειτουργι΄α του συστη΄µατος στα κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει
να προβλεφθου΄ν προθεσµι΄ες για την υποβολη΄ της αιτη΄σεως,
καθω΄ς και για την καταβολη΄ της ενι΄σχυσης που οφει΄λεται
στον µεταποιητη΄.
(19) Το α΄ρθρο 44 παρα΄γραφος 5 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 απαγορευ΄ει την οινοποι΄ηση και την
προσθη΄κη του χυµου΄ σταφυλιω΄ν στον οι΄νο. Για να εξασφαλιστει΄ η τη΄ρηση της δια΄ταξης αυτη΄ς, πρε΄πει να διευκρινιστου΄ν οι υποχρεω΄σεις και οι ειδικοι΄ε΄λεγχοι, στους οποι΄ους
υπο΄κεινται οι µεταποιητε΄ς η΄ εµφιαλωτε΄ς χυµου΄ σταφυλιω΄ν.

(22) Οι εργασι΄ες εµπλουτισµου΄ µε προσθη΄κη συµπυκνωµε΄νων
γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων
γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν, καθω΄ς και οι ποσο΄τητες των προϊο΄ντων
αυτω΄ν που κατε΄χονται πρε΄πει να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο
δη΄λωσης προς τις αρµο΄διες αρχε΄ς. Οι ποσο΄τητες των
προϊο΄ντων αυτω΄ν που χρησιµοποιου΄νται η΄ ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ για τον εµπλουτισµο΄ πρε΄πει να εγγρα΄φονται στα
βιβλι΄α που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 70 εδα΄φιο δευ΄τερο
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999· κατα΄ συνε΄πεια δεν
πρε΄πει να προβλεφθει΄ η προσκο΄µιση επιπλε΄ον εγγρα΄φων για
να τυ΄χει κανει΄ς της ενι΄σχυσης.
(23) Για να εξασφαλιστει΄ η ενιαι΄α εφαρµογη΄ του σχετικου΄
καθεστω΄τος ενι΄σχυσης, πρε΄πει να εναρµονιστει΄ σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο ο προσδιορισµο΄ς του δυνα΄µει αλκοολικου΄ τι΄τλου
των γλευκω΄ν.
(24) Τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που χρησιµοποιου΄νται για την
παρασκευη΄ συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν ΄εχουν µια
τιµη΄ κο΄στους που αποτελει΄ συνα΄ρτηση του φυσικου΄ τους
δυνα΄µει αλκοολικου΄ τι΄τλου. Για να ληφθει΄ υπο΄ψη η
κατα΄σταση αυτη΄, καθω΄ς και η ανα΄γκη να µην διαταρα΄σσονται οι συναλλαγε΄ς, φαι΄νεται ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να
προβλεφθει΄ µια διαφοροποι΄ηση της ενι΄σχυσης, διατηρω΄ντας
΄ενα υψηλο΄τερο ποσο΄ για τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και τα ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη που
προε΄ρχονται απο΄ τους νοτιο΄τερους αµπελω΄νες της Κοινο΄τητας, οι οποι΄οι παρα΄γουν κατα΄ παρα΄δοση γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που παρουσια΄ζουν τον υψηλο΄τερο φυσικο΄ αλκοολικο΄
τι΄τλο.
(25) Το α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θε΄σπισε ΄ενα καθεστω΄ς
ενι΄σχυσης για τη χρη΄ση αφενο΄ς γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και
συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που παρα΄γονται στις
αµπελουργικε΄ς ζω΄νες C III α) και C III β) µε σκοπο΄
την παρασκευη΄ στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και την Ιρλανδι΄α
ορισµε΄νων προϊο΄ντων που υπα΄γονται στη θε΄ση 2206 00
της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας και, αφετε΄ρου,
συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που παρα΄γονται στην
Κοινο΄τητα µε σκοπο΄ την παρασκευη΄ ορισµε΄νων προϊο΄ντων
που τι΄θενται σε εµπορι΄α στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο και την
Ιρλανδι΄α, µε σαφει΄ς οδηγι΄ες για την παρασκευη΄ ενο΄ς ποτου΄
που οµοια΄ζει µε οι΄νο.
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(26) Τα προϊο΄ντα που υπα΄γονται στη θε΄ση 2206 00 της
συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας και τα οποι΄α αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 λαµβα΄νονται προς το παρο΄ν χρησιµοποιω΄ντας αποκλειστικα΄ συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν. Ει΄ναι ως εκ του΄του τω΄ρα σκο΄πιµο να καθοριστει΄ µια
ενι΄σχυση µο΄νο για τη χρη΄ση συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν.
(27) Η εφαρµογη΄ του καθεστω΄τος ενι΄σχυσης απαιτει΄ ΄ενα διοικητικο΄ συ΄στηµα το οποι΄ο να επιτρε΄πει το΄σο τον ΄ελεγχο της
καταγωγη΄ς ο΄σο και τον ΄ελεγχο του προορισµου΄ του
προϊο΄ντος που µπορει΄ να τυ΄χει της ενι΄σχυσης.
(28) Για να εξασφαλιστει΄ η καλη΄ λειτουργι΄α του καθεστω΄τος
ενι΄σχυσης και ελε΄γχου, πρε΄πει να προβλεφθει΄ να υποβα΄λλουν οι ενδιαφερο΄µενοι συναλλασσο΄µενοι γραπτη΄ αι΄τηση η
οποι΄α να περιε΄χει τις αναγκαι΄ες ενδει΄ξεις που επιτρε΄πουν την
ταυτοποι΄ηση του προϊο΄ντος και τον ΄ελεγχο των εργασιω΄ν.
(29) Προκειµε΄νου το καθεστω΄ς ενι΄σχυσης να ΄εχει µια θετικη΄,
απο΄ ποσοτικη΄ α΄ποψη επιρροη΄ στη χρησιµοποι΄ηση των
κοινοτικω΄ν προϊο΄ντων, πρε΄πει να καθοριστει΄ µια ελα΄χιστη
ποσο΄τητα προϊο΄ντος το οποι΄ο µπορει΄ να αφορα΄ µια αι΄τηση.
(30) Πρε΄πει επι΄σης να διευκρινιστει΄ ο΄τι η ενι΄σχυση χορηγει΄ται
µο΄νο για τα προϊο΄ντα που εµφανι΄ζουν τα απαιτου΄µενα
ελα΄χιστα ποιοτικα΄ χαρακτηριστικα΄ για τη χρησιµοποι΄ηση΄
τους προς τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
΄ ν να
(31) Για να µπορε΄σουν οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω
πραγµατοποιη΄σουν τους αναγκαι΄ους ελε΄γχους, πρε΄πει να
προσδιοριστου΄ν οι υποχρεω΄σεις των συναλλασσοµε΄νων
ο΄σον αφορα΄ την τη΄ρηση της λογιστικη΄ς αποθη΄κης.
(32) Πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι το δικαι΄ωµα ενι΄σχυσης αποκτα΄ται
τη στιγµη΄ που οι εργασι΄ες µεταποι΄ησης ολοκληρω΄νονται.
Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι τεχνικε΄ς απω΄λειες, πρε΄πει, για την
ποσο΄τητα που ΄εχει ο΄ντως χρησιµοποιηθει΄, να γι΄νει δεκτο΄ ΄ενα
ο΄ριο ανοχη΄ς 10 % προς τα κα΄τω σε σχε΄ση µε την ποσο΄τητα
που αναγρα΄φεται στην αι΄τηση.
(33) Για τεχνικου΄ς λο΄γους, οι συναλλασσο΄µενοι αναγκα΄ζονται
να αποθηκευ΄σουν για µακρο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα πριν απο΄ την
παραγωγη΄ τα προϊο΄ντα που διατι΄θενται στο εµπο΄ριο. Υπο΄
τις συνθη΄κες αυτε΄ς, πρε΄πει να θεσπιστει΄ ΄ενα καθεστω΄ς
προκαταβολω΄ν µε σκοπο΄ να επιταχυ΄νεται η πληρωµη΄ των
ενισχυ΄σεων στους συναλλασσοµε΄νους, εξασφαλι΄ζοντας,
µε΄σω µιας κατα΄λληλης εγγυ΄ησης, τις αρµο΄διες αρχε΄ς κατα΄
του κινδυ΄νου αχρεωστη΄τως καταβληθε΄ντων ποσω΄ν. Πρε΄πει,
κατα΄ συνε΄πεια, να προσδιοριστου΄ν οι προθεσµι΄ες πληρωµη΄ς
της προκαταβολη΄ς, καθω΄ς και οι λεπτοµε΄ρειες για την
αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης.
(34) Το κεφα΄λαιο Ι του τι΄τλου ΙΙΙ του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 προβλε΄πει τη χορη΄γηση ενισχυ΄σεων στην
ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση επιτραπε΄ζιων οι΄νων, γλευκω΄ν
σταφυλιω΄ν, συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν. Συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 24 παρα΄γραφος 2 του εν λο΄γω κανονισµου΄, η
χορη΄γηση των ενισχυ΄σεων υπο΄κειται στη συ΄ναψη συµφωνητικω΄ν αποθεµατοποι΄ησης. Πρε΄πει επι΄σης να θεσπιστου΄ν οι
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς για τη συ΄ναψη, το περιεχο΄µενο,
τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος και τα αποτελε΄σµατα των εν λο΄γω
συµφωνητικω΄ν.
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(35) Πρε΄πει να δοθει΄ ΄ενας ορισµο΄ς του παραγωγου΄ και, λαµβανο΄ σεων στις οποι΄ες υπο΄κειται, να
µε΄νων υπο΄ψη των υποχρεω
απαιτηθει΄ να ει΄ναι κα΄τοχος του προϊο΄ντος που αποτελει΄
αντικει΄µενο του συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης.
(36) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθιερωθει΄ε΄νας αποτελεσµατικο΄ς ΄ελεγχος
των προϊο΄ντων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο των συµφωνητικω΄ν αποθεµατοποι΄ησης. Προς το σκοπο΄ αυτο΄, αποδεικνυ΄εται
κυρι΄ως αναγκαι΄ο να προβλεφθει΄ ΄ενας οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους να µπορει΄ να συνα΄πτει συµφωνητικα΄ µο΄νο για τις ποσο΄τητες που ΄εχουν αποθεµατοποιηθει΄
στο ΄εδαφος του ιδι΄ου κρα΄τους µε΄λους, και να ενηµερω΄νεται
σχετικα΄ µε οιαδη΄ποτε µεταβολη΄ που αφορα΄ το προϊο΄ν και
τον το΄πο αποθεµατοποι΄ηση΄ς του.
(37) Για να καταστου΄ν ενιαι΄ες οι λεπτοµε΄ρειες ο΄σον αφορα΄ τη
συ΄ναψη των συµφωνητικω΄ν, αυτα΄ πρε΄πει να συνα΄πτονται
συ΄µφωνα µε ΄ενα υπο΄δειγµα ενιαι΄ο για ολο΄κληρη την
Κοινο΄τητα και επαρκω΄ς σαφε΄ς, για να καθι΄σταται δυνατη΄ η
αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας του σχετικου΄ προϊο΄ντος.
(38) Η πει΄ρα που ΄εχει αποκτηθει΄ στο πλαι΄σιο των διαφο΄ρων
καθεστω΄των ιδιωτικη΄ς αποθεµατοποι΄ησης των γεωργικω
΄ν
προϊο΄ντων καταδεικνυ΄ει ο΄τι πρε΄πει να διευκρινιστει΄ κατα΄
ποιο µε΄τρο εφαρµο΄ζεται ο κανονισµο΄ς (ΕΟΚ, Euratom)
αριθ. 1182/71 του Συµβουλι΄ου για τον προσδιορισµο΄ των
προθεσµιω΄ν, ηµεροµηνιω΄ν και ο΄ρων που ΄εχουν σχε΄ση µε τα
καθεστω΄τα αυτα΄ και να οριστου΄ν επακριβω΄ς οι ηµεροµηνι΄ες
΄εναρξης και λη΄ξης της συµβατικη΄ς αποθεµατοποι΄ησης.
(39) Το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 4 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ, Euratom)
αριθ. 1182/71 προβλε΄πει ο΄τι οι προθεσµι΄ες, των οποι΄ων η
τελευται΄α ηµε΄ρα ει΄ναι αργι΄α, Κυριακη΄ η΄ Σα΄ββατο λη΄γουν
κατα΄ την πα΄ροδο της τελευται΄ας ω΄ρας της επο΄µενης
εργα΄σιµης ηµε΄ρας. Η εφαρµογη΄ της δια΄ταξης αυτη΄ς στην
περι΄πτωση των συµφωνητικω΄ν αποθεµατοποι΄ησης ενδε΄χεται
να αντι΄κειται στο συµφε΄ρον των συναλλασσοµε΄νων· µπορει΄
πρα΄γµατι να οδηγη΄σει σε α΄νιση µεταχει΄ριση µεταξυ΄ αυτω΄ν,
ο΄ταν µετατι΄θενται οι τελευται΄ες ηµε΄ρες της αποθεµατοποι΄ησης. Ει΄ναι λοιπο΄ν αναγκαι΄ο να προβλεφθει΄ παρε΄κκλιση για
τον προσδιορισµο΄ της τελευται΄ας ηµε΄ρας της συµβατικη΄ς
αποθεµατοποι΄ησης.
(40) Προκειµε΄νου η συ΄ναψη των συµφωνητικω΄ν να επηρεα΄σει
την εξε΄λιξη των τιµω΄ν στην αγορα΄, πρε΄πει να οριστει΄ ο΄τι ΄ενα
συµφωνητικο΄ µπορει΄ να συναφθει΄ µο΄νο για µια αξιο΄λογη
ποσο΄τητα.
(41) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να περιοριστει΄ η ενι΄σχυση στην αποθεµατοποι΄ηση στα προϊο΄ντα που επιδρου΄ν στην εξε΄λιξη των τιµω΄ν
στην αγορα΄. Πρε΄πει κατα΄ συνε΄πεια να τυγχα΄νουν της
ενι΄σχυσης µο΄νο τα προϊο΄ντα χυ΄µα. Επι΄σης, οι συµβα΄σεις
πρε΄πει να αφορου΄ν αποκλειστικα΄ προϊο΄ντα επαρκου΄ς ποιοτικου΄ επιπε΄δου. Επιπλε΄ον, σηµασι΄α ΄εχει αφενο΄ς να περιοριστει΄,
ο΄σον αφορα΄ τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους, η συ΄ναψη των
συµφωνητικω΄ν σε οι΄νους, η παρασκευη΄ των οποι΄ων
βρι΄σκεται η΄δη σε εξελιγµε΄νο στα΄διο και, αφετε΄ρου να
µην παρεµποδιστου΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια της συ΄µβασης οι
απαραι΄τητες οινολογικε΄ς επεξεργασι΄ες η΄ πρακτικε΄ς για την
καλη΄ διαχει΄ριση του προϊο΄ντος.
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(42) Για να ευνοηθει΄ η ποιοτικη΄ βελτι΄ωση της παραγωγη΄ς, πρε΄πει
να καθοριστει΄ ο ελα΄χιστος αλκοολικο΄ς τι΄τλος του οι΄νου και
του γλευ΄κους που µπορει΄ να αποτελε΄σει αντικει΄µενο µε΄τρων
αποθεµατοποι΄ησης. Συ΄µφωνα µε το ΄διο
ι
πνευ΄µα, πρε΄πει
επι΄σης να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα, για τον επιτραπε΄ζιο
οι΄νο που αποτελει΄ αντικει΄µενο συµβα΄σεων αποθεµατοποι΄ησης, να καθοριστου΄ν αυστηρο΄τεροι ο΄ροι σε συνα΄ρτηση µε
την ποιο΄τητα της συγκοµιδη΄ς.
(43) Ει΄ναι αναγκαι΄ο, προκειµε΄νου να αποφευχθου΄ν καταχρη΄σεις,
να οριστει΄ ο΄τι ΄ενας οι΄νος που ΄εχει αποτελε΄σει αντικει΄µενο
συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης δεν µπορει΄να αναγνωρισθει΄ ως v.q.p.r.d.
(44) Προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ προϊο΄ντα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ να επηρεα΄ζουν την κατα΄σταση της
αγορα΄ς, πρε΄πει να απαγορευτου΄ν η εµπορι΄α τους, καθω΄ς και
ορισµε΄νες προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες κατα΄ τη δια΄ρκεια
της περιο΄δου, για την οποι΄α ΄εχει συναφθει΄ το συµφωνητικο΄.
(45) Το α΄ρθρο 26 παρα΄γραφος 1 τρι΄τη περι΄πτωση του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα να
µπορου΄ν να τυ΄χουν µεταποι΄ησης τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που
αποτελου΄ν αντικει΄µενο µακροπρο΄θεσµου συµφωνητικου΄ σε
συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν η΄ σε ανακαθαρισµε΄να
συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη κατα΄ την περι΄οδο ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄. ∆εδοµε΄νου ο΄τι η εν λο΄γω µεταποι΄ηση αποτελει΄ µια
συνη΄θη πρακτικη΄, πρε΄πει να παρασχεθει΄ η ΄εγκριση αυτη΄
κατα΄ µο΄νιµο τρο΄πο.
(46) Ει΄ναι αναγκαι΄ο ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης να ενηµερω΄νεται
σχετικα΄ µε κα΄θε µεταποι΄ηση γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που
αποτελει΄ αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης,
προκειµε΄νου να ει΄ναι σε θε΄ση να ασκη΄σει τους απαραι΄τητους
ελε΄γχους.
(47) Η µεταποι΄ηση των συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και
των ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν
επιφε΄ρει µει΄ωση του ο΄γκου του αποθεµατοποιηµε΄νου προϊο΄ντος και κατα΄ συνε΄πεια των εξο΄δων αποθεµατοποι΄ησης. Απο΄
την α΄λλη πλευρα΄, εφο΄σον το παραγο΄µενο προϊο΄ν ΄εχει
µεγαλυ΄τερη αξι΄α, η µει΄ωση των εξο΄δων αποθεµατοποι΄ησης
αντισταθµι΄ζεται απο΄ την αυ΄ξηση των το΄κων. Ει΄ναι λοιπο΄ν
δικαιολογηµε΄νο, σε περι΄πτωση µεταποι΄ησης του προϊο΄ντος,
να διατηρηθει΄ καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄ το ποσο΄ της ενι΄σχυσης στο επι΄πεδο που υπολογι΄ζεται
βα΄σει των ποσοτη΄των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ πριν απο΄ τη µεταποι΄ηση. Τα
παραγο΄µενα προϊο΄ντα πρε΄πει, εξα΄λλου, να παρουσια΄ζουν τα
απαιτου΄µενα απο΄ την κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση χαρακτηριστικα΄.
(48) Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης στην ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση
πρε΄πει να προσδιορι΄ζεται, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των τεχνικω΄ν εξο΄δων αποθεµατοποι΄ησης και των το΄κων. Τα ΄εξοδα
αυτα΄ µπορου΄ν να ποικι΄λλουν ανα΄λογα µε τον τυ΄πο των
προϊο΄ντων, ενω΄ οι το΄κοι αποτελου΄ν συνα΄ρτηση της αξι΄ας
των σχετικω΄ν προϊο΄ντων. Για να ληφθει΄ υπο΄ψη η κατα΄σταση
αυτη΄ και µε σκοπο΄ την απλου΄στευση της διαχει΄ρισης των
συναφθε΄ντων συµφωνητικω΄ν, πρε΄πει να καθοριστει΄ το ποσο΄
της ενι΄σχυσης ανα΄ ηµε΄ρα και ανα΄ εκατο΄λιτρο κατα΄ οµα΄δες
επιτραπε΄ζιων οι΄νων και γλευκω΄ν. Κατ’ εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 25 παρα΄γραφος 4 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, πρε΄πει να καθοριστει΄ το ποσο΄ της ενι΄σχυσης
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για τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν εφαρµο΄ζοντας
στο ποσο΄ της ενι΄σχυσης, για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν, ΄ενα
συντελεστη΄ 1,5. Τα ποσα΄ που καθορι΄ζονται στον παρο΄ντα
κανονισµο΄ µπορου΄ν ωστο΄σο να τροποποιηθου΄ν, εφο΄σον
εµφανιστου΄ν αισθητε΄ς διακυµα΄νσεις της τιµη΄ς της αγορα΄ς
των προϊο΄ντων η΄ των επιτοκι΄ων.
(49) Πρε΄πει, εξα΄λλου, να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα µει΄ωσης
της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης στην περι΄πτωση που τα
προϊο΄ντα που εξε΄ρχονται απο΄ το απο΄θεµα προορι΄ζονται για
εξαγωγη΄. Η απο΄δειξη ο΄τι τα προϊο΄ντα ΄εχουν εξαχθει΄ πρε΄πει
να προσκοµι΄ζεται ο΄πως στην περι΄πτωση των επιστροφω΄ν,
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 800/
1999 της Επιτροπη΄ς της 15ης Απριλι΄ου 1999 για τις
κοινε΄ς λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος των πιστοποιητικω΄ν εξαγωγη΄ς για τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα (1).
(50) Για να εξασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα του µε΄τρου
λαµβα΄νοντας συγχρο΄νως υπο΄ψη τις διοικητικε΄ς απαιτη΄σεις
των οργανισµω΄ν παρε΄µβασης, πρε΄πει να προβλεφθου΄ν προθεσµι΄ες για την καταβολη΄ των ενισχυ΄σεων. Ωστο΄σο, για να
αντιµετωπισθου΄ν οι ταµειακε΄ς ανα΄γκες των παραγωγω΄ν στην
περι΄πτωση µακροπρο΄θεσµων συµφωνητικω΄ν ει΄ναι σκο΄πιµο
να δοθει΄ η δυνατο΄τητα στα κρα΄τη µε΄λη να θεσπι΄σουν ΄ενα
καθεστω΄ς προκαταβολω΄ν που θα συνοδευ΄ονται απο΄ τη
συ΄σταση των καταλλη΄λων εγγυη΄σεων.
(51) Αν, κατα΄ τη λη΄ξη ενο΄ς συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης
επιτραπε΄ζιου οι΄νου, συγκεντρω΄νονται οι προϋποθε΄σεις για
τη συ΄ναψη ενο΄ς νε΄ου συµφωνητικου΄ για το ΄διο
ι προϊο΄ν και
εφο΄σον το ζητει΄ ο παραγωγο΄ς, µπορου΄ν να απλουστευθου΄ν
οι διατυπω΄σεις συ΄ναψης.
(52) Η αγορα΄ γλευκω΄ν και συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν για την
παρασκευη΄ χυµου΄ σταφυλιω΄ν αναπτυ΄σσεται και, για να
ευνοηθει΄ η χρησιµοποι΄ηση των προϊο΄ντων της αµπε΄λου για
χρη΄σεις εκτο΄ς της οινοποι΄ησης, πρε΄πει να καταστει΄ δυνατη΄
η θε΄ση σε εµπορι΄α των γλευκω΄ν και των συµπυκνωµε΄νων
γλευκω΄ν που αποτελου΄ν αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης και προορι΄ζονται για την παρασκευη΄ χυµου΄
σταφυλιω΄ν, απο΄ τον πε΄µπτο µη΄να του συµφωνητικου΄ κατο΄πιν
απλη΄ς δη΄λωσης του παραγωγου΄ προς τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης. Η ΄δια
ι
δυνατο΄τητα πρε΄πει να προβλε΄πεται για την
προω΄θηση της εξαγωγη΄ς των προϊο΄ντων αυτω΄ν.
(53) Πρε΄πει να προσδιοριστου΄ν τα προϊο΄ντα, που µπορου΄ν να
ληφθου΄ν απο΄ τις αποστα΄ξεις και, ειδικο΄τερα, να οριστου΄ν
τα ελα΄χιστα ποιοτικα΄ χαρακτηριστικα΄ για την ουδε΄τερη
αλκοο΄λη. Καθορι΄ζοντας τα χαρακτηριστικα΄ αυτα΄, πρε΄πει να
ληφθει΄ υπο΄ψη αφενο΄ς η παρου΄σα τεχνολογικη΄ ανα΄πτυξη και
αφετε΄ρου η ανα΄γκη να εξασφαλιστει΄ ο΄τι η παραγωγη΄ µιας
αλκοο΄λης θα µπορει΄ να πωλει΄ται κανονικα΄ στις αγορε΄ς για
δια΄φορες χρη΄σεις.
(54) Πρε΄πει να ενισχυθει΄ ο ΄ελεγχος ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο απο΄σταξης.
(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.
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(55) 'Οσον αφορα΄ τις αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα
29 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρε΄πει
να προβλεφθει΄ ο΄τι οι παραγωγοι΄ συνα΄πτουν µε τους
οινοποιου΄ς συµφωνητικα΄ παρα΄δοσης που υπο΄κεινται στην
΄εγκριση του οργανισµου΄ παρε΄µβασης, προκειµε΄νου να
καταστει΄ δυνατο΄ς ο ΄ελεγχος της εξε΄λιξης των εργασιω΄ν και
της τη΄ρησης των υποχρεω΄σεων που υπε΄χουν τα δυ΄ο µε΄ρη.
Το συ΄στηµα αυτο΄ επιτρε΄πει, εξα΄λλου, να αξιολογηθου΄ν
καλυ΄τερα οι ποσοτικε΄ς επιπτω΄σεις των αποστα΄ξεων στην
αγορα΄. Ωστο΄σο, επιβα΄λλεται προσαρµογη΄ του συστη΄µατος
των συµφωνητικω΄ν, για να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι
υφι΄στανται αφενο΄ς παραγωγοι΄ που ΄εχουν την προ΄θεση να
προβου΄ν σε εργασι΄α απο΄σταξης µε συ΄µβαση φασο΄ν και,
αφετε΄ρου, παραγωγοι΄ οι οποι΄οι διαθε΄τουν οι ΄διοι
ι
εγκαταστα΄σεις απο΄σταξης.
(56) Ενδει΄κνυται κυρι΄ως να προβλεφθου΄ν ειδικοι΄ κανο΄νες για να
εξασφαλισθει΄ ο΄τι ο οι΄νος που παραδι΄δεται στο πλαι΄σιο µιας
των προαιρετικω΄ν αποστα΄ξεων, προε΄ρχεται απο΄ την ΄δια
ι
παραγωγη΄ του παραγωγου΄. Για το σκοπο΄ αυτο΄, πρε΄πει να
προβλεφθει΄ ο΄τι ο παραγωγο΄ς πρε΄πει να παρα΄σχει την
απο΄δειξη ο΄τι παρη΄γε πρα΄γµατι το προϊο΄ν και ο΄τι ΄εχει στην
κατοχη΄ του τον οι΄νο που προορι΄ζεται για παρα΄δοση. Πρε΄πει,
επιπλε΄ον, να θεσπισθου΄ν κανο΄νες που εξασφαλι΄ζουν επαρκη΄
΄ελεγχο των ουσιωδω΄ν στοιχει΄ων των συµφωνητικω΄ν απο΄σταξης.
(57) Πρε΄πει, βα΄σει της αποκτηθει΄σας πει΄ρας, να επιτραπει΄ κα΄ποιο
ο΄ριο ανοχη΄ς για την ποσο΄τητα και τον κτηθε΄ντα κατ' ο΄γκο
αλκοολικο΄ τι΄τλο του οι΄νου που εµφαι΄νεται στο συµφωνητικο΄
παρα΄δοσης.
(58) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προβλεφθου΄ν προθεσµι΄ες για την καταβολη΄ ενισχυ΄σεων εκ µε΄ρους των οργανισµω΄ν παρεµβα΄σεως
στους οινοπνευµατοποιου΄ς. Πρε΄πει, εξα΄λλου, να προβλεφθει΄
ο΄τι η ενι΄σχυση στον οινοπνευµατοποιο΄ µπορει΄ να προκαταβληθει΄. Για να εξασφαλισθει΄ ο΄τι ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης
δεν θα εκτεθει΄ σε αδικαιολο΄γητους κινδυ΄νους, ει΄ναι απαραι΄τητο να προβλεφθει΄ καθεστω΄ς εγγυη΄σεων.
(59) Η πει΄ρα ΄εχει δει΄ξει ο΄τι, ο΄σον αφορα΄ τις αποστα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27 και 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, δεν ει΄ναι πα΄ντα ευ΄κολο για τους παραγωγου΄ς να υπολογι΄σουν ακριβω΄ς τις ποσο΄τητες προϊο΄ντων που
πρε΄πει να παραδω
΄ σουν για να εκπληρω΄σουν τις υποχρεω΄σεις
τους. Η λη΄ξη της προβλεπο΄µενης προθεσµι΄ας για την
παρα΄δοση πρε΄πει να µην ΄εχει, για τους παραγωγου΄ς που
΄εχουν παραδω΄σει σχεδο΄ν ο΄λες τις απαιτου΄µενες ποσο΄τητες
και οι οποι΄οι πρε΄πει να προβου΄ν µο΄νο σε η΄σσονες προσαρµογε΄ς, επιπτω΄σεις δυσανα΄λογες σε σχε΄ση µε τη διαπραχθει΄σα
παρα΄βαση. Γι’ αυτο΄ το λο΄γο, ενδει΄κνυται να θεωρει΄ται ο΄τι οι
παραγωγοι΄ ΄εχουν εκπληρω΄σει την κυ΄ρια υποχρε΄ωση΄ τους
εµπρο΄θεσµα, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι θα παραδω΄σουν µεταγενε΄στερα τις ποσο΄τητες των προϊο΄ντων που υπολει΄πονται.
(60) Οι αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27 και 28
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 διαδραµατι΄ζουν
ουσιαστικο΄ ρο΄λο στην επι΄τευξη της ισορροπι΄ας της αγορα΄ς
του επιτραπε΄ζιου οι΄νου και ΄εµµεσα στη διαρθρωτικη΄ προσαρµογη΄ του αµπελοοινικου΄ δυναµικου΄ στις ανα΄γκες. Ει΄ναι
λοιπο΄ν απαραι΄τητο να εφαρµο΄ζονται µε πολυ΄ αυστηρο΄
τρο΄πο και ο΄λοι οι υπο΄χρεοι για την απο΄σταξη να παραδι΄δουν
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πρα΄γµατι τις ποσο΄τητες που αντιστοιχου΄ν στην υποχρε΄ωση΄
τους. Αποδει΄χθηκε ο΄τι ο αποκλεισµο΄ς απο΄ το ευεργε΄τηµα
των µε΄τρων παρε΄µβασης δεν επαρκει΄, σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις, για να εκπληρω΄σει την υποχρε΄ωση΄ του ο
υπο΄χρεος. Ει΄ναι λοιπο΄ν ανα΄γκη να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα
λη΄ψης συµπληρωµατικω΄ν κοινοτικω΄ν µε΄τρων για τους
παραγωγου΄ς που δεν εκτελου΄ν τις υποχρεω
΄ σεις τους εντο΄ς
΄ νουν
της τασσο΄µενης προθεσµι΄ας, αλλα΄ που τις εκπληρω
πριν απο΄ µια α΄λλη ηµεροµηνι΄α που θα καθοριστει΄.
(61) Με τις δια΄φορες αποστα΄ξεις στον αµπελοοινικο΄ τοµε΄α
µπορει΄ να παραχθει΄ ουδε΄τερη αλκοο΄λη που ορι΄ζεται στο
παρα΄ρτηµα του παρο΄ντος κανονισµου΄ βα΄σει κριτηρι΄ων που
αφορου΄ν τη συ΄νθεση΄ της. Προκειµε΄νου να ει΄ναι δυνατη΄ η
επαλη΄θευση της τη΄ρησης των κριτηρι΄ων αυτω΄ν, πρε΄πει να
καθορισθου΄ν κοινοτικε΄ς µε΄θοδοι ανα΄λυσης.
(62) Οι µε΄θοδοι αυτε΄ς πρε΄πει να ει΄ναι υποχρεωτικε΄ς για κα΄θε
εµπορικη΄ συναλλαγη΄ και για κα΄θε εργασι΄α ελε΄γχου και,
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των περιορισµε΄νων δυνατοτη΄των του
εµπορι΄ου, πρε΄πει να επιτραπει΄ ΄ενας περιορισµε΄νος αριθµο΄ς
΄ ν, οι οποι΄ες καθιστου΄ν δυνατο΄ τον ταχυ΄
συνη΄θων διαδικασιω
και αρκετα΄ ασφαλη΄ προσδιορισµο΄ των αναζητουµε΄νων
στοιχει΄ων.
(63) Ει΄ναι σκο΄πιµο να ληφθου΄ν υπο΄ψη ως κοινοτικε΄ς µε΄θοδοι
ανα΄λυσης αυτε΄ς που τυγχα΄νουν γενικη΄ς αναγνω΄ρισης και να
εξασφαλιστει΄ η ενιαι΄α εφαρµογη΄ τους.
(64) Για να εξασφαλιστει΄ η συγκρισιµο΄τητα των αποτελεσµα΄των
που λαµβα΄νονται κατ' εφαρµογη΄ των µεθο΄δων που αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρε΄πει να
καθορισθου΄ν οι ο΄ροι που αφορου΄ν την επαναληψιµο΄τητα
και την αναπαραγωγιµο΄τητα των αποτελεσµα΄των που λαµβα΄νονται µε τη βοη΄θεια των µεθο΄δων αυτω΄ν.
(65) Πρε΄πει η τιµη΄ αγορα΄ς των οινικω΄ν παρακρατηµα΄των να
εφαρµο΄ζεται «ελευ΄θερο» στις εγκαταστα΄σεις του
οινοπνευµατοποιου΄. Σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, η µεταφορα΄
εξασφαλι΄ζεται απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ λο΄γω πρακτικω΄ν
απαιτη΄σεων. Για να µην παρεµποδιστει΄ η πρακτικη΄ αυτη΄ η
οποι΄α ει΄ναι συχνα΄ αναγκαι΄α, πρε΄πει να διευκρινιστει΄ ο΄τι, στις
περιπτω΄σεις αυτε΄ς, η τιµη΄ αγορα΄ς µειω΄νεται κατα΄ τα ΄εξοδα
µεταφορα΄ς.
(66) Η υποχρε΄ωση απο΄σταξης αποτελει΄ σηµαντικο΄ βα΄ρος για
τους µεµονωµε΄νους παραγωγου΄ς που παρα΄γουν µικρη΄ µο΄νο
ποσο΄τητα οι΄νου. Η υποχρε΄ωση αυτη΄ θα τους ανα΄γκαζε να
αναλα΄βουν, για τη µεταφορα΄ των στεµφυ΄λων και των
οινολασπω΄ν τους, ΄εξοδα δυσανα΄λογα προς τα ΄εσοδα που
θα µπορου΄σαν να αναµει΄νουν απο΄ την παραγο΄µενη αλκοο΄λη.
Πρε΄πει λοιπο΄ν να επιτραπει΄ στους παραγωγου΄ς αυτου΄ς να
µην προβαι΄νουν στην παρα΄δοση.
(67) Πρε΄πει να διευκρινιστει΄ ο΄τι, για το τµη΄µα της παραγωγη΄ς
τους που παραδι΄δεται πρα΄γµατι στην απο΄σταξη που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,
οι οινοπαραγωγοι΄ οφει΄λουν να παραδω΄σουν µο΄νο τα
υποπροϊο΄ντα της οινοποι΄ησης στο πλαι΄σιο της απο΄σταξης
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 του εν λο΄γω κανονισµου΄.
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(68) Σε ορισµε΄νες ζω΄νες παραγωγη΄ς, η απο΄σταξη των υποπροϊο΄ντων αποτελει΄, για ορισµε΄νους υποκει΄µενους στην απο΄σταξη
παραγωγου΄ς περιορισµε΄νων ποσοτη΄των, δυσανα΄λογο βα΄ρος.
Πρε΄πει κατα΄ συνε΄πεια, να τους παρασχεθει΄, µετα΄ απο΄ σχετικο΄
αι΄τηµα του κρα΄τους µε΄λους στο οποι΄ο ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι
η δυνατο΄τητα να απαλλαγου΄ν απο΄ την υποχρε΄ωση΄ τους
µε΄σω της απο΄συρσης υπο΄ ΄ελεγχο.
(69) Οι παραγωγοι΄ που παραδι΄δουν τα στε΄µφυλα σταφυλιω΄ν για
την παρασκευη΄ οινοκυανι΄νης παραδι΄δουν, κατα΄ κανο΄να,
στε΄µφυλα που δεν ΄εχουν υποστει΄ ζυ΄µωση. Οι επεξεργασι΄ες
στις οποι΄ες υποβα΄λλονται τα στε΄µφυλα για την εξαγωγη΄ της
οινοκυανι΄νης τα καθιστου΄ν στη συνε΄χεια ακατα΄λληλα για
ζυ΄µωση και για απο΄σταξη. Εποµε΄νως πρε΄πει να απαλλαγου΄ν
οι εν λο΄γω παραγωγοι΄ σε συνα΄ρτηση µε τις παραδο΄σεις
στεµφυ΄λων σταφυλιω΄ν για την παραγωγη΄ αυτη΄.
(70) Οι οι΄νοι, που θα πρε΄πει να παραδοθου΄ν ως οινικο΄ παρακρα΄τηµα, για την παραγωγη΄ ο΄ξους απο΄ οι΄νο χρησιµοποιου΄νται
κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο, ω΄στε να µειω΄νεται ο ο΄γκος της αλκοο΄λης
που παραδι΄δεται στους οργανισµου΄ς παρε΄µβασης.
Εποµε΄νως, πρε΄πει να επιτραπει΄ στους παραγωγου΄ς να
αποδεσµευτου΄ν απο΄ την υποχρε΄ωση απο΄σταξης του οι΄νου
που ει΄ναι ενδεχοµε΄νως απαραι΄τητος για να συµπληρωθει΄ το
οινικο΄ παρακρα΄τηµα, παραδι΄δοντας αυτο΄ν τον οι΄νο στη
βιοµηχανι΄α παρασκευη΄ς ο΄ξους.
(71) Στην περι΄πτωση που αποσυ΄ρονται, υπο΄ ΄ελεγχο, τα υποπροϊο΄ντα της οινοποι΄ησης, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 27 παρα΄γραφοι
7 και 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ενδει΄κνυται
να εξασφαλιστει΄ ο πλη΄ρης αποκλεισµο΄ς των υποπροϊο΄ντων
απο΄ κα΄θε µεταποι΄ηση σταφυλιω΄ν πριν απο΄ το τε΄λος της
αµπελουργικη΄ς περιο΄δου κατα΄ τη δια΄ρκεια της οποι΄ας ΄εχουν
ληφθει΄. Για να επιτευχθει΄ ο εν λο΄γω στο΄χος, πρε΄πει να
προβλεφθει΄ κατα΄λληλο συ΄στηµα ελε΄γχου, χωρι΄ς ωστο΄σο
αυτο΄ να προκαλε΄σει δυσανα΄λογη διοικητικη΄ επιβα΄ρυνση,
ιδι΄ως στα κρα΄τη µε΄λη ο΄που η οινοπαραγωγη΄ ει΄ναι πολυ΄
µικρη΄.
(72) Πρε΄πει να προβλεφθει΄ η προσκο΄µιση της απο΄δειξης της
παρα΄δοσης των στεµφυ΄λων, των οινολασπω΄ν και των οι΄νων
στον οινοπνευµατοποιο΄, κα΄νοντας δια΄κριση ανα΄λογα µε το
αν ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στο ΄διο
ι
κρα΄τος µε΄λος η΄ σ' ΄ενα
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος απο΄ τον παραγωγο΄.
(73) Οι οινοπνευµατοποιοι΄ µπορου΄ν, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 27
παρα΄γραφος 11 και το α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος 5 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ει΄τε να δικαιου΄νται
ενι΄σχυση για το προϊο΄ν προς απο΄σταξη, ει΄τε να παραδι΄δουν
στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης το προϊο΄ν που λαµβα΄νεται απο΄
την απο΄σταξη. Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης πρε΄πει να καθορι΄ζεται
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την τιµη΄ της αγορα΄ς των διαφο΄ρων
προϊο΄ντων που µπορου΄ν να ληφθου΄ν απο΄ την απο΄σταξη.
(74) Για να τυ΄χουν της ενι΄σχυσης οι ενδιαφερο΄µενοι πρε΄πει να
υποβα΄λλουν αι΄τηση που να συνοδευ΄εται απο΄ ορισµε΄νο
αριθµο΄ αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων. Το ει΄δος και ο αριθµο΄ς των
απαιτουµε΄νων στοιχει΄ων πρε΄πει να λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις
διαφορε΄ς που υπα΄ρχουν µεταξυ΄ των οι΄νων και των οινολασπω΄ν, αφενο΄ς, και των στεµφυ΄λων σταφυλιω΄ν, αφετε΄ρου.
Για να εξασφαλιστει΄ η οµοιο΄µορφη λειτουργι΄α του καθεστω΄τος στα κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι η υποβολη΄
της αι΄τησης καθω΄ς και η καταβολη΄ της ενι΄σχυσης που
οφει΄λεται στους οινοπνευµατοποιου΄ς θα πραγµατοποιου΄-
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νται σε προθεσµι΄ες που θα καθοριστου΄ν. Εξα΄λλου, ενδει΄κνυται να προβλεφθει΄ ΄ενα µε΄τρο αναλογι΄ας για την περι΄πτωση
που ο οινοπνευµατοποιο΄ς, ενω΄ ΄εχει τηρη΄σει τις βασικε΄ς
υποχρεω΄σεις του, χορηγει΄ την απο΄δειξη καθυστερηµε΄να.
(75) Η τιµη΄ που πρε΄πει να καταβληθει΄ απο΄ τους οργανισµου΄ς
παρε΄µβασης για τα προϊο΄ντα που τους παραδι΄δονται πρε΄πει
να καθοριστει΄ λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τα µε΄σα ΄εξοδα µεταφορα΄ς και απο΄σταξης του εν λο΄γω προϊο΄ντος.
(76) Για τα προϊο΄ντα που παραδι΄δονται στους οργανισµου΄ς
παρε΄µβασης στο πλαι΄σιο της απο΄σταξης που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,
πρε΄πει να καθορισθει΄ ενιαι΄α κατ' αποκοπη΄ τιµη΄, που να
εφαρµο΄ζεται στα προϊο΄ντα ανεξα΄ρτητα απο΄ την πρω΄τη υ΄λη
τους.
(77) Σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της Κοινο΄τητας, η σχε΄ση µεταξυ΄ των
ποσοτη΄των στεµφυ΄λων αφενο΄ς και των ποσοτη΄των οι΄νου και
οινολασπω΄ν αφετε΄ρου ει΄ναι τε΄τοια ω΄στε τα µε΄σα ΄εξοδα
απο΄σταξης να διαφε΄ρουν απο΄ αυτα΄ που λαµβα΄νονται υπο΄ψη
για τον καθορισµο΄ της κατ' αποκοπη΄ν τιµη΄ς. Η κατα΄σταση
αυτη΄ οδηγει΄ η΄ υπα΄ρχει κι΄νδυνος να οδηγη΄σει, σε ορισµε΄νες
απο΄ αυτε΄ς τις περιοχε΄ς, σε οικονοµικη΄ αδυναµι΄α να επιτευχθει΄ ο τελικο΄ς στο΄χος της υποχρεωτικη΄ς απο΄σταξης των
υποπροϊο΄ντων της οινοποι΄ησης. Εποµε΄νως, φαι΄νεται απαραι΄τητο να καθοριστου΄ν ταυτο΄χρονα µε την κατ' αποκοπη΄ τιµη΄,
΄ τη υ΄λη του
διαφοροποιηµε΄νες τιµε΄ς ανα΄λογα µε την πρω
προϊο΄ντος που λαµβα΄νεται απο΄ την απο΄σταξη, αφη΄νοντας
στα κρα΄τη µε΄λη τη δυνατο΄τητα να αποφασι΄ζουν για την
εφαρµογη΄ των τιµω΄ν αυτω΄ν στις περιοχε΄ς ο΄που η εφαρµογη΄
της κατ' αποκοπη΄ τιµη΄ς συνεπα΄γεται τις δυσχε΄ρειες που
προαναφε΄ρονται.
(78) Η προσφυγη΄ σ' αυτη΄ τη δυνατο΄τητα δεν πρε΄πει να προκαλει΄
αυ΄ξηση των δαπανω΄ν του οργανισµου΄ παρε΄µβασης και
κατα΄ συνε΄πεια του ΕΓΤΠΕ. Αποδεικνυ΄εται απαραι΄τητο να
δηµιουργηθει΄ µια αντιστοιχι΄α µεταξυ΄ του επιπε΄δου των
διαφοροποιηµε΄νων, ανα΄λογα µε την προε΄λευση της αλκοο΄λης, τιµω΄ν και της κατ' αποκοπη΄ τιµη΄ς. Αυτη΄ η αντιστοιχι΄α
πρε΄πει να ει΄ναι τε΄τοια ω΄στε ο σταθµισµε΄νος µε΄σος των
διαφοροποιηµε΄νων ανα΄λογα µε την προε΄λευση της αλκοο΄λης τιµω΄ν να µην υπερβαι΄νει την τιµη΄ που καθορι΄ζεται
κατ' αποκοπη΄.
(79) Λο΄γω της ελλει΄ψεως µιας οργανωµε΄νης σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο
αγορα΄ς αιθυλικη΄ς αλκοο΄λης, οι οργανισµοι΄ παρε΄µβασης
που ΄εχουν αναλα΄βει τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο των αλκοολω΄ν
τις οποι΄ες πρε΄πει να αναλαµβα΄νουν βα΄σει των αποστα΄ξεων
που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27 και 28 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ει΄ναι υποχρεωµε΄νοι να τις ξαναπουλη΄σουν σε τιµη΄ κατω΄τερη απο΄ την τιµη΄ αγορα΄ς. Ει΄ναι
απαραι΄τητο να προβλεφθει΄ ο΄τι το ΕΓΤΠΕ, τµη΄µα εγγυη΄σεων,
αναλαµβα΄νει, στα πλαι΄σια ενο΄ς κατ' αποκοπη΄ ποσου΄, να
καλυ΄ψει τη διαφορα΄ µεταξυ΄ της τιµη΄ς αγορα΄ς και της τιµη΄ς
πωλη΄σεως της αλκοο΄λης αυτη΄ς.
(80) Το α΄ρθρο 29 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/99 του
Συµβουλι΄ου προε΄βλεψε την απο΄σταξη, για να στηρι΄ξει την
αµπελοοινικη΄ αγορα΄ και κατα΄ συνε΄πεια να ευνοη΄σει τη
συνε΄χιση του εφοδιασµου΄ του τοµε΄α της πο΄σιµης αλκοο΄λης
µε προϊο΄ντα απο΄σταξης οι΄νου. Για να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
τα πλεονα΄σµατα στο τε΄λος της περιο΄δου, το µε΄τρο αυτο΄
πρε΄πει να ενεργοποιει΄ται απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου κα΄θε
περιο΄δου.
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(81) Λο΄γω της ευθυ΄νης της Κοινο΄τητας ο΄σον αφορα΄ τη δια΄θεση
ορισµε΄νων αλκοολω΄ν οι΄νου, επιβα΄λλεται καλυ΄τερη γνω΄ση
των συναλλαγω΄ν που πραγµατοποιου΄νται στην αγορα΄ της
αλκοο΄λης. Ως εκ του΄του, οι πληροφορι΄ες που παρε΄χουν τα
κρα΄τη µε΄λη στην Επιτροπη΄ για τις αλκοο΄λες που προε΄ρχονται απο΄ υποχρεωτικε΄ς αποστα΄ξεις πρε΄πει να καλυ΄πτουν και
τις αλκοο΄λες που προε΄ρχονται απο΄ προαιρετικε΄ς αποστα΄ξεις
και οι οποι΄ες κατε΄χονται απο΄ τους οργανισµου΄ς παρε΄µβασης.

(92) Κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 32 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, πρε΄πει να προβλεφθει΄ για ορισµε΄νες
αποστα΄ξεις µει΄ωση της τιµη΄ς αγορα΄ς του οι΄νου που πρε΄πει
να καταβληθει΄ στον παραγωγο΄ ο οποι΄ος προε΄βη στην
αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου µε την προσθη΄κη σακχαρο΄ζης η΄ συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν, για το οποι΄ο
΄εχει υποβληθει΄ αι΄τηση για χορη΄γηση της ενι΄σχυσης που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 34 του εν λο΄γω κανονισµου΄ η΄ ΄εχει
η΄δη τυ΄χει της ενι΄σχυσης αυτη΄ς.

(82) Ει΄ναι σκο΄πιµο να διευκρινιστου΄ν καλυ΄τερα τα χαρακτηριστικα΄ που πρε΄πει να διαθε΄τουν τα προϊο΄ντα που µπορου΄ν
να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο απο΄σταξης.

(93) Ει΄ναι πολυ΄ δυ΄σκολο να καθοριστει΄ σχε΄ση µεταξυ΄ του µε΄τρου
της αυ΄ξησης του αλκοολικου΄ τι΄τλου που επιτυγχα΄νεται απο΄
κα΄θε παραγωγο΄ και του οι΄νου που παραδι΄δεται προς
απο΄σταξη. Για το λο΄γο αυτο΄, ο ακριβη΄ς προσδιορισµο΄ς του
οικονοµικου΄ οφε΄λους κα΄θε παραγωγου΄ ει΄ναι δυνατο΄ς µο΄νο
µε εξαιρετικα΄ υψηλο΄ διοικητικο΄ κο΄στος, το οποι΄ο µα΄λιστα
µπορει΄ να καθυστερη΄σει τις πληρωµε΄ς των ενισχυ΄σεων και
να θε΄σει σε κι΄νδυνο ολο΄κληρο το συ΄στηµα των µε΄τρων
παρε΄µβασης. Πρε΄πει να εφαρµοστει΄µει΄ωση της τιµη΄ς αγορα΄ς
του οι΄νου, η οποι΄α θα στηρι΄ζεται στη µε΄ση αυ΄ξηση του
φυσικου΄ αλκοολικου΄ τι΄τλου σε κα΄θε αµπελουργικη΄ ζω΄νη.
Για να αποφευχθου΄ν οι υπερβολικε΄ς διοικητικε΄ς δαπα΄νες
που θα ει΄χε σαν συνε΄πεια ΄ενας συστηµατικο΄ς ΄ελεγχος ο΄λων
των παραγωγω΄ν ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση του αλκοολικου΄
τι΄τλου, πρε΄πει να προβλεφθει΄ κατ' αποκοπη΄ µει΄ωση της
τιµη΄ς αγορα΄ς του οι΄νου που παραδι΄δεται προς απο΄σταξη
για κα΄θε ζω΄νη η΄ τµη΄µα ζω΄νης.

(83) Πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι ο φυσικο΄ς ΄ελεγχος των προϊο΄ντων
που εισε΄ρχονται στο οινοπνευµατοποιει΄ο διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε κατα΄λληλα αντιπροσωπευτικε΄ς µεθο΄δους.
(84) Πρε΄πει να καθοριστου΄ν οι συνε΄πειες σε περι΄πτωση που ο
παραγωγο΄ς δεν τηρει΄ τις υποχρεω΄σεις του. Ει΄ναι, ωστο΄σο,
σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τους
κανο΄νες που πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται ο΄σον αφορα΄ το
δικαι΄ωµα ενι΄σχυσης των οινοπνευµατοποιω΄ν που δεν
τη΄ρησαν ορισµε΄νες διοικητικε΄ς προθεσµι΄ες, ιδι΄ως προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η αρχη΄ της αναλογικο΄τητας.
(85) Πρε΄πει να προβλεφθου΄ν διατα΄ξεις που επιτρε΄πουν να
ληφθου΄ν υπο΄ψη λο΄γοι ανωτε΄ρας βι΄ας που µπορει΄ να
εµποδι΄σουν την προβλεπο΄µενη απο΄σταξη.
(86) Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ κατα΄λληλος ΄ελεγχος των
εργασιω΄ν απο΄σταξης πρε΄πει οι οινοπνευµατοποιοι΄ να υπα΄γονται σε συ΄στηµα ΄εγκρισης.
(87) Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι πραγµατικε΄ς συνθη΄κες της αγορα΄ς
των οι΄νων που προορι΄ζονται για απο΄σταξη, κρι΄νεται σκο΄πιµο
να επιτραπει΄ η δυνατο΄τητα µεταποι΄ησης των οι΄νων αυτω΄ν σε
αλκοολωµε΄νους οι΄νους το΄σο απο΄ τους οινοπνευµατοποιου΄ς
ο΄σο και απο΄ τους παρασκευαστε΄ς και να προβλεφθου΄ν οι
απαραι΄τητες προσαρµογε΄ς του γενικου΄ καθεστω΄τος.
(88) Ενδει΄κνυται τα κρα΄τη µε΄λη να µπορου΄ν να περιορι΄σουν τους
το΄πους, ο΄που µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ η παρασκευη΄
αλκοολωµε΄νου οι΄νου ΄ετσι ω΄στε να εξασφαλι΄ζονται οι καταλληλο΄τεροι τρο΄ποι ελε΄γχου.
(89) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προσδιοριστου΄ν οι ο΄ροι για την πληρωµη΄
της τιµη΄ς αγορα΄ς του οι΄νου, την καταβολη΄ της ενι΄σχυσης
στον παρασκευαστη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου, την προκαταβολη΄
της εν λο΄γω ενι΄σχυσης, καθω΄ς και τη συ΄σταση και αποδε΄σµευση της εγγυ΄ησης.
(90) Η προσθη΄κη ενο΄ς δει΄κτη ανιχνευ΄σεως στον οι΄νο που
προορι΄ζεται για απο΄σταξη αποτελει΄ αποτελεσµατικο΄ στοιχει΄ο ελε΄γχου. Πρε΄πει δε να προσδιορισθει΄ ο΄τι η υ΄παρξη
τε΄τοιου δει΄κτη ανιχνευ΄σεως δεν πρε΄πει να εµποδι΄ζει την
κυκλοφορι΄α των οι΄νων αυτω΄ν και των προϊο΄ντων που
λαµβα΄νονται απο΄ αυτου΄ς.
(91) Για να ληφθου΄ν υπο΄ψη ορισµε΄νες πρακτικε΄ς που υφι΄στανται
σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη ο΄σον αφορα΄ τη µεταφορα΄ των
προϊο΄ντων στο οινοπνευµατοποιει΄ο, ιδι΄ως ο΄ταν προ΄κειται
για µικρε΄ς ποσο΄τητες, πρε΄πει να δοθει΄ η δυνατο΄τητα στα
κρα΄τη µε΄λη να επιτρε΄πουν να γι΄νεται η µεταφορα΄ απο΄
κοινου΄.

(94) Ει΄ναι δι΄καιο να προβλεφθει΄ ο΄τι οι παραγωγοι΄ που δεν ΄εχουν
προβει΄ σε αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου του οι΄νου τους
µε την προσθη΄κη σακχαρο΄ζης η΄ συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν και δεν ΄ετυχαν της ενι΄σχυσης που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 34 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για
κανε΄να τµη΄µα της παραγωγη΄ς επιτραπε΄ζιου οι΄νου τους,
µπορου΄ν να λαµβα΄νουν την τιµη΄ στο ακε΄ραιο της. Πρε΄πει,
εξα΄λλου, να προβλεφθει΄ ο΄τι οι παραγωγοι΄ που καταφευ΄γουν
στη διαδικασι΄α αυτη΄ για ΄ενα τµη΄µα µο΄νο της παραγωγη΄ς
τους, το οποι΄ο ει΄ναι κατω΄τερο απο΄ αυτο΄ που παρε΄δωσαν
στην απο΄σταξη, να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν ολο΄κληρη την
τιµη΄ για µι΄α ποσο΄τητα που αντιστοιχει΄ στη διαφορα΄ µεταξυ΄
της ποσο΄τητας που παραδο΄θηκε και της ποσο΄τητας που
εµπλουτι΄στηκε.
(95) Η ενι΄σχυση για το προϊο΄ν που παρα΄γεται απο΄ την απο΄σταξη
καθω΄ς και η τιµη΄ για τα προϊο΄ντα που αναλαµβα΄νει ο
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης στο πλαι΄σιο των αποστα΄ξεων που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 πρε΄πει να προσαρµο΄ζονται προκειµε΄νου
να ληφθει΄ υπο΄ψη η µει΄ωση της τιµη΄ς αγορα΄ς του οι΄νου.
(96) Η κατα΄σταση της αγορα΄ς αλκοο΄λης στην Κοινο΄τητα
χαρακτηρι΄ζεται απο΄ την υ΄παρξη αποθεµα΄των που δηµιουργη΄θηκαν λο΄γω των παρεµβα΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκαν
µε βα΄ση τα α΄ρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
ι µεταχει΄ριση των αγοραστω΄ν θα
(97) Για να διασφαλιστει΄ η ΄ση
πρε΄πει να καθορισθου΄ν οι ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες για τους
διαγωνισµου΄ς.
(98) Πρε΄πει να οριστει΄ ο΄τι η δια΄θεση των εν λο΄γω αποθεµα΄των
αλκοο΄λης δυ΄ναται να πραγµατοποιει΄ται µε΄σω διαφορετικω΄ν
συστηµα΄των διαγωνισµου΄, ανα΄λογα µε τη χρη΄ση και τον
προορισµο΄ της εν λο΄γω αλκοο΄λης, καθω΄ς και µε τις
ποσο΄τητες αλκοο΄λης 100 % vol που αποτελου΄ν το αντικει΄µενο των διαγωνισµω΄ν αυτω΄ν.
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(99) ∆εδοµε΄νου ο΄τι ο στο΄χος του διαγωνισµου΄ ει΄ναι η επι΄τευξη
της πλε΄ον ευνοϊκη΄ς τιµη΄ς, πρε΄πει να κατακυρω΄νεται υπε΄ρ
αυτου΄ που προσφε΄ρει την υψηλο΄τερη τιµη΄, εφο΄σον η
Επιτροπη΄ αποφασι΄σει να αποφανθει΄ σχετικα΄ µε τις προσφορε΄ς. Ει΄ναι εξα΄λλου απαραι΄τητο να προβλεφθου΄ν διατα΄ξεις
για την περι΄πτωση που υποβα΄λλονται για την ΄δια
ι παρτι΄δα
πολλε΄ς προσφορε΄ς µε την ΄δια
ι τιµη΄.
(100) Προκειµε΄νου να πραγµατοποιηθου΄ν δοκιµε΄ς σε βιοµηχανικου΄ς χω΄ρους µεσαι΄ου µεγε΄θους για νε΄ες πιθανε΄ς χρη΄σεις
αλκοο΄λης απο΄ ορισµε΄νους εµπορευοµε΄νους και µε τον
τρο΄πο αυτο΄ να αναπτυχθου΄ν στο µε΄λλον δυνατο΄τητες
διαθε΄σεως αναλο΄γων ποσοτη΄των κοινοτικη΄ς αλκοο΄λης χωρι΄ς
να διαταραχθει΄ η αγορα΄ των οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν,
πρε΄πει να προβλεφθει΄, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους η δυνατο΄τητα
υποβολη΄ς προσφορω΄ν για 5 000 εκατο΄λιτρα κατ' ανω΄τατο
ο΄ριο.
(101) Ει΄ναι αναγκαι΄ο να καθοριστου΄ν, µεταξυ΄ των µεταποιη΄σεων
σε εξαγο΄µενα εµπορευ΄µατα που πραγµατοποιου΄νται υπο΄ το
καθεστω΄ς τελειοποιη΄σεως προς εξαγωγη΄, οι µεταποιη΄σεις
εκει΄νες που εξοµοιω
΄ νονται µε πραγµατικε΄ς βιοµηχανικε΄ς
χρη΄σεις.
(102) Προκειµε΄νου να εξασφαλισθει΄ ο΄τι οι αλκοο΄λες που
πωλου΄νται θα χρησιµοποιηθου΄ν πρα΄γµατι για σκοπου΄ς που
δεν προ΄κειται να διαταρα΄ξουν την αγορα΄ των αλκοολω΄ν,
ει΄ναι αναγκαι΄ο οι προσφορε΄ς που πραγµατοποιου΄νται στο
πλαι΄σιο των εν λο΄γω διαγωνισµω΄ν να περιλαµβα΄νουν ακριβη΄
διατυ΄πωση της προβλεπο΄µενης χρη΄σης.
(103) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ ο΄τι ο προσφε΄ρων µπορει΄ να
υποβα΄λει µι΄α προσφορα΄ ανα΄ τυ΄πο αλκοο΄λης, ανα΄ τυ΄πο
τελικη΄ς χρη΄σης και ανα΄ διαγωνισµο΄. Πρε΄πει, εξα΄λλου, να
διευκρινιστου΄ν οι νοµικε΄ς συνε΄πειες για τον προσφε΄ροντα
που υποβα΄λλει περισσο΄τερες της µιας προσφορε΄ς.
(104) Για να µην επηρεαστει΄ ο ανταγωνισµο΄ς µε α΄λλα προϊο΄ντα τα
οποι΄α η αλκοο΄λη δυ΄ναται να υποκαταστη΄σει, θα πρε΄πει να
παρασχεθει΄ η δυνατο΄τητα στην Επιτροπη΄ να µην δω΄σει
συνε΄χεια στις ληφθει΄σες προσφορε΄ς.
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(107) Ει΄ναι σκο΄πιµο να γι΄νονται τακτικα΄ πωλη΄σεις µε διαγωνισµο΄
µε προορισµο΄ τις χω΄ρες της περιοχη΄ς της Καραϊβικη΄ς για
τελικη΄ χρη΄ση της αλκοο΄λης που κατακυρω΄θηκε στον τοµε΄α
των καυσι΄µων και µο΄νον, ω΄στε να εξασφαλιστει΄ αποτελεσµατικο΄τερη συνε΄χεια ο΄σον αφορα΄ τον εφοδιασµο΄ αυτω΄ν των
χωρω΄ν. Απο΄ την πει΄ρα που αποκτη΄θηκε, διαπιστω΄θηκε ο΄τι
ει΄ναι µα΄λλον απι΄θανο αυτη΄ η δυνατο΄τητα δια΄θεσης του
προϊο΄ντος να διαταρα΄ξει τις αγορε΄ς και ο΄τι αποτελει΄
σηµαντικο΄ α΄νοιγµα της αγορα΄ς.
(108) Πρε΄πει να συνδεθει΄ ο ο΄γκος των παρτι΄δων που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο των πωλη΄σεων µε διαγωνισµο΄ και προορι΄ζονται
για τις χω΄ρες της Καραϊβικη΄ς µε την ικανο΄τητα των
θαλασσι΄ων µεταφορω΄ν που χρησιµοποιου΄νται κατα΄ κανο΄να,
µειω΄νοντας ΄ετσι τα ΄εξοδα για τους εν λο΄γω συναλλασσο΄µενους, ο΄σον αφορα΄ τη συ΄σταση εγγυη΄σεων καλη΄ς εκτε΄λεσης.
Ει΄ναι εποµε΄νως αναγκαι΄ο να προσαρµοστου΄ν ανα΄λογα οι
προθεσµι΄ες που προβλε΄πονται για την παραλαβη΄ της
κατακυρωθει΄σας αλκοο΄λης.
(109) Πρε΄πει να θεσπιστου΄ν ορισµε΄νοι ο΄ροι σχετικα΄ µε τις
δηµοπρασι΄ες για τη χρησιµοποι΄ηση αλκοο΄λης οινικη΄ς προε΄λευσης στον τοµε΄α των καυσι΄µων στο εσωτερικο΄ της
Κοινο΄τητας, προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ σε ορισµε΄νο
βαθµο΄ ο εφοδιασµο΄ς των επιχειρη΄σεων και να ληφθει΄ υπο΄ψη
το κο΄στος των επενδυ΄σεων που πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν
σε εργοστα΄σια µεταποι΄ησης για το σκοπο΄ αυτο΄, χωρι΄ς ο΄µως
να εµποδι΄ζεται κα΄θε φυσικη΄ µετακι΄νηση της ποσο΄τητας
αλκοο΄λης που διατι΄θεται σε πω΄ληση.
(110) Ει΄ναι σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ ο΄τι µια δηµοπρασι΄α αυτου΄ του
τυ΄που µπορει΄ να αφορα΄ περισσο΄τερες παρτι΄δες αλκοο΄λης
εφο΄σον προορι΄ζονται σηµαντικε΄ς ποσο΄τητες γι’ αυτο΄ το
ει΄δος δηµοπρασι΄ας και ο΄τι η αλκοο΄λη που εµπεριε΄χεται στις
εν λο΄γω δεξαµενε΄ς δεν µπορει΄ πλε΄ον να αποτελει΄αντικει΄µενο
φυσικη΄ς µετακι΄νησης µε΄χρι την ΄εκδοση σχετικου΄ δελτι΄ου
παραλαβη΄ς.
(111) Ει΄ναι σκο΄πιµο, σε περι΄πτωση διαγωνισµου΄ η΄ δηµοπρασι΄ας
που προβλε΄πει χρησιµοποι΄ηση στον τοµε΄α των καυσι΄µων, η
οποι΄α απαιτει΄ φυσικε΄ς παραλαβε΄ς και µεταποιη΄σεις επι΄σειρα΄
ετω΄ν, να αναθεωρηθει΄ η τιµη΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης σε
100 % vol που προσφε΄ρεται απο΄ τον υπερθεµατιστη΄ ανα΄
τρι΄µηνο µε το συντελεστη΄ που περιγρα΄φεται στη σχετικη΄
προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄, προκειµε΄νου να καθοριστου΄ν τιµε΄ς
που θα καταβληθου΄ν για την αλκοο΄λη που κατακυρω΄νεται
και οι οποι΄ες θα παρακολουθου΄ν στενο΄τερα τη διακυ΄µανση
των τιµω΄ν των καυσι΄µων στις διεθνει΄ς αγορε΄ς.

(105) Προκειµε΄νου να ικανοποιηθου΄ν κατα΄ το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος
οι υποβαλλο΄µενες προσφορε΄ς, των οποι΄ων αφενο΄ς µεν, το
επι΄πεδο των προτεινο΄µενων τιµω΄ν κρι΄νεται ικανοποιητικο΄
και αφετε΄ρου οι τελικε΄ς χρη΄σεις που προβλε΄πονται για
αλκοο΄λη ει΄ναι κατα΄λληλες για την ανα΄πτυξη νε΄ων βιοµηχανικω΄ν διεξο΄δων για το προϊο΄ν αυτο΄, πρε΄πει να προβλεφθει΄,
εντο΄ς ορισµε΄νων ορι΄ων, η δυνατο΄τητα για τους προσφε΄ροντες που ΄εχουν υποβα΄λλει τε΄τοιες προσφορε΄ς να τους
χορηγηθει΄ µι΄α υποκατα΄στατη παρτι΄δα. Μια τε΄τοια διαδικασι΄α ει΄ναι δυνατο΄ να αυξη΄σει τις πωλη΄σεις κοινοτικω΄ν
αλκοολω΄ν και µε τον τρο΄πο αυτο΄ να καταλη΄ξει σε µει΄ωση
των αποθεµα΄των των οποι΄ων η διαχει΄ριση συνεπα΄γεται
υψηλο΄ κο΄στος για τον προϋπολογισµο΄.

΄ν
(112) Λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη του µεγε΄θους ορισµε΄νων δεξαµενω
στις οποι΄ες διατηρει΄ται ΄ενα µε΄ρος της αλκοο΄λης που
προε΄ρχεται απο΄ τις υποχρεωτικε΄ς αποστα΄ξεις και της
σηµαντικη΄ς δια΄ρκειας της αποθη΄κευσης ορισµε΄νων απο΄
αυτε΄ς τις αλκοο΄λες, ει΄ναι αδυ΄νατο να γνωρι΄σουµε µε
ακρι΄βεια στην πρα΄ξη την εµπορευ΄σιµη ποσο΄τητα της αλκοο΄λης που εµπεριε΄χεται σε ορισµε΄νες δεξαµενε΄ς αποθεµατοποι΄ησης.

(106) Παρα΄ το περιθω΄ριο ανοχη΄ς που αφορα΄ τη συνολικη΄
ποσο΄τητα της αλκοο΄λης που αποτελει΄ αντικει΄µενο διαγωνισµου΄ η τιµη΄ που καταβα΄λλεται, πριν απο΄ την ΄εκδοση ενο΄ς
δελτι΄ου αναλη΄ψεως, πρε΄πει να υπολογι΄ζεται βα΄σει ο΄γκου
αλκοο΄λης σε 100 % vol που καθορι΄ζεται µε προσε΄γγιση
εκατολι΄τρου.

(113) Κατα΄ συνε΄πεια θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι κα΄θε διαγωνισµο΄ς που αφορα΄, εν τε΄λει, ποσο΄τητα αλκοο΄λης που
διατι΄θεται στο εµπο΄ριο και που περιλαµβα΄νεται µεταξυ΄
99 και 101 % της ποσο΄τητας αλκοο΄λης που αρχικα΄
διατε΄θηκε προς πω΄ληση, πρε΄πει να θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει
εκτελεστει΄.
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(114) Πρε΄πει να διευκρινιστει΄ ο΄τι η δη΄λωση του προσφε΄ροντος
να παραιτηθει΄ απο΄ οποιαδη΄ποτε ΄ενσταση σχετικα΄ µε την
ποιο΄τητα και τα χαρακτηριστικα΄ της αλκοο΄λης που ενδεχοµε΄νως του κατακυρω΄νεται δεν επεκτει΄νεται σε ενδεχο΄µενα
µη εµφανη΄ ελαττω΄µατα, τα οποι΄α, εκ της φυ΄σεω΄ς τους,
διαφευ΄γουν απο΄ οποιαδη΄ποτε δυνατο΄τητα προηγου΄µενου
ελε΄γχου εκ µε΄ρους του προσφε΄ροντος και καθιστου΄ν το
προϊο΄ν ακατα΄λληλο για την προβλεπο΄µενη χρη΄ση.
(115) Ει΄ναι απαραι΄τητο να προβλεφθει΄, κατα΄ περι΄πτωση, η µετουσι΄ωση της αλκοο΄λης για ορισµε΄νες πωλη΄σεις µε διαγωνισµο΄
΄ετσι, ω΄στε να αποφευχθει΄ η χρησιµοποι΄ηση της εν λο΄γω
αλκοο΄λης για α΄λλους σκοπου΄ς. Η µετουσι΄ωση θα πρε΄πει να
πραγµατοποιει΄ται µε την προσθη΄κη βενζι΄νης στην κατακυρωθει΄σα ποσο΄τητα αλκοο΄λης.
(116) Θα πρε΄πει να καθιερωθει΄ ΄ενα συ΄στηµα εγγυη΄σεων µε σκοπο΄
να εξασφαλιστει΄ η αποτελεσµατικη΄ εξε΄λιξη των διαδικασιω΄ν
διαγωνισµου΄, καθω΄ς και η πραγµατικη΄ χρησιµοποι΄ηση της
αλκοο΄λης για τους σκοπου΄ς του εν λο΄γω διαγωνισµου΄.
Πρε΄πει να καθοριστου΄ν οι εγγυη΄σεις σε τε΄τοιο επι΄πεδο ω΄στε
να δυ΄ναται να αποφευχθει΄ κα΄θε διατα΄ραξη της αγορα΄ς
αλκοο΄λης και οινοπνευµατωδω΄ν ποτω΄ν που παρα΄γονται
στην Κοινο΄τητα, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 31 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, στην περι΄πτωση που οι χρη΄σεις
αυτε΄ς αντι΄κεινται στους εν λο΄γω σκοπου΄ς. Θα πρε΄πει να
γι΄νεται αναφορα΄ στους κανο΄νες που προβλε΄πει ο κανονισµο΄ς
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπη΄ς, της 22ας Ιουλι΄ου
1985, περι΄ των κοινω΄ν λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς του
καθεστω΄τος εγγυη΄σεων για τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα, συµπεριλαµβανοµε΄νου του οι΄νου. Κατα΄ συνε΄πεια, θα πρε΄πει να
καθοριστου΄ν οι κυ΄ριες απαιτη΄σεις των υπο΄ εγγυ΄ηση υποχρεω΄σεων.
(117) Απω΄λειες αλκοο΄λης µπορου΄ν να προκυ΄ψουν κατα΄ τις
χερσαι΄ες και θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς, καθω΄ς και κατα΄ τις
εργασι΄ες µεταποι΄ησης της αλκοο΄λης που προηγου΄νται της
τελικη΄ς χρη΄σης. Πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα ισχυ΄οντα
τεχνικα΄ προ΄τυπα για να αξιολογηθου΄ν οι εν λο΄γω διακυµα΄νσεις του ο΄γκου της αλκοο΄λης που διαπιστω΄νονται κατα΄ τις
φορτω΄σεις και τις εκφορτω΄σεις αλκοολω΄ν και να καθοριστει΄
΄ενα ο΄ριο ειδικη΄ς ανοχη΄ς για κα΄θε µι΄α απο΄ τις προαναφερθει΄σες απω΄λειες.
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κο΄στους της αλκοο΄λης που παραδι΄δεται στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης στο πλαι΄σιο των αποστα΄ξεων που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999. Σκο΄πιµο ει΄ναι να αποδεσµευ΄εται ΄ενα
τµη΄µα της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης µο΄νο µετα΄ την
προσκο΄µιση εκ µε΄ρους του υπερθεµατιστη΄ των αποδει΄ξεων
που αφορου΄ν το συ΄νολο των απωλειω
΄ ν που επη΄λθαν για τον
υπο΄ψη διαγωνισµο΄, προκειµε΄νου να υφι΄σταται ΄ενα επαρκε΄ς
ποσο΄ εγγυ΄ησης για την επιβολη΄ κυρω΄σεων για τε΄τοιες
απω΄λειες εκτο΄ς ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου.

(120) Ορισµε΄νες τελικε΄ς χρη΄σεις που προβλε΄πονται για την
αλκοο΄λη, στα πλαι΄σια διαγωνισµου΄, απαιτου΄ν τη µεταποι΄ηση
του συνο΄λου η΄ µε΄ρους της αλκοο΄λης που ΄εχει κατακυρωθει΄
σε ανακαθαρισµε΄νη αλκοο΄λη. Ορισµε΄νες χρη΄σεις που προβλε΄πονται για την αλκοο΄λη που πωλει΄ται απαιτου΄ν προεργασι΄α επαναπο΄σταξης η΄ αφυδα΄τωσης. Οι εργασι΄ες αυτε΄ς ΄εχουν
επι΄σης ως αποτε΄λεσµα για την παραγωγη΄ αλκοο΄λης να ΄εχει
α΄σχηµη γευ΄ση και να ει΄ναι ακατα΄λληλη για τους σκοπου΄ς
που ει΄χαν προβλεφθει΄ αρχικα΄ γι' αυτου΄ς τους διαγωνισµου΄ς.
Κατα΄ συνε΄πεια, ει΄ναι απαραι΄τητο να προσαρµοστου΄ν οι ο΄ροι
συ΄µφωνα µε τους οποι΄ους αποδεσµευ΄ονται οι εγγυη΄σεις
καλη΄ς εκτε΄λεσης.

(121) Θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ο΄τι ο ΄ελεγχος της δια΄θεσης
της αλκοο΄λης για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στις
προκηρυ΄ξεις διαγωνισµω΄ν θα περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον
ισοδυ΄ναµους ελε΄γχους µε εκει΄νους που επιβα΄λλονται για
την εποπτει΄α των εγχωρι΄ων αλκοολω΄ν. Για τον ΄ελεγχο
ορισµε΄νων χρη΄σεων η΄ προορισµω΄ν δυ΄ναται να υποδειχθει΄ η
προσφυγη΄ στις υπηρεσι΄ες µιας εταιρει΄ας διεθνου΄ς εποπτει΄ας
για τον ΄ελεγχο της ορθη΄ς διεξαγωγη΄ς του διαγωνισµου΄. Στο
πλαι΄σιο της ενι΄σχυσης και της ανα΄πτυξης της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς, ει΄ναι επιθυµητο΄ να διενεργου΄νται φυσικοι΄ ΄ελεγχοι
στον το΄πο αναχω΄ρησης η΄ προορισµου΄ των αλκοολω΄ν.

(122) Τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ ει΄ναι
΄ µη της Επιτροπη΄ς ∆ιαχει΄ρισης Οι΄νων,
συ΄µφωνα µε τη γνω
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(118) Πρε΄πει να καθοριστει΄ ΄ενα συνολικο΄ ο΄ριο ανοχη΄ς για τις
απω΄λειες αλκοο΄λης που οφει΄λονται στις πολλαπλε΄ς χερσαι΄ες
και θαλα΄σσιες µεταφορε΄ς στο πλαι΄σιο ενο΄ς απλου΄ διαγωνισµου΄ µε σκοπο΄ την εξαγωγη΄ των αλκοολω΄ν που µεταποιου΄νται σε µι΄α απο΄ τις τρι΄τες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στον
παρο΄ντα κανονισµο΄. Πρε΄πει, εξα΄λλου, να καθοριστει΄ ΄ενα
υψηλο΄τερο ο΄ριο ανοχη΄ς για τις απω΄λειες αλκοο΄λης που
οφει΄λονται στις εργασι΄ες µεταποι΄ησης, οι οποι΄ες πραγµατοποιου΄νται σε µι΄α τρι΄τη χω΄ρα, σε σχε΄ση µε τις ΄διες
ι
εργασι΄ες
που πραγµατοποιου΄νται στην Κοινο΄τητα, προκειµε΄νου να
ληφθου΄ν υπο΄ψη οι συνθη΄κες λειτουργι΄ας, κλιµατικε΄ς συνθη΄κες και α΄λλες, καθω΄ς και το γεγονο΄ς ο΄τι ορισµε΄να υλικα΄
παρουσια΄ζουν χαµηλο΄τερες επιδο΄σεις σε ορισµε΄νες τρι΄τες
χω΄ρες.
(119) Πρε΄πει να επιβα΄λλονται κυρω΄σεις στις απω΄λειες αλκοο΄λης
που υπερβαι΄νουν τα καθορισµε΄να ο΄ρια ανοχη΄ς, πρα΄γµα που
θα συνι΄σταται στην κατα΄πτωση ενο΄ς κατ' αποκοπη΄ ποσου΄
της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης που καλυ΄πτει την τιµη΄

'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο του παρο΄ντος κανονισµου΄
Η κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση που αφορα΄ τους µηχανισµου΄ς της αµπελοοινικη΄ς αγορα΄ς θεσπι΄ζεται βα΄σει του τι΄τλου III του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 καθω΄ς και του παρο΄ντος κανονισµου΄.
Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αφορα΄ τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ο΄σον αφορα΄ κυρι΄ως τις
ενισχυ΄σεις υπε΄ρ της χρη΄σης των σταφυλιω΄ν, γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν,
συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν (τι΄τλος Ι), τις ενισχυ΄σεις
στην ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση (τι΄τλος ΙΙ) και τις αποστα΄ξεις
(τι΄τλος ΙΙΙ).
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'Αρθρο 2
Γενικε΄ς διατα΄ξεις
1.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να ορι΄σουν ο΄τι οι συναλλασσο΄µενοι
που αναλαµβα΄νουν δραστηριο΄τητες για πρω΄τη φορα΄ κατα΄ τη
δια΄ρκεια µιας συγκεκριµε΄νης περιο΄δου επιτρε΄πεται να τυ΄χουν των
ενισχυ΄σεων που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ µο΄νο για
τα προϊο΄ντα που προε΄ρχονται απο΄ τη µεταποι΄ηση σταφυλιω΄ν της
δικη΄ς τους παραγωγη΄ς.
2.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 30 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
οι συναλλασσο΄µενοι οι οποι΄οι, κατα΄ τη δια΄ρκεια της προηγου΄µενης
περιο΄δου, υπο΄κειντο στις υποχρεω΄σεις που προβλε΄πονται στα
α΄ρθρα 27 και 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
επιτρε΄πεται να τυ΄χουν των µε΄τρων που προβλε΄πονται στον παρο΄ντα
κανονισµο΄ µο΄νο εφο΄σον προσκοµι΄ζουν την απο΄δειξη ο΄τι ΄εχουν
εκπληρω΄σει τις υποχρεω΄σεις τους ο΄σον αφορα΄ την παρα΄δοση η΄
την υπο΄ ΄ελεγχο απο΄συρση, κατα΄ τη δια΄ρκεια της εν λο΄γω περιο΄δου.
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2.
Κατα΄ τη χρησιµοποι΄ηση για την παρασκευη΄ εδω΄διµων
προϊο΄ντων, ο χυµο΄ς σταφυλιω΄ν πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται στις
διατα΄ξεις της οδηγι΄ας αριθ. 93/77/ΕΟΚ.
'Αρθρο 4
Ποσο΄ της ενι΄σχυσης
Οι ενισχυ΄σεις για τη χρη΄ση των σταφυλιω΄ν, γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν
και συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 35 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθορι΄ζονται
ως εξη΄ς :
α)

Σταφυ΄λια (ανα΄ 100 χιλιο΄γραµµα): 4,952 ευρω΄

β)

Γλευ΄κη σταφυλιω΄ν (ανα΄ εκατο΄λιτρο): 6,193 ευρω΄

γ)

Συµπυκνωµε΄να
21,655 ευρω΄

γλευ΄κη

σταφυλιω΄ν

(ανα΄

εκατο΄λιτρο):

'Αρθρο 5
ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΓΛΕΥΚΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΓΛΕΥΚΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
'Η ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΓΛΕΥΚΩΝ
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Τεχνικε΄ς απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις µεταποιη΄σεις
Τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 παρα΄γραφος 1 του
παρο΄ντος κανονισµου΄ πρε΄πει να ει΄ναι υγιη΄, ανο΄θευτα, εµπορευ΄σιµα
και κατα΄λληλα για µεταποι΄ηση σε χυµο΄ σταφυλιω΄ν. Τα γλευ΄κη
σταφυλιω΄ν καθω΄ς και τα γλευ΄κη που προε΄ρχονται απο΄ τα σταφυ΄λια
που ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ πρε΄πει να ΄εχουν κατ’ ο΄γκο µα΄ζα, σε 20
βαθµου΄ς Κελσι΄ου, µεταξυ΄ 1,055 και 1,100 γραµµα΄ρια ανα΄ κυβικο΄
εκατοστο΄.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΥΜΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

'Αρθρο 6
'Αρθρο 3
Αντικει΄µενο της ενι΄σχυσης
1.
Το παρο΄ν κεφα΄λαιο θεσπι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες του καθεστω΄τος ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Η ενι΄σχυση
αυτη΄ χορηγει΄ται στους µεταποιητε΄ς:
α)

β)

οι οποι΄οι, ο΄ντας οι ΄διοι
ι
παραγωγοι΄ η΄ συνεταιρισµε΄νοι
παραγωγοι΄, πραγµατοποιου΄ν η΄ αναθε΄τουν την µεταποι΄ηση
των σταφυλιω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ τη συγκοµιδη΄ τους,
καθω΄ς και του γλευ΄κους σταφυλιω΄ν και του συµπυκνωµε΄νου
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που λαµβα΄νονται εξ ολοκλη΄ρου απο΄
την συγκοµιδη΄ σταφυλιω΄ν τους σε χυµο΄ σταφυλιω΄ν η΄ σε α΄λλα
εδω΄διµα προϊο΄ντα µε βα΄ση τον εν λο΄γω χυµο΄ σταφυλιω΄ν· η΄
αγορα΄ζουν απευθει΄ας η΄ εµµε΄σως απο΄ τους παραγωγου΄ς η΄
τους συνεταιρισµε΄νους παραγωγου΄ς τα σταφυ΄λια που ΄εχουν
παραχθει΄ στην Κοινο΄τητα, καθω΄ς και το γλευ΄κος σταφυλιω΄ν
και το συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν µε σκοπο΄ την
µεταποι΄ηση΄ τους σε χυµο΄ σταφυλιω΄ν η΄ σε α΄λλα εδω΄διµα
προϊο΄ντα µε βα΄ση τον εν λο΄γω χυµο΄ σταφυλιω΄ν.

Η χρησιµοποιου΄µενη πρω΄τη υ΄λη πρε΄πει να προε΄ρχεται
αποκλειστικα΄ απο΄ σταφυ΄λια που ΄εχουν παραχθει΄ στην Κοινο΄τητα.

∆ιοικητικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που επιβα΄λλονται στους µεταποιητε΄ς
1.
Ο µεταποιητη΄ς που προβαι΄νει στις εργασι΄ες µεταποι΄ησης
καθ’ ο΄λη τη δια΄ρκεια της περιο΄δου και που επιθυµει΄ να τυ΄χει της
ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο
α) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 υποβα΄λλει πριν απο΄ την
΄εναρξη της περιο΄δου η΄, ο΄ταν αναλα΄βει για πρω΄τη φορα΄ τη
δραστηριο΄τητα παρασκευη΄ς του χυµου΄ σταφυλιω΄ν, πριν απο΄ την
΄εναρξη αυτη΄ς, προς την αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους στο
οποι΄ο πραγµατοποιει΄ται η µεταποι΄ηση, ΄ενα προ΄γραµµα το οποι΄ο
περιλαµβα΄νει τουλα΄χιστον τα εξη΄ς στοιχει΄α:
α)

το ονοµατεπω΄νυµο η΄ την εταιρικη΄ του επωνυµι΄α, καθω΄ς και
τη διευ΄θυνση΄ του·

β)

τα ακο΄λουθα τεχνικα΄ στοιχει΄α:
i)

φυ΄ση των πρω΄των υλω΄ν (σταφυ΄λια, γλευ΄κος σταφυλιω΄ν
η΄ συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν),

ii)

το΄πος αποθεµατοποι΄ησης των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και
των συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν που προορι΄ζονται για µεταποι΄ηση,

iii)

το΄πος ο΄που θα πραγµατοποιηθει΄ η µεταποι΄ηση.
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Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν την υποβολη΄ τριµηνιαι΄ων
δηλω΄σεων, καθω΄ς και συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες για τους
ελε΄γχους.
2.
Ο µεταποιητη΄ς που προβαι΄νει στις εργασι΄ες µεταποι΄ησης σε
καθορισµε΄νες ηµεροµηνι΄ες και που επιθυµει΄ να τυ΄χει της ενι΄σχυσης
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 υποβα΄λλει στην αρµο΄δια αρχη΄,
τουλα΄χιστον τρεις εργα΄σιµες ηµε΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη των
εργασιω΄ν, γραπτη΄ δη΄λωση η οποι΄α περιλαµβα΄νει κυρι΄ως:
α)

τις πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται στα στοιχει΄α α) και β) της
παραγρα΄φου 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου,

β)

την ΄ενδειξη της αµπελουργικη΄ς ζω΄νης, απο΄ την οποι΄α
προε΄ρχονται οι πρω΄τες υ΄λες, συ΄µφωνα µε την κατα΄ταξη που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα III του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999,

γ)

τα ακο΄λουθα τεχνικα΄ στοιχει΄α:
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β)

οι ποσο΄τητες και η κατ' ο΄γκο µα΄ζα των πρω΄των υλω΄ν που
χρησιµοποιου΄νται κα΄θε µε΄ρα,

γ)

οι ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν που παρα΄γονται κα΄θε ηµε΄ρα
µετα΄ απο΄ µεταποι΄ηση,

δ)

οι ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν που εξε΄ρχονται κα΄θε ηµε΄ρα
απο΄ τις εγκαταστα΄σεις του, καθω΄ς και το ονοµατεπω΄νυµο και
η διευ΄θυνση του η΄ των παραληπτω΄ν.

'Οταν ο µεταποιητη΄ς προβαι΄νει ο ΄διος,
ι
στις εγκαταστα΄σεις
παρασκευη΄ς του χυµου΄, σε µι΄α απο΄ τις εργασι΄ες που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ενδεχοµε΄νως κατο΄πιν αναµει΄ξεως µε α΄λλα προϊο΄ντα, δεν απαιτει΄ται η
αναφορα΄ των στοιχει΄ων που προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο δ) του
προηγουµε΄νου εδαφι΄ου. Στην περι΄πτωση αυτη΄, απο΄ τη λογιστικη΄
αποθη΄κης προκυ΄πτουν επιπλε΄ον οι ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν
που συσκευα΄ζονται ηµερησι΄ως.
6.
Τα δικαιολογητικα΄ στοιχει΄α της λογιστικη΄ς αποθη΄κης, που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5, τι΄θενται στη δια΄θεση των ελεγκτικω΄ν
αρχω΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια κα΄θε ελε΄γχου.

i)

ποσο΄τητα (σε εκατο΄κιλα σταφυλιω΄ν η΄ σε εκατο΄λιτρα
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν),

ii)

κατ’ ο΄γκο µα΄ζα για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και τα
συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν,

'Αρθρο 7

iii)

την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης των εργασιω΄ν µεταποι΄ησης και
την προβλεπο΄µενη δια΄ρκεια΄ τους.

∆ιοικητικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που επιβα΄λλονται στους χρη΄στες

Η δη΄λωση αφορα΄ ελα΄χιστη ποσο΄τητα:
α)

1 300 χιλιογρα΄µµων για τα σταφυ΄λια,

β)

10 εκατο΄λιτρων για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν,

γ)

3 εκατο΄λιτρων για τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν.

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες µε σκοπο΄ την ταυτοποι΄ηση του προϊο΄ντος.
3.
Οι µεταποιητε΄ς που χρησιµοποιου΄ν, ανα΄ περι΄οδο, µε΄γιστη
ποσο΄τητα 50 το΄νων σταφυλιω΄ν η΄ 800 εκατο΄λιτρων γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν η΄ 150 εκατο΄λιτρων συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν µε σκοπο΄ την παρασκευη΄ χυµου΄ σταφυλιω΄ν, υποβα΄λλουν στις
αρµο΄διες αρχε΄ς κατα΄ την ΄εναρξη της περιο΄δου µι΄α δη΄λωση που
περιλαµβα΄νει τις πληροφορι΄ες που απαιτου΄νται στα στοιχει΄α α) και
β) της παραγρα΄φου 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου. ∆εν υπο΄κεινται στις
α΄λλες δηλω΄σεις που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 και 2 του
παρο΄ντος α΄ρθρου.

1.
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος κανονισµου΄ ως «χρη΄στης»
νοει΄ται κα΄θε συναλλασσο΄µενος, εκτο΄ς του µεταποιητη΄ χυµου΄
σταφυλιω΄ν, που εκτελει΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες εργασι΄ες: εµφια΄λωση, πρω΄τη η΄ δευ΄τερη συσκευασι΄α, αποθεµατοποι΄ηση µε σκοπο΄
την πω΄ληση σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες επιχειρη΄σεις που εκτελου΄ν τις
εργασι΄ες που προηγου΄νται η΄ ΄επονται, η΄ παρασκευη΄ εδω΄διµων
προϊο΄ντων µε ανα΄µειξη χυµου΄ σταφυλιω΄ν µε α΄λλα προϊο΄ντα.
ι
στις εργασι΄ες
2.
'Οταν ο µεταποιητη΄ς δεν προβαι΄νει ο ΄διος
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, πρε΄πει να αναφε΄ρει στο
συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 70 εδα΄φιο 1 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 αν η παρασκευη΄ των χυµω΄ν
σταφυλιω΄ν ΄εχει η΄δη αποτελε΄σει η΄ θα αποτελε΄σει αντικει΄µενο
αι΄τησης ενι΄σχυσης εκ µε΄ρους του στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος
κανονισµου΄.
3.
'Οταν οι χυµοι΄ σταφυλιω΄ν αποστε΄λλονται στη Κοινο΄τητα
απο΄ τον µεταποιητη΄ σε ΄εναν χρη΄στη που αποθεµατοποιει΄ τους
χυµου΄ς πριν εµφιαλωθου΄ν η΄ χρησιµοποιηθου΄ν στην παρασκευη΄
α΄λλων εδω΄διµων προϊο΄ντων,

4.
Οι δηλω΄σεις και τα προγρα΄µµατα που αναφε΄ρονται στις
παραγρα΄φους 1, 2 και 3 υποβα΄λλονται σε δυ΄ο τουλα΄χιστον
αντι΄τυπα, εκ των οποι΄ων το ΄ενα τουλα΄χιστον αποστε΄λλεται,
δεο΄ντως θεωρηµε΄νο απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, στον µεταποιητη΄.

α)

η επιχει΄ρηση αποθεµατοποι΄ησης αποστε΄λλει το συνοδευτικο΄
΄εγγραφο των χυµω΄ν σταφυλιω΄ν το αργο΄τερο δεκαπε΄ντε
ηµε΄ρες µετα΄ την παραλαβη΄ του προϊο΄ντος στην αρµο΄δια
αρχη΄ του το΄που εκφο΄ρτωσης,

5.
Ο µεταποιητη΄ς τηρει΄ λογιστικη΄ αποθη΄κης, στην οποι΄α
εµφαι΄νονται κυρι΄ως τα ακο΄λουθα στοιχει΄α που λαµβα΄νονται απο΄
τα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα η΄ τα βιβλι΄α που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
70 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999:

β)

η αρµο΄δια αρχη΄ θεωρει΄ το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο που
αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α) µο΄νο αφου΄ βεβαιωθει΄ ο΄τι τουλα΄χιστον µι΄α ποσο΄τητα ισοδυ΄ναµη µε αυτη΄ που αποτελει΄ το
αντικει΄µενο της αποστολη΄ς που αναφε΄ρεται στην παρου΄σα
περι΄πτωση, ΄εχει αποσταλει΄ µε κατα΄λληλο συνοδευτικο΄
΄εγγραφο προς τον εµφιαλωτη΄ η΄ προς µι΄α επιχει΄ρηση
παρασκευη΄ς εδω΄διµων προϊο΄ντων, που αναφε΄ρονται στον
παρο΄ντα κανονισµο΄, και ΄εχει παραληφθει΄ απο΄ τους εν λο΄γω
χρη΄στες.

α)

οι ποσο΄τητες, η κατ’ ο΄γκον µα΄ζα και η αµπελουργικη΄ ζω΄νη
καταγωγη΄ς των πρω΄των υλω΄ν που εισε΄ρχονται κα΄θε ηµε΄ρα
στις εγκαταστα΄σεις του και, ενδεχοµε΄νως, το ονοµατεπω΄νυµο
και η διευ΄θυνση του η΄ των πωλητω΄ν,
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Εφο΄σον πληρου΄νται οι ο΄ροι που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο β)
του πρω΄του εδαφι΄ου της παρου΄σας παραγρα΄φου και µετα΄ την
παραλαβη΄ του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου, η αρµο΄δια αρχη΄ του
το΄που εκφο΄ρτωσης αποστε΄λλει το αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄
εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α), δεο΄ντως θεωρηµε΄νο,
στον µεταποιητη΄/αποστολε΄α του σχετικου΄ χυµου΄ σταφυλιω΄ν.

7.
Τα δικαιολογητικα΄ στοιχει΄α της λογιστικη΄ς αποθη΄κης που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 6 του παρο΄ντος α΄ρθρου τι΄θενται στη
δια΄θεση των αρχω΄ν ελε΄γχου κατα΄ τη διεξαγωγη΄ οιουδη΄ποτε
ελε΄γχου.

4.
'Οταν οι χυµοι΄ σταφυλιω΄ν αποστε΄λλονται µε΄σα στην Κοινο΄τητα απο΄ τον µεταποιητη΄ σε χρη΄στη που πραγµατοποιει΄ την
εµφια΄λωση, αυτο΄ς διαβιβα΄ζει, εντο΄ς των δεκαπε΄ντε ηµερω΄ν που
΄επονται της παραλαβη΄ς του προϊο΄ντος, αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου στην αρµο΄δια αρχη΄ του το΄που εκφο΄ρτωσης.

Αι΄τηση ενι΄σχυσης

Το αργο΄τερο τρια΄ντα ηµε΄ρες µετα΄ την παραλαβη΄ του, η αρµο΄δια
αρχη΄ του το΄που εκφο΄ρτωσης αποστε΄λλει το αντι΄γραφο του
συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου, δεο΄ντως θεωρηµε΄νο, στον µεταποιητη΄/
αποστολε΄α του εν λο΄γω χυµου΄ σταφυλιω΄ν.

'Αρθρο 8

1.
Προκειµε΄νου να τυ΄χει της ενι΄σχυσης, ο µεταποιητη΄ς που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
υποβα΄λλει στην αρµο΄δια αρχη΄ το αργο΄τερο ΄εξι µη΄νες µετα΄ τη λη΄ξη
της περιο΄δου, µι΄α η΄ περισσο΄τερες αιτη΄σεις ενι΄σχυσης επισυνα΄πτοντας:
α)

το αντι΄γραφο των ετησι΄ων η΄ τριµηνιαι΄ων δηλω΄σεων που
διαθε΄τει η΄ συγκεντρωτικο΄ πι΄νακα αυτω΄ν,

β)

το αντι΄γραφο των λογιστικω΄ν εγγρα΄φων που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 5 του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄
συγκεντρωτικο΄ πι΄νακα των εν λο΄γω εγγρα΄φων. Τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν το εν λο΄γω αντι΄γραφο η΄ ο εν
λο΄γω συγκεντρωτικο΄ς πι΄νακας να ει΄ναι θεωρηµε΄να απο΄ µι΄α
αρχη΄ ελε΄γχου.

Ωστο΄σο, αν ο χρη΄στης που πραγµατοποιει΄ την εµφια΄λωση η΄ ο
µεταποιητη΄ς το ΄εχει ζητη΄σει, το αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄
εγγρα΄φου, δεο΄ντως θεωρηµε΄νο απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ η΄ απο΄ την
επιφορτισµε΄νη υπηρεσι΄α του το΄που εκφο΄ρτωσης του αποστε΄λλεται
απευθει΄ας απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄.
5.
'Οταν οι χυµοι΄ σταφυλιω΄ν αποστε΄λλονται µε΄σα στην Κοινο΄τητα απο΄ τον µεταποιητη΄ σε χρη΄στη που παρασκευα΄ζει α΄λλα
εδω΄διµα προϊο΄ντα µε βα΄ση τον χυµο΄ αυτο΄,
α)

β)

ο παρασκευαστη΄ς των εν λο΄γω προϊο΄ντων αποστε΄λλει στην
αρµο΄δια αρχη΄ το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο των χυµω
΄ ν σταφυλιω΄ν, το αργο΄τερο δεκαπε΄ντε ηµε΄ρες µετα΄ την παραλαβη΄ του
προϊο΄ντος,
η αρµο΄δια αρχη΄ θεωρει΄ τα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα που
αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο α) µο΄νο εφο΄σον διαθε΄τει επαρκει΄ς
εγγυη΄σεις ο΄τι οι χυµοι΄ σταφυλιω΄ν προορι΄ζονται πρα΄γµατι για
την παραγωγη΄ των εν λο΄γω εδω΄διµων προϊο΄ντων.

Απο΄ τη στιγµη΄ που συντρε΄χουν οι εν λο΄γω εγγυη΄σεις, η αρµο΄δια
αρχη΄ του το΄που εκφο΄ρτωσης αποστε΄λλει το αντι΄γραφο του
εν λο΄γω συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου, δεο΄ντως θεωρηµε΄νο, στον
µεταποιητη΄/αποστολε΄α του χυµου΄ σταφυλιω΄ν, το αργο΄τερο τρια΄ντα ηµε΄ρες µετα΄ την παραλαβη΄ του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου που
αναφε΄ρεται στην παρου΄σα παρα΄γραφο.
6.
Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο, ο
χρη΄στης τηρει΄ λογιστικη΄ αποθη΄κης, απο΄ την οποι΄α προκυ΄πτουν
κυρι΄ως:
α)

β)

γ)

οι µη συσκευασµε΄νες ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν που ΄εχουν
εισε΄λθει ηµερησι΄ως στις εγκαταστα΄σεις του, καθω΄ς και το
ονοµατεπω΄νυµο και η διευ΄θυνση του αποστολε΄α η΄ του
µεταποιητη΄,
οι µη συσκευασµε΄νες ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν που ΄εχουν
εξε΄λθει ηµερησι΄ως απο΄ τις εγκαταστα΄σεις του, καθω΄ς και το
ονοµατεπω΄νυµο και η διευ΄θυνση του η΄ των παραλη΄πτη(-ω΄ν),
οι συσκευασµε΄νες ηµερησι΄ως ποσο΄τητες χυµου΄ σταφυλιω΄ν
η΄/και χυµου΄ σταφυλιω΄ν αναµεµειγµε΄νου µε α΄λλα προϊο΄ντα,
µε ΄ενδειξη των ποσοτη΄των χυµου΄ σταφυλιω΄ν που χρησιµοποιη΄θηκαν στην παρασκευη΄ των εν λο΄γω προϊο΄ντων.

2.
Προκειµε΄νου να τυ΄χει της ενι΄σχυσης, ο µεταποιητη΄ς που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄
υποβα΄λλει στην αρµο΄δια αρχη΄, το αργο΄τερο ΄εξι µη΄νες µετα΄ το
τε΄λος των εργασιω΄ν µεταποι΄ησης, µι΄α αι΄τηση ενι΄σχυσης επισυνα΄πτοντας:
α)

το αντι΄γραφο της δη΄λωσης που διαθε΄τει,

β)

αντι΄γραφο η΄ συγκεντρωτικο΄ πι΄νακα των λογιστικω΄ν εγγρα΄φων
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 5. Τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν το εν λο΄γω αντι΄γραφο η΄ ο εν
λο΄γω συγκεντρωτικο΄ς πι΄νακας να ει΄ναι θεωρηµε΄να απο΄ µι΄α
αρχη΄ ελε΄γχου,

γ)

αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου σχετικα΄ µε την
µεταφορα΄ των πρω΄των υλω΄ν προς τις εγκαταστα΄σεις µεταποι΄ηση΄ς του η΄ συγκεντρωτικο΄ πι΄νακα των εν λο΄γω εγγρα΄φων.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν το εν λο΄γω αντι΄γραφο
η΄ ο εν λο΄γω συγκεντρωτικο΄ς πι΄νακας να ει΄ναι θεωρηµε΄να απο΄
µι΄α αρχη΄ ελε΄γχου.

Η αι΄τηση ενι΄σχυσης αναφε΄ρει την ποσο΄τητα των πρω΄των υλω΄ν που
΄εχουν πρα΄γµατι µεταποιηθει΄ και την ηµεροµηνι΄α κατα΄ την οποι΄α
ολοκληρω΄θηκαν οι εργασι΄ες µεταποι΄ησης.
3.
Eπιπλε΄ον, εντο΄ς των ΄εξι µηνω΄ν που ΄επονται της ηµεροµηνι΄ας
θεω΄ρησης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 7 του παρο΄ντος κανονισµου΄
η΄ της ηµεροµηνι΄ας εξαγωγη΄ς του χυµου΄ σταφυλιω΄ν, οι σχετικοι΄
µεταποιητε΄ς υποβα΄λλουν, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση:
α)

το αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου, θεωρηµε΄νο απο΄
την αρµο΄δια αρχη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 7,

β)

αντι΄γραφο του συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου που φε΄ρει σφραγι΄δα
του τελωνει΄ου που επικυρω΄νει την εξαγωγη΄.

4.
'Ολα τα απαιτου΄µενα ΄εγγραφα για να χορηγηθει΄ η ενι΄σχυση
πρε΄πει να υποβα΄λλονται το αργο΄τερο ΄εξι µη΄νες µετα΄ την υποβολη΄
της αι΄τησης. Αν τα αποδεικτικα΄ στοιχει΄α προσκοµισθου΄ν εντο΄ς των
΄εξι µηνω΄ν µετα΄ την εν λο΄γω προθεσµι΄α, η ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄
30 %. Πε΄ραν του χρονικου΄ αυτου΄ διαστη΄µατος, η ενι΄σχυση δεν
καταβα΄λλεται.
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'Αρθρο 9
'Οροι χορη΄γησης της ενι΄σχυσης
1.
Εκτο΄ς περιπτω΄σεων ανωτε΄ρας βι΄ας, η ενι΄σχυση οφει΄λεται
µο΄νο για τις ποσο΄τητες πρω΄των υλω΄ν που ΄εχουν πρα΄γµατι
χρησιµοποιηθει΄ και που δεν υπερβαι΄νουν την ακο΄λουθη σχε΄ση
µεταξυ΄ του προϊο΄ντος και του παρασκευαζο΄µενου χυµου΄ σταφυλιω΄ν:
α)

1,3 ο΄σον αφορα΄ τα σταφυ΄λια σε 100 χλγ./εκατο΄λιτρο,

β)

1,05 ο΄σον αφορα΄ τα γλευ΄κη σε εκατο΄λιτρα ανα΄ εκατο΄λιτρο,

γ)

0,30 ο΄σον αφορα΄ τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σε εκατο΄λιτρα
ανα΄ εκατο΄λιτρο.

Σε περι΄πτωση παρασκευη΄ς συµπυκνωµε΄νου χυµου΄ σταφυλιω΄ν, οι
εν λο΄γω συντελεστε΄ς πολλαπλασια΄ζονται επι΄ 5.
2.
Εκτο΄ς περιπτω΄σεων ανωτε΄ρας βι΄ας, αν ο µεταποιητη΄ς δεν
΄εχει εκπληρω΄σει µι΄α απο΄ τις υποχρεω΄σεις που υπε΄χει βα΄σει του
παρο΄ντος κανονισµου΄, εκτο΄ς της υποχρε΄ωσης να µεταποιη΄σει σε
χυµο΄ σταφυλιω΄ν τις πρω΄τες υ΄λες που αποτελου΄ν αντικει΄µενο της
αι΄τησης ενι΄σχυσης, η προς καταβολη΄ ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄ ΄ενα
ποσο΄ που καθορι΄ζεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, ανα΄λογα µε τη
σοβαρο΄τητα των παραβα΄σεων που ΄εχουν διαπραχθει΄.
3.
Στις περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, η αρµο΄δια αρχη΄ καθορι΄ζει
τα µε΄τρα που θεωρει΄ αναγκαι΄α λο΄γω των επικαλουµε΄νων περιστα΄σεων.
'Αρθρο 10
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'Οταν ο µεταποιητη΄ς υποβα΄λλει περισσο΄τερες αιτη΄σεις ενι΄σχυσης
στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανονισµου΄, η΄ αρµο΄δια αρχη΄ η΄ η
επιφορτισµε΄νη για το σκοπο΄ αυτο΄ υπηρεσι΄α µπορει΄ να του
επιτρε΄ψει να προβει΄ στη συ΄σταση µιας µο΄νης εγγυ΄ησης. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, η εγγυ΄ηση αντιστοιχει΄ µε 120 % του συνο΄λου
΄ το εδα΄φιο.
των ποσω΄ν που υπολογι΄ζονται συ΄µφωνα µε το πρω
2.
Η προκαταβολη΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 καταβα΄λλεται εντο΄ς των τριω΄ν µηνω΄ν που ΄επονται της υποβολη΄ς της
απο΄δειξης συ΄στασης της εγγυ΄ησης. Ωστο΄σο, η προκαταβολη΄ δεν
πληρω΄νεται πριν απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου.
3.
Aφου΄ η αρµο΄δια αρχη΄ η΄ η επιφορτισµε΄νη υπηρεσι΄α εξετα΄σει
ο΄λα τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8 του παρο΄ντος
κανονισµου΄, η εγγυ΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1
αποδεσµευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, συ΄µφωνα µε τη
διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19 του κανονισµου΄ (EΟΚ)
αριθ. 2220/85 της Επιτροπη΄ς. Πλην περιπτω
΄ σεως ανωτε΄ρας βι΄ας,
η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει ο΄ταν η ποσο΄τητα που χρησιµοποιει΄ται ει΄ναι
κατω΄τερη απο΄ 95 % της ποσο΄τητας για την οποι΄α ΄εχει πληρωθει΄
προκαταβολη΄.
'Οταν η ποσο΄τητα που χρησιµοποιει΄ται ει΄ναι κατω΄τερη απο΄ 95 %
της ποσο΄τητας για την οποι΄α ΄εχει καταβληθει΄ η προκαταβολη΄, ο
µεταποιητη΄ς διατηρει΄ το δικαι΄ωµα για ενι΄σχυση για την πρα΄γµατι
µεταποιηθει΄σα ποσο΄τητα.
'Οταν η ποσο΄τητα που χρησιµοποιει΄ται περιλαµβα΄νεται µεταξυ΄ 95
και 99,9 % της ποσο΄τητας για την οποι΄α ΄εχει καταβληθει΄ η
προκαταβολη΄, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει µο΄νο για το τµη΄µα που δεν
υπε΄στη µεταποι΄ηση κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Καταβολη΄ της ενι΄σχυσης

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΕΥΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η αρµο΄δια αρχη΄ καταβα΄λλει την ενι΄σχυση για την ποσο΄τητα
πρω΄των υλω΄ν που ΄εχουν ο΄ντως υποστει΄ µεταποι΄ηση, το αργο΄τερο
τρεις µη΄νες αφου΄ ΄εχει λα΄βει ο΄λα τα δικαιολογητικα΄ που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8 του παρο΄ντος κανονισµου΄, πλην

'Αρθρο 12

—

περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας,

—

περιπτω΄σεως ο΄που ΄εχει κινηθει΄διοικητικη΄ ΄ερευνα ο΄σον αφορα΄
το δικαι΄ωµα ενι΄σχυσης. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η πληρωµη΄
επε΄ρχεται µο΄νο µετα΄ απο΄ αναγνω΄ριση του δικαιω΄µατος
ενι΄σχυσης.
'Αρθρο 11
Χορη΄γηση προκαταβολη΄ς

1.
Ο µεταποιητη΄ς µπορει΄ να ζητη΄σει να του προκαταβληθει΄ ΄ενα
ποσο΄ ΄σο
ι µε την ενι΄σχυση, η οποι΄α υπολογι΄ζεται για τις πρω΄τες
υ΄λες για τις οποι΄ες παρε΄χει την απο΄δειξη ο΄τι ΄εχουν εισε΄λθει στις
εγκαταστα΄σεις του, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχει προβει΄ στη συ΄σταση
εγγυ΄ησης υπε΄ρ του οργανισµου΄ παρε΄µβασης. Η εγγυ΄ηση αυτη΄
ει΄ναι ΄ση
ι µε 120 % του εν λο΄γω ποσου΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η
υποβολη΄ των δικαιολογητικω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 8 του
παρο΄ντος κανονισµου΄ δεν απαιτει΄ται στο εν λο΄γω στα΄διο.

Αντικει΄µενο της ενι΄σχυσης
1.
Η ενι΄σχυση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος
1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 χορηγει΄ται στους
παραγωγου΄ς επιτραπε΄ζιων οι΄νων η΄ οι΄νων ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (v.q.p.r.d.) που χρησιµοποιου΄ν
συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και ανακαθαρισµε΄να γλευ΄κη
σταφυλιω΄ν που ΄εχουν παραχθει΄ στην Κοινο΄τητα, για να αυξη΄σουν
τον φυσικο΄ κατ’ ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο των προϊο΄ντων που
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα V στοιχει΄ο Γ του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
2.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ την παρα΄γραφο 1, τα κρα΄τη µε΄λη
µπορου΄ν να αποφασι΄σουν ο΄τι για ο΄γκους µη ανω΄τερους των
10 εκατο΄λιτρων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν η΄ ανακαθαρισµε΄νων
συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν, η ενι΄σχυση µπορει΄ να καταβληθει΄ στον
παρασκευαστη΄ συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν, που χρησιµοποιου΄νται ανα΄ περι΄οδο ο΄ταν ο αγοραστη΄ς ει΄ναι µεµονωµε΄νος παραγωγο΄ς
οι΄νου, ο οποι΄ος χρησιµοποιει΄ το προϊο΄ν αποκλειστικα΄ για τον
εµπλουτισµο΄ της παραγωγη΄ς του.
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'Αρθρο 15

Τα κρα΄τη µε΄λη θεσπι΄ζουν τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του µε΄τρου
αυτου΄ και τις ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄.

'Οροι για τη χορη΄γηση της ενι΄σχυσης
'Αρθρο 13
Ποσο΄ της ενι΄σχυσης
1.
Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 34
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθορι΄ζεται
κατα΄ τον ακο΄λουθο τρο΄πο, κατα΄ δυνα΄µει αλκοολικο΄ τι΄τλο (% vol)
και ανα΄ εκατο΄λιτρο για τις ακο΄λουθες κατηγορι΄ες προϊο΄ντων:
α)

β)

Συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που προε΄ρχονται απο΄
σταφυ΄λια που συγκοµι΄ζονται:
—

στις αµπελουργικε΄ς ζω΄νες ΓIII α) και ΓIII β)
1,699 ευρω΄/% vol/εκατο΄λιτρο

—

αλλου΄ 1,446 ευρω΄/% vol/εκατο΄λιτρο

Ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που
προε΄ρχονται απο΄ σταφυ΄λια που συγκοµι΄ζονται:
—

στις αµπελουργικε΄ς ζω΄νες ΓIII α) και ΓIII β)
2,206 ευρω΄/% vol/εκατο΄λιτρο

—

αλλου΄ 1,955 ευρω΄/% vol/εκατο΄λιτρο

Ωστο΄σο, για τις αµπελουργικε΄ς περιο΄δους 2000/2001 ΄εως
2002/2003 για τα ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη που
προε΄ρχονται απο΄ σταφυ΄λια, τα οποι΄α ΄εχουν συγκοµισθει΄ εκτο΄ς
των αµπελουργικω΄ν ζωνω΄ν ΓIII α) και ΓIII β) και τα οποι΄α
παρασκευα΄ζονται σε εγκαταστα΄σεις, οι οποι΄ες α΄ρχισαν την
παραγωγη΄ ανακαθαρισµε΄νων συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν πριν απο΄
την 1η Ιανουαρι΄ου 1986 στην Ισπανι΄α η΄ πριν τις 30 Ιουνι΄ου 1982
αλλου΄, το ποσο΄ ει΄ναι αυτο΄ που προβλε΄πεται για τα προϊο΄ντα των
ζωνω΄ν ΓIII.
2.
Ο δυνα΄µει αλκοολικο΄ς τι΄τλος των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 προσδιορι΄ζεται εφαρµο΄ζοντας τα
στοιχει΄α του πι΄νακα αντιστοιχι΄ας που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα
I του παρο΄ντος κανονισµου΄ στις αριθµητικε΄ς ενδει΄ξεις που
παρε΄χονται στη θερµοκρασι΄α των 20 °C απο΄ το διαθλασι΄µετρο
που χρησιµοποιει΄ται συ΄µφωνα τη µε΄θοδο που προβλε΄πεται στο
παρα΄ρτηµα XVIII του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1622/2000 για την
κατα΄ρτιση του κοινοτικου΄ κω΄δικα οινολογικω΄ν πρακτικω΄ν και
επεξεργασιω΄ν.
'Αρθρο 14
Αι΄τηση της ενι΄σχυσης
Οι παραγωγοι΄ που επιθυµου΄ν να τυ΄χουν της ενι΄σχυσης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 υποβα΄λλουν στον οικει΄ο οργανισµο΄ παρε΄µβασης
αι΄τηση που αφορα΄ το συ΄νολο των εργασιω΄ν αυ΄ξησης του αλκοολικου΄ τι΄τλου που αναφε΄ρονται στο προαναφερθε΄ν α΄ρθρο 34. Η
αι΄τηση αυτη΄ πρε΄πει να περιε΄λθει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
εντο΄ς των δυ΄ο µηνω΄ν που ΄επονται της ηµεροµηνι΄ας, κατα΄ την
οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε η τελευται΄α εργασι΄α.
Στην αι΄τηση επισυνα΄πτονται τα ΄εγγραφα που αφορου΄ν τις εργασι΄ες,
για τις οποι΄ες ζητει΄ται η ενι΄σχυση.

1.
Πλην περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας, αν ο παραγωγο΄ς δεν
πραγµατοποιη΄σει την εργασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 34
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 συ΄µφωνα
µε το παρα΄ρτηµα V στοιχει΄α Γ και ∆ του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, η ενι΄σχυση δεν οφει΄λεται.
2.
Πλην περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας, αν ο µεταποιητη΄ς δεν ΄εχει
εκπληρω΄σει µι΄α απο΄ τις υποχρεω΄σεις που υπε΄χει δυνα΄µει του
παρο΄ντος κανονισµου΄, εκτο΄ς της υποχρε΄ωσης που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 1, η προς καταβολη΄ ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄ ΄ενα
ποσο΄ που καθορι΄ζεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, ανα΄λογα µε τη
σοβαρο΄τητα των παραβα΄σεων που ΄εχουν διαπραχθει΄.
3.
Στις περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, η αρµο΄δια αρχη΄ καθορι΄ζει
τα µε΄τρα που θεωρει΄ αναγκαι΄α λο΄γω των επικαλουµε΄νων περιστα΄σεων.
'Αρθρο 16
Καταβολη΄ της ενι΄σχυσης
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει το ποσο΄ της ενι΄σχυσης
στον παραγωγο΄ πριν απο΄ την 31η Αυγου΄στου που ακολουθει΄ το
τε΄λος της σχετικη΄ς περιο΄δου, πλην:
α)

περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας,

β)

περιπτω΄σεως ο΄που ΄εχει κινηθει΄διοικητικη΄ ΄ερευνα ο΄σον αφορα΄
το δικαι΄ωµα ενι΄σχυσης. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η πληρωµη΄
επε΄ρχεται µο΄νο µετα΄ απο΄ αναγνω΄ριση του δικαιω΄µατος
ενι΄σχυσης.
'Αρθρο 17
Χορη΄γηση προκαταβολη΄ς

1.
Απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου, ο παραγωγο΄ς
µπορει΄ να ζητη΄σει να του καταβληθει΄ ποσο΄ ΄σο
ι µε την ενι΄σχυση,
το οποι΄ο υπολογι΄ζεται για τα προϊο΄ντα που χρησιµοποιη΄θηκαν για
την αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχει προβει΄
στη συ΄σταση εγγυ΄ησης υπε΄ρ του οργανισµου΄ παρε΄µβασης. Η
εγγυ΄ηση αυτη΄ ει΄ναι ΄ση
ι µε 120 % της ενι΄σχυσης που ζητει΄ται.
Στην αι΄τηση επισυνα΄πτεται το διαθε΄σιµο µε΄ρος των εγγρα΄φων που
αναφε΄ρονται στο δευ΄τερο εδα΄φιο του α΄ρθρου 14. Το υπο΄λοιπο
των εγγρα΄φων αυτω΄ν προσκοµι΄ζεται πριν απο΄ το τε΄λος της
περιο΄δου.
2.
Η προκαταβολη΄ πληρω΄νεται απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
εντο΄ς των τριω΄ν µηνω΄ν που ακολουθου΄ν την υποβολη΄ της
απο΄δειξης για τη συ΄σταση της εγγυ΄ησης.
3.
Aφου΄ η αρµο΄δια αρχη΄ η΄ η επιφορτισµε΄νη υπηρεσι΄α εξετα΄σει
ο΄λα τα ΄εγγραφα και λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του προς καταβολη΄
ποσου΄, η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται, κατα΄ περι΄πτωση, εν ο΄λω η΄ εν
µε΄ρει, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19
του κανονισµου΄ (EΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπη΄ς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

2.
Η αι΄τηση ενι΄σχυσης αφορα΄ ελα΄χιστη ποσο΄τητα
50 χιλιογρα΄µµων συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν.
3.

Η αι΄τηση ενι΄σχυσης περιλαµβα΄νει κυρι΄ως:

α)

το ονοµατεπω΄νυµο η΄ την εταιρικη΄ επωνυµι΄α και τη διευ΄θυνση
του παρασκευαστη΄ η΄ του συναλλασσοµε΄νου,

β)

την ΄ενδειξη της αµπελουργικη΄ς ζω΄νης, απο΄ την οποι΄α
προε΄ρχεται το συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, ο΄πως αυτη΄
ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα III του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999,

γ)

τα ακο΄λουθα τεχνικα΄ στοιχει΄α:

'Αρθρο 18
Αντικει΄µενο και ποσο΄ των ενισχυ΄σεων
1.
Οι ενισχυ΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος
1 στοιχει΄α β) και γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
χορηγου΄νται:
α)

β)

στους παρασκευαστε΄ς που χρησιµοποιου΄ν συµπυκνωµε΄νο
γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, το οποι΄ο ΄εχει εξ ολοκλη΄ρου παραχθει΄
απο΄ σταφυ΄λια που παρα΄γονται στις αµπελουργικε΄ς ζω΄νες C
III α) και C III β) µε σκοπο΄ την παραγωγη΄, στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο και την Ιρλανδι΄α, των προϊο΄ντων που υπα΄γονται στη
θε΄ση 2206 00 της συνδυασµε΄νης ονοµατολογι΄ας, για τα
οποι΄α, κατ’ εφαρµογη΄ του παραρτη΄µατος VII παρα΄γραφος Γ
στοιχει΄ο 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η
χρησιµοποι΄ηση µιας συ΄νθετης ονοµασι΄ας που περιε΄χει την
λε΄ξη «οι΄νος» µπορει΄ να επιτραπει΄ απο΄ τα εν λο΄γω κρα΄τη µε΄λη,
που καλου΄νται στο εξη΄ς «παρασκευαστε΄ς»· το ποσο΄ της
ενι΄σχυσης αυτη΄ς ει΄ναι 0,2379 ευρω΄ ανα΄ χιλιο΄γραµµο,
στους συναλλασσοµε΄νους που χρησιµοποιου΄ν συµπυκνωµε΄να
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν που ΄εχουν παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου απο΄
σταφυ΄λια παραγωγη΄ς Κοινο΄τητας, ως κυ΄ριο στοιχει΄ο ενο΄ς
συνο΄λου προϊο΄ντων που διατι΄θεται στο εµπο΄ριο στο Ηνωµε΄νο
Βασι΄λειο και την Ιρλανδι΄α απο΄ τους εν λο΄γω συναλλασσοµε΄νους µε εµφανει΄ς οδηγι΄ες για την παραγωγη΄, στον καταναλωτη΄, ενο΄ς ποτου΄ που οµοια΄ζει µε οι΄νο, οι οποι΄οι καλου΄νται
στο εξη΄ς «συναλλασσο΄µενοι»· το ποσο΄ της ενι΄σχυσης αυτη΄ς
ανε΄ρχεται σε 0,3103 ευρω΄ ανα΄ χιλιο΄γραµµο.

2.
Το συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, για το οποι΄ο ζητει΄ται
η ενι΄σχυση πρε΄πει να ει΄ναι υγιου΄ς, ανο΄θευτης και συ΄µφωνης µε τα
συναλλακτικα΄ η΄θη ποιο΄τητας και κατα΄λληλο να χρησιµοποιηθει΄
για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο β) η΄ γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
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i)

τον το΄πο αποθεµατοποι΄ησης,

ii)

την ποσο΄τητα (σε χιλιο΄γραµµα η΄, εφο΄σον το συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 ει΄ναι συσκευασµε΄νο σε περιε΄κτες
περιεχοµε΄νου κα΄τω των 5 χιλιογρα΄µµων, κατα΄ αριθµο΄
περιεκτω΄ν),

iii)

την κατ’ ο΄γκο µα΄ζα,

iv)

τις καταβληθει΄σες τιµε΄ς,

v)

τον το΄πο ο΄που πραγµατοποιου΄νται οι εργασι΄ες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β)
και γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες για την ταυτοποι΄ηση του συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν.
4.
Στην αι΄τηση ενι΄σχυσης επισυνα΄πτεται αντι΄γραφο του η΄
των συνοδευτικω΄ν εγγρα΄φων που αφορου΄ν τη µεταφορα΄ του
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν στις εγκαταστα΄σεις του
παρασκευαστη΄ η΄ του συναλλασσοµε΄νου, που εκδι΄δεται (εκδι΄δονται)
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους.
Η αµπελουργικη΄ ζω΄νη, στην οποι΄α ΄εχουν συγκοµιστει΄ τα νωπα΄
σταφυ΄λια που χρησιµοποιη΄θηκαν, εγγρα΄φεται στη στη΄λη 8 του
εγγρα΄φου.
'Αρθρο 20

'Αρθρο 19

'Οροι χορη΄γησης των ενισχυ΄σεων
Αι΄τηση της ενι΄σχυσης
1.
Ο παρασκευαστη΄ς η ο συναλλασσο΄µενος που επιθυµει΄ να
τυ΄χει των ενισχυ΄σεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος
1 στοιχει΄ο β) η΄ γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
υποβα΄λλει γραπτη΄ αι΄τηση, µεταξυ΄ 1ης Αυγου΄στου και
31ης Ιουλι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου, στην αρµο΄δια αρχη΄ του
κρα΄τους µε΄λους, στο οποι΄ο ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ το γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν.
Η αι΄τηση πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται τουλα΄χιστον επτα΄ εργα΄σιµες
ηµε΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη των εργασιω΄ν παρασκευη΄ς.
Ωστο΄σο, η προθεσµι΄α των επτα΄ εργα΄σιµων ηµερω΄ν, µπορει΄ να
συντοµευτει΄ υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η αρµο΄δια αρχη΄ παρε΄χει γραπτω΄ς την
΄εγκριση΄ της.

1.
Ο παρασκευαστη΄ς η΄ ο συναλλασσο΄µενος οφει΄λει να χρησιµοποιη΄σει, για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, τη συνολικη΄ ποσο΄τητα συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν, για την οποι΄α ΄εχει ζητηθει΄ ενι΄σχυση. Επιτρε΄πεται
ο΄ριο ανοχη΄ς 10 % προς τα κα΄τω σε σχε΄ση µε την ποσο΄τητα
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που εµφαι΄νεται στην αι΄τηση.
2.
Ο παρασκευαστη΄ς η΄ ο συναλλασσο΄µενος τηρει΄ λογιστικη΄
αποθη΄κης, στην οποι΄α εµφαι΄νονται κυρι΄ως:
α)

οι παρτι΄δες συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχουν
αγοραστει΄ και εισε΄ρχονται ηµερησι΄ως στις εγκαταστα΄σεις
του, καθω΄ς και τα στοιχει΄α που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 19
παρα΄γραφος 2 στοιχει΄α β) και γ) του παρο΄ντος κανονισµου΄,
και το ονοµατεπω΄νυµο και η διευ΄θυνση του η΄ των αγοραστω΄ν,
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β)

οι ποσο΄τητες συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που
χρησιµοποιου΄νται ηµερησι΄ως για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,

γ)

οι παρτι΄δες τελικω΄ν προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 που παρασκευα΄ζονται και εξε΄ρχονται
ηµερησι΄ως απο΄ τις εγκαταστα΄σεις του, καθω΄ς και το ονοµατεπω΄νυµο και η διευ΄θυνση του η΄ των παραληπτω΄ν.

31.7.2000

3.
Αφου΄ λα΄βει η αρµο΄δια αρχη΄ την ανακοι΄νωση που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και
λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του προς καταβολη΄ ποσου΄ της ενι΄σχυσης, η
εγγυ΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 αποδεσµευ΄εται εν
ο΄λω η΄, ενδεχοµε΄νως, εν µε΄ρει, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 19 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85
της Επιτροπη΄ς.

ΤΙΤΛΟΣ II

3.
Ο παρασκευαστη΄ς η΄ ο συναλλασσο΄µενος ανακοινω΄νει
γραπτω΄ς και εντο΄ς προθεσµι΄ας ενο΄ς µηνο΄ς στην αρµο΄δια αρχη΄ την
ηµεροµηνι΄α, κατα΄ την οποι΄α ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ το συ΄νολο του
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που αποτελει΄ αντικει΄µενο
αι΄τησης ενι΄σχυσης για τους σκοπου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) η΄ γ) του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του ορι΄ου ανοχη΄ς που
προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
'Αρθρο 23
Αντικει΄µενο του παρο΄ντος τι΄τλου

4.
Πλην περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας, αν ο παρασκευαστη΄ς η΄ ο
συναλλασσο΄µενος δεν εκπληρω΄σει την υποχρε΄ωση που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄, η ενι΄σχυση δεν
οφει΄λεται.

Ο παρω΄ν τι΄τλος θεσπι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος ενι΄σχυσης στην αποθεµατοποι΄ηση που αναφε΄ρεται στο κεφα΄λαιο I του τι΄τλου III του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

5.
Εκτο΄ς περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας, αν ο µεταποιητη΄ς δεν ΄εχει
εκπληρω΄σει µι΄α απο΄ τις υποχρεω΄σεις που υπε΄χει δυνα΄µει του
παρο΄ντος κανονισµου΄, εκτο΄ς της υποχρε΄ωσης που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου η προς καταβολη΄
ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄ ΄ενα ποσο΄ που καθορι΄ζεται απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄, ανα΄λογα µε τη σοβαρο΄τητα των παραβα΄σεων που
΄εχουν διαπραχθει΄.

'Αρθρο 24

6.
Στις περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, η αρµο΄δια αρχη΄ καθορι΄ζει
τα µε΄τρα που θεωρει΄ αναγκαι΄α λο΄γω των επικαλουµε΄νων περιστα΄σεων.

Ορισµοι΄
Για τον σκοπο΄ της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου, θεωρου΄νται
ως «προϊο΄ντα», ανεξα΄ρτητα απο΄ την περι΄οδο κατα΄ τη δια΄ρκεια της
οποι΄ας ΄εχουν παραχθει΄, τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν, τα συµπυκνωµε΄να
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν, τα ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη
σταφυλιω΄ν και οι επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι.
'Αρθρο 25

'Αρθρο 21
Καταβολη΄ της ενι΄σχυσης

Ποσο΄ της ενι΄σχυσης

Η αρµο΄δια αρχη΄ καταβα΄λλει την ενι΄σχυση για την ποσο΄τητα
συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχει πρα΄γµατι χρησιµοποιηθει΄ το αργο΄τερο τρεις µη΄νες αφου΄ ΄εχει λα΄βει την ανακοι΄νωση
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος
κανονισµου΄.

Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης στην αποθεµατοποι΄ηση, που ισχυ΄ει για
ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, καθορι΄ζεται κατ’ αποκοπη΄ ανα΄ ηµε΄ρα
και εκατο΄λιτρο ως εξη΄ς:
α)

για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν σε 0,01837 ευρω΄,

'Αρθρο 22

β)

για τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν σε 0,06152 ευρω΄,

Χορη΄γηση προκαταβολη΄ς

γ)

για τα ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν σε
0,06152 ευρω΄,

δ)

για τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους σε 0,01544 ευρω΄.

1.
Ο παρασκευαστη΄ς και ο συναλλασσο΄µενος που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 18 του παρο΄ντος κανονισµου΄ µπορου΄ν να ζητη΄σουν να
τους προκαταβληθει΄ ΄ενα ποσο΄ ΄σο
ι µε την ενι΄σχυση, υπο΄ τον ο΄ρο
ο΄τι ΄εχουν προβει΄ στη συ΄σταση εγγυ΄ησης ΄σης
ι
µε 120 % του εν
λο΄γω ποσου΄ επ’ ονο΄µατι της αρµο΄διας αρχη΄ς.
2.
Η προκαταβολη΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 καταβα΄λλεται εντο΄ς των τριω΄ν µηνω΄ν που ακολουθου΄ν την υποβολη΄
της απο΄δειξης για τη συ΄σταση της εγγυ΄ησης, και υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
΄εχει προσκοµισθει΄ η απο΄δειξη ο΄τι ΄εχει πληρωθει΄ το συµπυκνωµε΄νο
γλευ΄κος σταφυλιω΄ν.

'Αρθρο 26
Κανο΄νες σχετικα΄ µε τους δικαιου΄χους
1.
Οι οργανισµοι΄ παρε΄µβασης συνα΄πτουν συµφωνητικα΄ ιδιωτικη΄ς αποθεµατοποι΄ησης µο΄νο µε τους παραγωγου΄ς.
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Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος τι΄τλου, ως παραγωγο΄ς νοει΄ται κα΄θε
φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο, κα΄θε οµα΄δα των προσω΄πων αυτω΄ν που
µεταποιει΄ η΄ αναθε΄τει για λογαριασµο΄ του τη µεταποι΄ηση:
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ii)

πρε΄πει να παρουσια΄ζουν περιεκτικο΄τητα σε αναγωγικα΄
σα΄κχαρα ο΄χι ανω΄τερη των 2 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο,
εκτο΄ς για τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους της Πορτογαλι΄ας
που µπορου΄ν να παρουσια΄σουν περιεκτικο΄τητα σε
αναγωγικα΄ σα΄κχαρα κατω΄τερη των 4 γραµµαρι΄ων ανα΄
λι΄τρο,

α)

νωπω΄ν σταφυλιω΄ν σε γλευ΄κος σταφυλιω΄ν,

β)

γλευ΄κους σταφυλιω΄ν σε συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν
η΄ σε ανακαθαρισµε΄νο συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος,

iii)

πρε΄πει να παρουσια΄ζουν καλη΄ συµπεριφορα΄ κατα΄ την
΄εκθεση στον αε΄ρα, επι΄ εικοσιτε΄σσερις ω΄ρες,

γ)

νωπω΄ν σταφυλιω΄ν, γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχει υποστει΄ µερικη΄ ζυ΄µωση σε επιτραπε΄ζιο οι΄νο.

iv)

πρε΄πει να µην ΄εχουν κακη΄ γευ΄ση,

Εξοµοιου΄νται µε παραγωγου΄ς οι οµα΄δες που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 39 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, για τις
ποσο΄τητες που παρα΄γονται απο΄ τα µε΄λη τους. Οι υποχρεω΄σεις που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄ βαρυ΄νουν τα
µε΄λη που ΄εχουν παραδω΄σει τους οι΄νους που αποτελου΄ν αντικει΄µενο
του συµφωνητικου΄.

γ)

τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 24 του παρο΄ντος
κανονισµου΄ δεν µπορου΄ν να υπερβου΄ν τα επιτρεπο΄µενα
µε΄γιστα επι΄πεδα ραδιενε΄ργειας που εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα
µε την κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση. Ο ΄ελεγχος του επιπε΄δου ραδιενεργου΄ µο΄λυνσης του προϊο΄ντος πραγµατοποιει΄ται ωστο΄σο µο΄νο
εφο΄σον το απαιτει΄ η κατα΄σταση και κατα΄ τη δια΄ρκεια της
αναγκαι΄ας περιο΄δου.

2.
'Ενας παραγωγο΄ς µπορει΄ να συνα΄ψει συµφωνητικο΄ µο΄νο για
΄ενα προϊο΄ν που παρασκευα΄ζει

'Αρθρο 28
Ποσο΄τητες που µπορου΄ν να τυ΄χουν της ενι΄σχυσης

—

ο ΄διος,
ι

—

η΄ υπο΄ την ευθυ΄νη του, και του οποι΄ου ει΄ναι ο κα΄τοχος,

—

η΄, στην περι΄πτωση οµα΄δων παραγωγω΄ν που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 1, τρι΄το εδα΄φιο, υπο΄ την ευθυ΄νη των µελω΄ν
τους.

3.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους µπορει΄ να
συνα΄ψει συµφωνητικο΄ µο΄νο για προϊο΄ν αποθεµατοποιηµε΄νο στο
΄εδαφος του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄λους.
4.
Τα ΄δια
ι προϊο΄ντα δεν µπορου΄ν συγχρο΄νως να αποτελε΄σουν
αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ ιδιωτικη΄ς αποθεµατοποι΄ησης και να
τεθου΄ν υπο΄ το καθεστω΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος
1 του κανονισµου΄ (EΟΚ) αριθ. 565/80 του Συµβουλι΄ου.

1.
Η συνολικη΄ ποσο΄τητα των προϊο΄ντων για την οποι΄α ΄ενας
παραγωγο΄ς συνα΄πτει συµφωνητικα΄ αποθεµατοποι΄ησης δεν µπορει΄
να ει΄ναι ανω΄τερη απο΄ αυτη΄ που αποτελει΄ αντικει΄µενο για την
σχετικη΄ περι΄οδο της δη΄λωσης παραγωγη΄ς, η οποι΄α υποβα΄λλεται
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, επαυξηµε΄νη κατα΄ τις ποσο΄τητες που
παρασκευα΄ζονται απο΄ τον ΄διο
ι µετα΄ την ηµεροµηνι΄α της υποβολη΄ς
της εν λο΄γω δη΄λωσης και που προκυ΄πτουν απο΄ τα βιβλι΄α που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 70 του ανωτε΄ρω κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.
2.
Τα συµφωνητικα΄ αφορου΄ν ελα΄χιστη ποσο΄τητα 50 εκατο΄λιτρων για τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους, 30 εκατο΄λιτρων για τα
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και 10 εκατολι΄τρων για τα συµπυκνωµε΄να
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και τα ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη
σταφυλιω΄ν.

'Αρθρο 27

'Αρθρο 29

Χαρακτηριστικα΄ των προϊο΄ντων που τυγχα΄νουν της ενι΄σχυσης
Κατα΄ τη συ΄ναψη ενο΄ς συµφωνητικου΄:
α)

β)

τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν πρε΄πει να προε΄ρχονται αποκλειστικα΄
απο΄ ποικιλι΄ες που ταξινοµου΄νται ως ποικιλι΄ες οινοποιη΄σιµων
σταφυλιω΄ν, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 19 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και δεν µπορου΄ν να ΄εχουν φυσικο΄
κατ’ ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο κατω΄τερο του ελα΄χιστου φυσικου΄
αλκοολικου΄ τι΄τλου που προβλε΄πεται για την αµπελουργικη΄
ζω΄νη, απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται,
οι επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι:
i)

πρε΄πει να ανταποκρι΄νονται στους ελα΄χιστους ποιοτικου΄ς ο΄ρους που καθορι΄ζονται στο παρα΄ρτηµα II του
παρο΄ντος κανονισµου΄, για την κατηγορι΄α για την οποι΄α
συνα΄πτεται το συµφωνητικο΄,

΄ν
Συ΄ναψη των συµφωνητικω
1.
Η συ΄ναψη των συµφωνητικω΄ν υπο΄κειται στην υποβολη΄ απο΄
τον παραγωγο΄, για κα΄θε περιε΄κτη, στον οποι΄ο ΄εχει αποθεµατοποιηθει΄ το σχετικο΄ προϊο΄ν των κατωτε΄ρω στοιχει΄ων:
α)

ενδει΄ξεις που επιτρε΄πουν την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητος
του προϊο΄ντος,

β)

τα ακο΄λουθα αναλυτικα΄ στοιχει΄α:
i)

το χρω΄µα,

ii)

η περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη,

iii)

η διαπιστωµε΄νη απουσι΄α υβριδι΄ων, ο΄σον αφορα΄ τα
ερυθρα΄ προϊο΄ντα, δια της ανι΄χνευσης του διγλυκοζι΄τη
του µαλβιντο΄λ.
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'Οταν προ΄κειται για γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισµε΄νο συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν
παρε΄χεται επιπλε΄ον:
γ)

η αριθµητικη΄ ΄ενδειξη που δι΄δεται σε θερµοκρασι΄α 20 °C απο΄
το διαθλασι΄µετρο, που χρησιµοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη
µε΄θοδο που αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα του κανονισµου΄
(EΟΚ) αριθ. 558/93 της Επιτροπη΄ς. Επιτρε΄πεται ο΄ριο ανοχη΄ς
0,2 κατα΄ τους ελε΄γχους απο΄ τις αρχε΄ς.
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γ)

τη φυ΄ση του προϊο΄ντος ανα΄λογα µε τις κατηγορι΄ες που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 25 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

δ)

την ποσο΄τητα,

ε)

τον το΄πο αποθεµατοποι΄ησης,

στ) την πρω΄τη ηµε΄ρα της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης,
ζ)

το ποσο΄ της ενι΄σχυσης εκφρασµε΄νο σε ευρω
΄.

'Οταν προ΄κειται για επιτραπε΄ζιο οι΄νο, παρε΄χονται, επι΄ πλε΄ον, τα
ακο΄λουθα αναλυτικα΄ στοιχει΄α:

Εφο΄σον προ΄κειται για επιτραπε΄ζιο οι΄νο το συµφωνητικο΄ αναφε΄ρει:

δ)

ο ολικο΄ς κατ’ ο΄γκον αλκοολικο΄ς τι΄τλος,

η)

τη δη΄λωση ο΄τι ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ η πρω΄τη µετα΄γγιση,

ε)

ο κτηθει΄ς κατ’ ο΄γκον αλκοολικο΄ς τι΄τλος,

θ)

µι΄α ρη΄τρα συ΄µφωνα µε την οποι΄α µπορει΄ να µειωθει΄ ο ο΄γκος
κατα΄ ΄ενα ποσοστο΄ που προ΄κειται να καθοριστει΄ απο΄ την
Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ο΄ταν ο
συνολικο΄ς ο΄γκος των συναφθε΄ντων συµφωνητικω΄ν υπερβαι΄νει
κατα΄ αισθητο΄ τρο΄πο το µε΄σο ο΄ρο των ο΄γκων των τριω΄ν
τελευται΄ων περιο΄δων· η µει΄ωση αυτη΄ δεν µπορει΄ να ΄εχει ως
αποτε΄λεσµα να κατε΄λθουν οι ποσο΄τητες σε απο΄θεµα κα΄τω
απο΄ τα ελα΄χιστα ο΄ρια που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 28
παρα΄γραφος 2. Στην περι΄πτωση που γι΄νεται χρη΄ση της
µει΄ωσης αυτη΄ς, η ενι΄σχυση οφει΄λεται εξ ολοκλη΄ρου για την
περι΄οδο που προηγει΄ται αυτη΄ς.

στ) η περιεκτικο΄τητα σε ολικη΄ οξυ΄τητα, εκφρασµε΄νη σε γραµµα΄ρια τρυγικου΄ οξε΄oς ανα΄ λι΄τρο η΄ σε χιλιοστο-ισοδυ΄ναµα ανα΄
λι΄τρο· ωστο΄σο, ο΄σον αφορα΄ τους λευκου΄ς οι΄νους, τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να µην απαιτη΄σουν την εν λο΄γω ΄ενδειξη,
ζ)

η περιεκτικο΄τητα σε πτητικη΄ οξυ΄τητα, εκφρασµε΄νη σε γραµµα΄ρια οξικου΄ οξε΄oς ανα΄ λι΄τρο η΄ σε χιλιοστο-ισοδυ΄ναµα ανα΄
λι΄τρο· ωστο΄σο, ο΄σον αφορα΄ τους λευκου΄ς οι΄νους, τα κρα΄τη
µε΄λη µπορου΄ν να µην απαιτη΄σουν την εν λο΄γω ΄ενδειξη,

η)

η περιεκτικο΄τητα σε αναγωγικα΄ σα΄κχαρα,

θ)

η ΄εκθεση στον αε΄ρα επι΄ εικοσιτε΄σσερις ω΄ρες,

ι)

η απουσι΄α κακη΄ς γευ΄σης.

Τα ανωτε΄ρω αναλυτικα΄ στοιχει΄α καταρτι΄ζονται απο΄ επι΄σηµο
εργαστη΄ριο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 72 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, εντο΄ς των 30 ηµερω΄ν που προηγου΄νται της
συ΄ναψης του συµφωνητικου΄.

6.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να απαιτη΄σουν συµπληρωµατικε΄ς
πληροφορι΄ες για την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας του σχετικου΄
προϊο΄ντος.
'Αρθρο 30
Παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να περιορι΄σουν τον αριθµο΄ των
συµφωνητικω΄ν που µπορει΄ να συνα΄ψει ΄ενας παραγωγο΄ς ανα΄
περι΄οδο.
3.
∆εν µπορει΄ να συναφθει΄ συµφωνητικο΄ για ΄εναν επιτραπε΄ζιο
οι΄νο πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α της πρω΄της µετα΄γγισης του σχετικου΄
οι΄νου.
4.
Οι παραγωγοι΄ που επιθυµου΄ν να συνα΄ψουν συµφωνητικα΄
αποθεµατοποι΄ησης για επιτραπε΄ζιο οι΄νο, ανακοινω΄νουν στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης, κατα΄ την υποβολη΄ της αι΄τησης συ΄ναψης
συµφωνητικω΄ν, τη συνολικη΄ ποσο΄τητα επιτραπε΄ζιου οι΄νου που
΄εχουν παρα΄γει για την τρε΄χουσα περι΄οδο.
Για τον σκοπο΄ αυτο΄, ο παραγωγο΄ς υποβα΄λλει αντι΄γραφο της η΄ των
δηλω΄σεων παραγωγη΄ς που αναφε΄ρεται (-ονται) στο α΄ρθρο 18
εδα΄φιο 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, καθω΄ς και,
ενδεχοµε΄νως, τα βιβλι΄α που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 28 του
παρο΄ντος κανονισµου΄. Στην περι΄πτωση που η δη΄λωση δεν ει΄ναι
ακο΄µη διαθε΄σιµη, µπορει΄ να υποβληθει΄ µι΄α προσωρινη΄ βεβαι΄ωση.

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να επιτρε΄ψουν τη συ΄ναψη συµφωνητικω΄ν,
πριν παρα΄σχει ο παραγωγο΄ς την απο΄δειξη που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι στα
συµφωνητικα΄ αυτα΄ περιλαµβα΄νεται δη΄λωση του παραγωγου΄, στην
οποι΄α αυτο΄ς βεβαιω΄νει ο΄τι εκπλη΄ρωσε τις υποχρεω΄σεις που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 η΄ ο΄τι πληροι΄ την προϋπο΄θεση που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 58 του τι΄τλου III του παρο΄ντος κανονισµου΄
και αναλαµβα΄νει τη δε΄σµευση να παραδω΄σει τις απαιτου΄µενες
υπολειπο΄µενες ποσο΄τητες για να τηρη΄σει πλη΄ρως τις δεσµευ΄σεις
του εντο΄ς των προθεσµιω΄ν που καθορι΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια
εθνικη΄ αρχη΄.
Η απο΄δειξη που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο παρε΄χεται πριν απο΄
την 31η Αυγου΄στου της επο΄µενης περιο΄δου.
'Αρθρο 31
'Εναρξη της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης

5.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 25 παρα΄γραφος 2 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, το συµφωνητικο΄ αναφε΄ρει
τουλα΄χιστον:

1.
Η πρω΄τη ηµε΄ρα της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης ει΄ναι η
ηµε΄ρα που ακολουθει΄ αυτη΄ της συ΄ναψης του συµφωνητικου΄.

α)

το ονοµατεπω΄νυµο και τη διευ΄θυνση των σχετικω΄ν παραγωγω΄ν,

β)

την ονοµασι΄α και τη διευ΄θυνση του οργανισµου΄ παρε΄µβασης,

2.
Ωστο΄σο, αν ΄ενα συµφωνητικο΄ συνα΄πτεται για περι΄οδο
αποθεµατοποι΄ησης που αρχι΄ζει µετα΄ την ηµε΄ρα που ακολουθει΄
αυτη΄ της συ΄ναψη΄ς του, η πρω΄τη ηµε΄ρα της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης δεν µπορει΄να ει΄ναι µεταγενε΄στερη της 16ης Φεβρουαρι΄ου.
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'Αρθρο 32

'Αρθρο 34
Λεπτοµε΄ρειες εκτε΄λεσης της αποθεµατοποι΄ησης

Τε΄λος της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης
1.
Τα συµφωνητικα΄ αποθεµατοποι΄ησης για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν, τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και τα ανακαθαρισµε΄να
συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν λη΄γουν µεταξυ΄ 1ης Αυγου΄στου
και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου µετα΄ τη συ΄ναψη΄ τους.
2.
Τα συµφωνητικα΄ αποθεµατοποι΄ησης για τους επιτραπε΄ζιους
οι΄νους λη΄γουν µεταξυ΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου και 30η΄ς Νοεµβρι΄ου µετα΄
τη συ΄ναψη΄ τους.
3.
Προκειµε΄νου να προσδιοριστει΄ η ηµεροµηνι΄α λη΄ξης, ο
παραγωγο΄ς διαβιβα΄ζει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης δη΄λωση στην
οποι΄α προσδιορι΄ζεται η τελευται΄α ηµε΄ρα ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄. Τα κρα΄τη µε΄λη ορι΄ζουν τους ο΄ρους υποβολη΄ς της εν λο΄γω
δη΄λωσης.
Ελλει΄ψει δη΄λωσης, η ηµεροµηνι΄α λη΄ξης του συµφωνητικου΄ καθορι΄ζεται στις 30 Νοεµβρι΄ου.
4.
Οι παραγωγοι΄ που δεν υπε΄βαλαν αι΄τηση προκαταβολη΄ς
κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 38 του παρο΄ντος κανονισµου΄ µπορου΄ν
να θε΄σουν σε εµπορι΄α τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν και τα συµπυκνωµε΄να
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν µε σκοπο΄ την εξαγωγη΄, η΄ για την παρασκευη΄
χυµου΄ σταφυλιω΄ν, απο΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα του πε΄µπτου µη΄να
αποθεµατοποι΄ησης.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι παραγωγοι΄ ενηµερω΄νουν τον οργανισµο΄
παρε΄µβασης συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους της παραγρα΄φου 3.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης εξασφαλι΄ζει ο΄τι η τελικη΄ χρη΄ση
του προϊο΄ντος πραγµατοποιη΄θηκε για τους σκοπου΄ς που ει΄χαν
δηλωθει΄.

'Αρθρο 33
Προ΄ωρη παυ΄ση του συµφωνητικου΄ µετα΄ απο΄ αι΄τηση του
παραγωγου΄
1.
Εφο΄σον το επιτρε΄πει η Επιτροπη΄ βα΄σει της εξε΄λιξης της
αγορα΄ς, των πληροφοριω΄ν που αφορου΄ν την κατα΄σταση των
αποθεµα΄των και των προβλε΄ψεων συγκοµιδη΄ς, οι παραγωγοι΄ που
δεν ΄εχουν ζητη΄σει την προκαταβολη΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
38 του παρο΄ντος κανονισµου΄ µπορου΄ν, απο΄ την 1η Ιουνι΄ου, να
θε΄σουν τε΄λος στο συµφωνητικο΄ αποθεµατοποι΄ησης.
2.
Επιπλε΄ον, ο΄ταν η Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει τη µει΄ωση των ο΄γκων
κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 29 παρα΄γραφος 5 υπο΄ ι) του παρο΄ντος
κανονισµου΄, οι παραγωγοι΄ ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να καταγγει΄λουν
µονοµερω΄ς τη συ΄µβαση εξ ολοκλη΄ρου η΄ εν µε΄ρει εντο΄ς του µηνο΄ς
που ακολουθει΄ τη δηµοσι΄ευση της εν λο΄γω απο΄φασης.
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1.
Κατα΄ την περι΄οδο αποθεµατοποι΄ησης και µε΄χρι την τελευται΄α
ηµε΄ρα ισχυ΄ος ενο΄ς συµφωνητικου΄, τα αποθεµατοποιηµε΄να προϊο΄ντα πρε΄πει:
α)

να ανταποκρι΄νονται στους αντι΄στοιχους ορισµου΄ς που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα Ι του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999,

β)

να παρουσια΄ζουν τουλα΄χιστον τον απαιτου΄µενο ελα΄χιστο
αλκοολικο΄ τι΄τλο κατα΄ τη συ΄ναψη του συµφωνητικου΄ για τη
σχετικη΄ κατηγορι΄α επιτραπε΄ζιου οι΄νου,

γ)

να µην ει΄ναι συσκευασµε΄να σε περιε΄κτες που περιε΄χουν
λιγο΄τερο απο΄ 50 λι΄τρα,

δ)

να παραµε΄νουν χυ΄µα και

ε)

να ει΄ναι ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους πα΄ντα κατα΄λληλα για
προσφορα΄ η΄ παρα΄δοση για α΄µεση κατανα΄λωση απο΄ τον
α΄νθρωπο, κατα΄ το τε΄λος της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης.

2.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 6, τα προϊο΄ντα που αποτελου΄ν
αντικει΄µενο του συµφωνητικου΄ µπορου΄ν να υποστου΄ν µο΄νο τις
επεξεργασι΄ες η΄ τις οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς που ει΄ναι αναγκαι΄ες για
την καλη΄ διαχει΄ριση΄ τους. 'Οσον αφορα΄ τους οι΄νους επιτρε΄πεται
µεταβολη΄ ο΄γκου ο΄χι ανω΄τερη του 2 % του ο΄γκου που ει΄ναι
εγγεγραµµε΄νος στο συµφωνητικο΄. Για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν, η
µεταβολη΄ αυτη΄ δεν µπορει΄ να ει΄ναι ανω΄τερη του 3 %. Εφο΄σον
επη΄λθε αλλαγη΄ των δεξαµενω΄ν, τα ποσοστα΄ αυτα΄ αυξα΄νονται κατα΄
1 %. Σε περι΄πτωση µη υπε΄ρβασης των ποσοστω΄ν αυτω΄ν επι΄ του
συνο΄λου του συµφωνητικου΄, η ενι΄σχυση οφει΄λεται εξ ολοκλη΄ρου.
Σε περι΄πτωση υπε΄ρβασης δεν οφει΄λεται πλε΄ον η ενι΄σχυση.
3.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 33 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
ο παραγωγο΄ς δεν µπορει΄, κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄, να πωλη΄σει η΄ να διαθε΄σει κατα΄ οιοδη΄ποτε α΄λλο τρο΄πο σε
εµπορι΄α το προϊο΄ν που αποτελει΄ αντικει΄µενο του συµφωνητικου΄.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το πρω΄το εδα΄φιο, ο παραγωγο΄ς µπορει΄,
κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄, να αναλα΄βει τη
δε΄σµευση να παραδω΄σει τον επιτραπε΄ζιο οι΄νο που αποτελει΄
αντικει΄µενο του συµφωνητικου΄, µο΄λις αυτο΄ λη΄ξει, σε απο΄σταξη η
οποι΄α αναφε΄ρεται στον τι΄τλο ΙΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄.
4.
Ο παραγωγο΄ς πληροφορει΄ εκ των προτε΄ρων, εντο΄ς προθεσµι΄ας που προ΄κειται να καθοριστει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, τον
οργανισµο΄ παρε΄µβασης σχετικα΄ µε οποιαδη΄ποτε µεταβολη΄ ΄εχει
επε΄λθει κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄ και η οποι΄α
αφορα΄:
α)

τον το΄πο αποθεµατοποι΄ησης η΄

β)

τη συσκευασι΄α του προϊο΄ντος. Στην προκειµε΄νη περι΄πτωση ο
παραγωγο΄ς αναφε΄ρει τον αριθµο΄ των περιεκτω΄ν, στους
οποι΄ους θα αποθεµατοποιηθει΄ οριστικα΄ το προϊο΄ν.

5.
'Οταν ο παραγωγο΄ς προτι΄θεται να µεταφε΄ρει το προϊο΄ν που
αποτελει΄ αντικει΄µενο του συµφωνητικου΄ σε το΄πο αποθεµατοποι΄ησης που βρι΄σκεται σε α΄λλη τοποθεσι΄α η΄ σε µε΄ρος που δεν του
ανη΄κει, η µεταφορα΄ µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µο΄νο εφο΄σον το
επιτρε΄πει ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης, ο οποι΄ος ΄εχει ενηµερωθει΄
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 4.
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6.
Οι παραγωγοι΄ που ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνητικο΄ ιδιωτικη΄ς
αποθεµατοποι΄ησης για τα γλευ΄κη σταφυλιω΄ν µπορου΄ν να µεταποιη΄σουν, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, τα εν λο΄γω γλευ΄κη σε συµπυκνωµε΄να
γλευ΄κη σταφυλιω΄ν η΄ σε ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη
κατα΄ την περι΄οδο ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄.
Οι παραγωγοι΄που ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνητικο΄ ιδιωτικη΄ς αποθεµατοποι΄ησης για τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν µπορου΄ν
να µεταποιη΄σουν, εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει, τα προϊο΄ντα αυτα΄ σε
ανακαθαρισµε΄να συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν κατα΄ την
περι΄οδο ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄.
Οι παραγωγοι΄ µπορου΄ν να αναθε΄σουν σε τρι΄τους τις εργασι΄ες
µεταποι΄ησης που αναφε΄ρονται στα δυ΄ο προηγου΄µενα εδα΄φια,
εφο΄σον τα σχετικα΄ προϊο΄ντα που προκυ΄πτουν απο΄ τη µεταποι΄ηση
βρι΄σκονται στην κατοχη΄ των εν λο΄γω παραγωγω΄ν και αυτοι΄
΄εχουν υποβα΄λει προηγου΄µενη δη΄λωση. Το σχετικο΄ κρα΄τος µε΄λος
πραγµατοποιει΄ τους ελε΄γχους των εργασιω΄ν αυτω΄ν.
7.
Οι ενδιαφερο΄µενοι παραγωγοι΄ ανακοινω΄νουν γραπτω΄ς στον
οργανισµο΄ παρε΄µβασης την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης των εργασιω΄ν
µεταποι΄ησης που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 6, τον το΄πο
αποθεµατοποι΄ησης και τον τυ΄πο συσκευασι΄ας.
Η ανακοι΄νωση πρε΄πει να περιε΄λθει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
τουλα΄χιστον 15 ηµε΄ρες πριν απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης των
εργασιω΄ν µεταποι΄ησης.
Εντο΄ς προθεσµι΄ας ενο΄ς µηνο΄ς που υπολογι΄ζεται απο΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης των εργασιω΄ν µεταποι΄ησης, οι παραγωγοι΄ διαβιβα΄ζουν
στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης ΄ενα δελτι΄ο ανα΄λυσης του προϊο΄ντος,
στο οποι΄ο αναφε΄ρονται τουλα΄χιστον τα στοιχει΄α τα οποι΄α απαιτου΄νται για το προϊο΄ν αυτο΄ στο α΄ρθρο 29 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
8.
'Οταν πραγµατοποιει΄ται µια απο΄ τις µεταποιη΄σεις που
αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 6 του παρο΄ντος α΄ρθρου, το ποσο΄
της ενι΄σχυσης στην αποθεµατοποι΄ηση για το προϊο΄ν που αποτελει΄
αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ ει΄ναι ΄σο:
ι
α)

β)

δικαιολογητικου΄. Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης θε΄τει τε΄λος, για την
ποσο΄τητα του σχετικου΄ προϊο΄ντος στο συµφωνητικο΄ κατα΄ την
ηµεροµηνι΄α του δελτι΄ου ανα΄λυσης.
2.
Στην περι΄πτωση που ΄ενας ΄ελεγχος ο οποι΄ος ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης η΄ απο΄ οιοδη΄ποτε α΄λλο
οργανισµο΄ καταδει΄ξει ο΄τι το συ΄νολο η΄ µε΄ρος του προϊο΄ντος που
αποτελει΄ αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ δεν ανταποκρι΄νεται πλε΄ον
κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος αυτου΄ στους ο΄ρους που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης θε΄τει τε΄λος, για την ποσο΄τητα του
σχετικου΄ προϊο΄ντος, στο συµφωνητικο΄ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α που
ορι΄ζει.

'Αρθρο 36
'Οροι χορη΄γησης της ενι΄σχυσης
1.

Πλην περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας,

α)

αν ο παραγωγο΄ς δεν εκπληρω΄σει τις υποχρεω
΄ σεις που υπε΄χει
δυνα΄µει του α΄ρθρου 34 παρα΄γραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του
παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ εφο΄σον αρνει΄ται να υποστει΄ τους
ελε΄γχους, η ενι΄σχυση δεν οφει΄λεται,

β)

αν ο παραγωγο΄ς δεν εκπληρω΄σει µι΄α απο΄ τις υποχρεω΄σεις
που υπε΄χει δυνα΄µει του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄ του συµφωνητικου΄, εκτο΄ς αυτω΄ν που αναφε΄ρονται υπο΄ α), η ενι΄σχυση
µειω΄νεται κατα΄ ΄ενα ποσο΄ που ορι΄ζεται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄
ανα΄λογα µε τη σοβαρο΄τητα της διαπραχθει΄σας παρα΄βασης.

2.
Στις περιπτω΄σεις αναγνωρισµε΄νης ανωτε΄ρας βι΄ας, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ορι΄ζει τα µε΄τρα τα οποι΄α θεωρει΄ αναγκαι΄α
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των περιστα΄σεων.

µε το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 25 στοιχει΄ο α) του
παρο΄ντος κανονισµου΄ για τη µεταποι΄ηση που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 6 εδα΄φιο πρω΄το,

'Αρθρο 37

µε το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 25 στοιχει΄ο β) του
παρο΄ντος κανονισµου΄ για τη µεταποι΄ηση που αναφε΄ρεται
στην παρα΄γραφο 6 εδα΄φιο δευ΄τερο.

Η ενι΄σχυση υπολογι΄ζεται, για ο΄λη τη δια΄ρκεια αποθεµατοποι΄ησης,
βα΄σει των ποσοτη΄των προϊο΄ντος που αποτελει΄ αντικει΄µενο της
συ΄µβασης πριν τη µεταποι΄ηση.
'Αρθρο 35
Μεταβολη΄ του προϊο΄ντος κατα΄ τη δια΄ρκεια της αποθεµατοποι΄ησης
1.
Στην περι΄πτωση που το συ΄νολο η΄ µε΄ρος του προϊο΄ντος που
αποτελει΄ αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ δεν ανταποκρι΄νεται πλε΄ον,
κατα΄ τη δια΄ρκεια ισχυ΄ος αυτου΄, στους ο΄ρους που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 34 παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο
παραγωγο΄ς πληροφορει΄ αµελλητι΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης. Η
πληροφορι΄α συνοδευ΄εται µε δελτι΄ο ανα΄λυσης που ενε΄χει θε΄ση

31.7.2000

Καταβολη΄ της ενι΄σχυσης
1.
Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης καταβα΄λλεται το αργο΄τερο 3 µη΄νες
µετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης του συµφωνητικου΄, εκτο΄ς:
α)

περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας,

β)

στην περι΄πτωση που ΄εχει κινηθει΄ διοικητικη΄ ΄ερευνα ο΄σον
αφορα΄ το δικαι΄ωµα για ενι΄σχυση. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η
πληρωµη΄ επε΄ρχεται µο΄νο µετα΄ απο΄ την αναγνω΄ριση του
δικαιω΄µατος για ενι΄σχυση.

2.
Στην περι΄πτωση που τι΄θεται τε΄λος στο συµφωνητικο΄ συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 33 η΄ 36 του παρο΄ντος κανονισµου΄, η ενι΄σχυση
οφει΄λεται κατ’ αναλογι΄α της πραγµατικη΄ς δια΄ρκειας ισχυ΄ος του
συµφωνητικου΄. Η καταβολη΄ της ενι΄σχυσης αυτη΄ς πραγµατοποιει΄ται
το αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α, κατα΄ την οποι΄α
ετε΄θη τε΄λος στο συµφωνητικο΄.
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'Αρθρο 38

ΤΙΤΛΟΣ III

ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Προκαταβολη΄

Ε ι σ α γ ω γ η΄

1.
Οι παραγωγοι΄ που ΄εχουν συνα΄ψει συµφωνητικο΄ µακροπρο΄θεσµης αποθεµατοποι΄ησης λαµβα΄νουν µετα΄ απο΄ αι΄τηση΄ τους την
προκαταβολη΄ του ποσου΄ της ενι΄σχυσης, που υπολογι΄ζεται κατα΄
την κατα΄ρτιση του συµφωνητικου΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχει συσταθει΄
εγγυ΄ηση ποσου΄ ΄σου
ι
µε 120 % του ποσου΄ της ενι΄σχυσης υπε΄ρ του
οργανισµου΄ παρε΄µβασης.
Η πληρωµη΄ της προκαταβολη΄ς πραγµατοποιει΄ται το αργο΄τερο
τρεις µη΄νες µετα΄ την προσκο΄µιση της απο΄δειξης ο΄τι ΄εχει συσταθει΄
εγγυ΄ηση.
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'Αρθρο 40
Αντικει΄µενο του παρο΄ντος τι΄τλου
Ο παρω΄ν τι΄τλος θεσπι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς των αποστα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο κεφα΄λαιο ΙΙ του τι΄τλου ΙΙΙ του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
'Αρθρο 41

Η καταβολη΄ του υπολοι΄που επε΄ρχεται το αργο΄τερο τρεις µη΄νες
µετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης του συµφωνητικου΄.

Ορισµοι΄
2.
Οι εγγυη΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παρε΄χονται υπο΄ µορφη΄ εγγυ΄ησης που δι΄δεται απο΄ ΄εναν οργανισµο΄
ο οποι΄ος ανταποκρι΄νεται στα κριτη΄ρια που ΄εχουν καθοριστει΄ απο΄
το κρα΄τος µε΄λος, στο οποι΄ο υπα΄γεται ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης.

1.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου νοει΄ται ως:

α)

παραγωγο΄ς:
i)

για την εφαρµογη΄ του κεφαλαι΄ου I του παρο΄ντος
τι΄τλου: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο η΄ κα΄θε οµα΄δα
των προσω΄πων αυτω΄ν που παρη΄γαγε οι΄νο απο΄ νωπα΄
σταφυ΄λια, γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, µερικω΄ς ζυµωθε΄ν
γλευ΄κος σταφυλιω΄ν η΄ νε΄ο οι΄νο που βρι΄σκεται ακο΄µη σε
ζυ΄µωση, δικη΄ς τους παραγωγη΄ς η΄ που αγορα΄στηκαν,
καθω΄ς και κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο η΄ κα΄θε
οµα΄δα των προσω΄πων αυτω΄ν που υπο΄κειται στις υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999·

ii)

για την εφαρµογη΄ των κεφαλαι΄ων II και III του παρο΄ντος
τι΄τλου: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο η΄ οµα΄δα
των προσω΄πων αυτω΄ν που παρη΄γαγε οι΄νο απο΄ νωπα΄
σταφυ΄λια, γλευ΄κος σταφυλιω΄ν η΄ µερικω΄ς ζυµωθε΄ν
γλευ΄κος σταφυλιω΄ν, δικη΄ς τους παραγωγη΄ς η΄ που
αγορα΄στηκαν,

Οι εγγυη΄σεις αποδεσµευ΄ονται µο΄λις πραγµατοποιηθει΄ η καταβολη΄
του υπολοι΄που.
Στην περι΄πτωση που, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 36 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο α) του παρο΄ντος κανονισµου΄, δεν οφει΄λεται ενι΄σχυση, οι
εγγυη΄σεις καταπι΄πτουν στο συ΄νολο΄ τους.
Στην περι΄πτωση που η εφαρµογη΄ των µε΄τρων που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 36 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) του παρο΄ντος κανονισµου΄
οδηγει΄ σε προσδιορισµο΄ του ποσου΄ της ενι΄σχυσης σε επι΄πεδο
κατω΄τερο του ποσου΄ που ΄εχει η΄δη καταβληθει΄, το ποσο΄ της
εγγυ΄ησης µειω΄νεται κατα΄ 120 % του καταβληθε΄ντος ποσου΄
πε΄ραν της οφειλο΄µενης ενι΄σχυσης. Η εγγυ΄ηση, η οποι΄α µειω΄νεται
κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο, αποδεσµευ΄εται το αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄
την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης του συµφωνητικου΄.

β)

3.
Τα κρα΄τη µε΄λη προβαι΄νουν στις αναγκαι΄ες προσαρµογε΄ς, σε
περι΄πτωση εφαρµογη΄ς της δια΄ταξης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 29
παρα΄γραφος 5 στοιχει΄ο θ).

οινοπνευµατοποιο΄ς: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο η΄ οµα΄δα
των προσω΄πων αυτω΄ν που:
i)

προβαι΄νει σε απο΄σταξη οι΄νων, αλκοολωµε΄νων οι΄νων,
υποπροϊο΄ντων της οινοποι΄ησης η΄ κα΄θε α΄λλης µεταποι΄ησης σταφυλιω΄ν και

ii)

΄εχει αναγνωρισθει΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους
µε΄λους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου βρι΄σκονται οι εγκαταστα΄σεις απο΄σταξης,

'Αρθρο 39
Σχε΄ση µε τους οι΄νους ποιο΄τητας
'Ενας επιτραπε΄ζιος οι΄νος που ΄εχει αποτελε΄σει αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ αποθεµατοποι΄ησης δεν µπορει΄, στη συνε΄χεια να αναγνωρισθει΄ ως v.q.p.r.d. ου΄τε να χρησιµοποιηθει΄ για την παρασκευη΄
ενο΄ς v.q.p.r.d., ενο΄ς v.m.q.p.r.d., ενο΄ς v.l.q.p.r.d. η΄ ενο΄ς
v.p.q.p.r.d, που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 54 παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

γ)

παρασκευαστη΄ς αλκοολωµε΄νου οι΄νου: κα΄θε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄
προ΄σωπο η΄ οµα΄δα των προσω΄πων αυτω΄ν, µε εξαι΄ρεση τον
οινοπνευµατοποιο΄, ο οποι΄ος:
i)

µεταποιει΄ τον οι΄νο σε αλκοολωµε΄νο οι΄νο και

ii)

αναγνωρι΄ζεται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους
µε΄λους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου βρι΄σκονται οι εγκαταστα΄σεις,

L 194/66

δ)

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

αρµο΄διος οργανισµο΄ς παρε΄µβασης:
i)

για την παραλαβη΄ και την ΄εγκριση των συµφωνητικω΄ν η΄
των δηλω΄σεων παρα΄δοσης για απο΄σταξη, καθω΄ς και των
συµφωνητικω΄ν παρα΄δοσης για παρασκευη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου: ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης που ορι΄ζεται απο΄
το κρα΄τος µε΄λος, στο ΄εδαφος του οποι΄ου βρι΄σκεται ο
οι΄νος τη στιγµη΄ της προσκο΄µισης του συµφωνητικου΄ η΄
της δη΄λωσης,

ii)

για την καταβολη΄ της ενι΄σχυσης στον παρασκευαστη΄
αλκοολωµε΄νου οι΄νου, που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 69:
ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης που ορι΄ζεται απο΄ το κρα΄τος
µε΄λος, στο ΄εδαφος του οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται η
παρασκευη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου,

iii)

σε ο΄λες τις α΄λλες περιπτω΄σεις: ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης που ορι΄ζεται απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, στο ΄εδαφος του
οποι΄ου πραγµατοποιει΄ται η απο΄σταξη.

2.
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου εξοµοιου΄ται µε τον
οινοπνευµατοποιο΄, το φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο η΄ η οµα΄δα των
προσω΄πων αυτω΄ν, εκτο΄ς του παρασκευαστη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου,
ο οποι΄ος:
α)

εγκρι΄νεται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους µε΄λους, στο
΄εδαφος του οποι΄ου ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος,

β)

αγορα΄ζει απο΄ τον παραγωγο΄, ο΄πως ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο
1 στοιχει΄ο α), οι΄νο η΄ υποπροϊο΄ντα της οινοποι΄ησης η΄ κα΄θε
α΄λλης µεταποι΄ησης σταφυλιω΄ν µε σκοπο΄ να τα αποστα΄ξει για
λογαριασµο΄ του απο΄ εγκεκριµε΄νο οινοπνευµατοποιο΄ και

γ)

καταβα΄λλει στον παραγωγο΄, για το προϊο΄ν που του αγορα΄ζει,
τουλα΄χιστον την ελα΄χιστη τιµη΄ αγορα΄ς που καθορι΄ζεται για
τη σχετικη΄ απο΄σταξη.

Το προ΄σωπο η΄ η οµα΄δα που εξοµοιου΄ται µε τον οινοπνευµατοποιο΄
υπο΄κειται στις ΄διες
ι
υποχρεω΄σεις και τυγχα΄νει των ιδι΄ων δικαιωµα΄των µε αυτο΄ν.
3.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν, ανα΄λογα µε
λεπτοµε΄ρειες που καθορι΄ζουν, ο΄τι, για τον σκοπο΄ της συ΄ναψης
των συµφωνητικω΄ν καθω΄ς και της παρα΄δοσης του οι΄νου στην
απο΄σταξη, εξοµοιου΄ται µε τον παραγωγο΄, µετα΄ απο΄ αι΄τηση, η
΄ενωση των συνεταιριστικω΄ν οινοποιει΄ων για τις ποσο΄τητες οι΄νου
που ΄εχουν παραχθει΄ και παραδοθει΄ απο΄ τα συνεταιριστικα΄ οινοποιει΄α που αποτελου΄ν µε΄λη της ΄ενωσης. Αυτα΄ παραµε΄νουν εν
πα΄ση περιπτω΄σει κα΄τοχοι των δικαιωµα΄των και υπευ΄θυνα των
υποχρεω΄σεων που προβλε΄πονται απο΄ την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.
Στην περι΄πτωση που η ΄ενωση ΄εχει την προ΄θεση να προσφυ΄γει,
κατο΄πιν συµφωνι΄ας µε τα σχετικα΄ συνεταιριστικα΄ οινοποιει΄α, κατα΄
τη δια΄ρκεια µιας καθορισµε΄νης περιο΄δου, σε µι΄α απο΄ τις αποστα΄ξεις
που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα τι΄τλο, ενηµερω΄νει σχετικα΄ γραπτω΄ς
τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης. Στην περι΄πτωση αυτη΄:
α)

β)

τα συνεταιριστικα΄ οινοποιει΄α µε΄λη των ενω΄σεων, δεν µπορου΄ν,
µεµονωµε΄να, να συνα΄ψουν τα συµφωνητικα΄ απο΄σταξης ου΄τε
να πραγµατοποιη΄σουν τις παραδο΄σεις για τη σχετικη΄
απο΄σταξη,
οι ποσο΄τητες οι΄νου που παραδι΄δονται στην απο΄σταξη απο΄
την ΄ενωση καταλογι΄ζονται στα συνεταιριστικα΄ οινοποιει΄α, για
λογαριασµο΄ των οποι΄ων πραγµατοποιει΄ται η παρα΄δοση.
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'Οσον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄, η µη εκπλη΄ρωση των προβλεποµε΄νων υποχρεω΄σεων,
εκ µε΄ρους ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων συνεταιριστικω΄ν οινοποιει΄ων
συνεπα΄γεται, µε την επιφυ΄λαξη συνεπειω΄ν γι' αυτα΄ ο΄τι η΄ ΄ενωση
αποκλει΄εται απο΄ τις παραδο΄σεις για τη σχετικη΄ απο΄σταξη, εντο΄ς
του ορι΄ου των ποσοτη΄των οι΄νων που θα ει΄χαν παραδοθει΄ για
λογαριασµο΄ των συνεταιριστικω΄ν οινοποιει΄ων, που διε΄πραξαν την
παρα΄βαση.
Τα κρα΄τη µε΄λη που κα΄νουν χρη΄ση της ευχε΄ρειας που αναφε΄ρεται
στην παρου΄σα παρα΄γραφο ενηµερω΄νουν σχετικα΄ την Επιτροπη΄ και
της ανακοινω΄νουν τα µε΄τρα που ΄ελαβαν προς το σκοπο΄ αυτο΄. Η
Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει την ενηµε΄ρωση των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.
'Αρθρο 42
΄ν
'Εγκριση των οινοπνευµατοποιω
1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν εγκρι΄νουν τους
οινοπνευµατοποιου΄ς που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην επικρα΄τεια΄
τους και που προτι΄θενται να πραγµατοποιη΄σουν τις εργασι΄ες
απο΄σταξης που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα τι΄τλο και καταρτι΄ζουν
κατα΄λογο των εγκεκριµε΄νων οινοπνευµατοποιω΄ν. Ωστο΄σο, οι εν
λο΄γω αρχε΄ς µπορου΄ν να µην συµπεριλα΄βουν στον κατα΄λογο τους
εγκεκριµε΄νους οινοπνευµατοποιου΄ς, οι οποι΄οι δεν ει΄ναι σε θε΄ση να
παρα΄γουν, στο πλαι΄σιο των αποστα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο
κεφα΄λαιο I του παρο΄ντος τι΄τλου, προϊο΄ντα, των οποι΄ων ο αλκοολικο΄ς τι΄τλος ει΄ναι ΄σος
ι
η΄ ανω΄τερος απο΄ 92 % vol.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς εξασφαλι΄ζουν την ενηµε΄ρωση του εν λο΄γω
καταλο΄γου και τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ κα΄θε
µετε΄πειτα τροποποι΄ηση. Η Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει τη δηµοσι΄ευση
του εν λο΄γω καταλο΄γου και των τροποποιη΄σεω΄ν του.
2.
Η ΄εγκριση ενο΄ς οινοπνευµατοποιου΄ µπορει΄ να ανακληθει΄
προσωρινα΄ η΄ οριστικα΄ απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄, εφο΄σον αυτο΄ς δεν
εκπληρω΄νει τις υποχρεω΄σεις που υπε΄χει δυνα΄µει των κοινοτικω΄ν
διατα΄ξεων.
'Αρθρο 43
Aλκοο΄λη που προε΄ρχεται απο΄ τις αποστα΄ξεις
Απο΄ τις αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα τι΄τλο µπορει΄
να παραχθει΄ µο΄νο:
α)

ουδε΄τερη αλκοο΄λη που ανταποκρι΄νεται στον ορισµο΄ που
αναφε΄ρεται στο παρα΄ρτηµα IΙΙ του παρο΄ντος κανονισµου΄ η΄

β)

απο΄σταγµα οι΄νου η΄ στεµφυ΄λων που ανταποκρι΄νονται στους
ορισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4
στοιχει΄α δ) η΄ στ) του κανονισµου΄ (EΟΚ) αριθ. 1576/89 του
Συµβουλι΄ου της 29ης Μαι΅ου 1989 για τη θε΄σπιση των
γενικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε τον ορισµο΄, το χαρακτηρισµο΄
και την παρουσι΄αση των αλκοολου΄χων ποτω΄ν (1) η΄

γ)

΄ενα προϊο΄ν απο΄σταξης η΄ ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη, µε αλκοολικο΄
τι΄τλο τουλα΄χιστον 52 % vol.

(1) ΕΕ L 160 της 27.6.1989, σ. 1. 'Οπως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 3378/94 (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).
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Σε περι΄πτωση παραγωγη΄ς του προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο
πρω΄το εδα΄φιο στοιχει΄ο γ), το προϊο΄ν αυτο΄ µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ µο΄νο υπο΄ επι΄σηµο ΄ελεγχο για:
i)

την παραγωγη΄ αλκοολου΄χου ποτου΄,

ii)

τη µεταποι΄ηση σε ΄ενα απο΄ τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στα
στοιχει΄α α) η΄ β), µε εξαι΄ρεση τα αποστα΄γµατα στεµφυ΄λων
σταφυλιω΄ν,

iii)

την παραγωγη΄ αλκοο΄λης που προορι΄ζεται για βιοµηχανικε΄ς
χρη΄σεις.

Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα προκειµε΄νου να
εξασφαλι΄σουν την τη΄ρηση της υποχρε΄ωσης που αναφε΄ρεται στο
δευ΄τερο εδα΄φιο.
'Αρθρο 44
Με΄θοδοι ανα΄λυσης της ουδε΄τερης αλκοο΄λης
Οι κοινοτικε΄ς µε΄θοδοι ανα΄λυσης της ουδε΄τερης αλκοο΄λης που
ορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα IV του παρο΄ντος κανονισµου΄ εµφαι΄νονται
στο παρα΄ρτηµα V του παρο΄ντος κανονισµου΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΙΣ

΄ τηµα
΄µα I: Οινικο΄ παρακρα
Τµη
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στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α προβαι΄νουν στην
οινοποι΄ηση η΄ σε οποιαδη΄ποτε α΄λλη µεταποι΄ηση των σταφυλιω΄ν
για ποσο΄τητα που αντιστοιχει΄ σε περισσο΄τερα απο΄ 25 εκατο΄λιτρα
οι΄νου αλλα΄ δεν υπερβαι΄νει τα 40 εκατο΄λιτρα.
'Αρθρο 46
Χαρακτηριστικα΄ των υποπροϊο΄ντων που παραδι΄δονται στην
απο΄σταξη
1.
Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 4 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η ποσο΄τητα αλκοο΄λης που
περιε΄χεται στα προϊο΄ντα που παραδι΄δονται στην απο΄σταξη ει΄ναι
τουλα΄χιστον ΄ση
ι µε 5 % του ο΄γκου αλκοο΄λης που περιε΄χεται στον
οι΄νο, για τους παραγωγου΄ς που παραδι΄δουν τα στε΄µφυλα για την
παραγωγη΄ οινοκυανι΄νης. Για τους λευκου΄ς vqprd, η ποσο΄τητα
αυτη΄ ει΄ναι τουλα΄χιστον ΄ση
ι µε 7 %.
2.
Για τον καθορισµο΄ του ο΄γκου αλκοο΄λης που παραδι΄δεται
για απο΄σταξη υπο΄ µορφη΄ προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
48 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο κατ' αποκοπη΄ φυσικο΄ς αλκοολικο΄ς
τι΄τλος κατ' ο΄γκο που πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη στις δια΄φορες
αµπελουργικε΄ς ζω΄νες καθορι΄ζεται:
α)

σε 8,5 % για τη ζω΄νη B,

β)

σε 9,0 % για τη ζω΄νη Γ I,

γ)

σε 9,5 % για τη ζω΄νη Γ II,

δ)

σε 10,0 % για τη ζω΄νη Γ III.

'Αρθρο 45
Υποχρε΄ωση παρα΄δοσης των υποπροϊο΄ντων στην απο΄σταξη
1.
Οι παραγωγοι΄ που υπο΄κεινται σε µι΄α απο΄ τις υποχρεω΄σεις
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, εκπληρω΄νουν την υποχρε΄ωση΄ τους παραδι΄δοντας σε ΄εναν
οινοπνευµατοποιο΄ το αργο΄τερο στις 15 Ιουλι΄ου της σχετικη΄ς
περιο΄δου εµπορι΄ας:

3.
Για να διατηρηθου΄ν τα ΄εξοδα απο΄σταξης σε λογικα΄ επι΄πεδα,
τα µε΄σα χαρακτηριστικα΄ που πρε΄πει να παρουσια΄ζουν τα υποπροϊο΄ντα της οινοποι΄ησης κατα΄ την παρα΄δοση στο οινοπνευµατοποιει΄ο,
ει΄ναι τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα:
α)

Στε΄µφυλα σταφυλιω΄ν:

α)

΄ ν σε ΄εναν
το συ΄νολο των στεµφυ΄λων και των οινολασπω
αναγνωρισµε΄νο οινοπνευµατοποιο΄ και

i)

στην αµπελουργικη΄ ζω΄νη B: 2 λι΄τρα καθαρη΄ς αλκοο΄λης
ανα΄ 100 χιλιο΄γραµµα,

β)

ενδεχοµε΄νως, τους οι΄νους σε αναγνωρισµε΄νο οινοπνευµατοποιο΄ η΄ αναγνωρισµε΄νο παρασκευαστη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου.

ii)

στην αµπελουργικη΄ ζω΄νη Γ: 2 λι΄τρα καθαρη΄ς αλκοο΄λης
ανα΄ εκατο΄κιλο, ο΄ταν προε΄ρχεται απο΄ ποικιλι΄ες που
εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη των ποικιλιω΄ν αµπε΄λου για
την εν λο΄γω διοικητικη΄ ενο΄τητα, εκτο΄ς των οινοποιη΄σιµων σταφυλιω΄ν· 2,8 λι΄τρα καθαρη΄ς αλκοο΄λης ανα΄
100 χιλιο΄γραµµα ο΄ταν προε΄ρχονται απο΄ ποικιλι΄ες που
εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη για την εν λο΄γω διοικητικη΄
ενο΄τητα, µο΄νο ως οινοποιη΄σιµες ποικιλι΄ες.

'Οταν ο παραγωγο΄ς παραδι΄δει σε οινοπνευµατοποιο΄, του οποι΄ου
΄εχει ανακληθει΄ η ΄εγκριση, οι ποσο΄τητες µπορου΄ν µεν να πιστωθου΄ν,
αλλα΄ αποκλει΄εται κα΄θε κοινοτικη΄ παρε΄µβαση.
2.
Οι παραγωγοι΄ που δεν προε΄βησαν σε οινοποι΄ηση η΄ σε
οιαδη΄ποτε α΄λλη µεταποι΄ηση σταφυλιω΄ν σε συνεταιριστικε΄ς εγκαταστα΄σεις και που, κατα΄ τη δια΄ρκεια της υπο΄ψη αµπελουργικη΄ς
περιο΄δου, δεν λαµβα΄νουν ποσο΄τητα οι΄νου η΄ γλευ΄κους ανω΄τερη
απο΄ 25 εκατο΄λιτρα, µπορου΄ν να µην παραδω΄σουν.
Στο ιταλικο΄ µε΄ρος των αµπελοοινικω΄ν ζωνω΄ν Γ καθω΄ς και
στην αµπελοοινικη΄ ζω΄νη της Πορτογαλι΄ας, οι υποκει΄µενοι στην
υποχρε΄ωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 µπορου΄ν να
αποδεσµευτου΄ν χρησιµοποιω΄ντας τη δυνατο΄τητα που προβλε΄πεται

β)

Οινολα΄σπες:
i)

στην αµπελουργικη΄ ζω΄νη B: 3 λι΄τρα καθαρη΄ς αλκοο΄λης
ανα΄ 100 χιλιο΄γραµµα, 45 % υγρασι΄α,

ii)

στην αµπελουργικη΄ ζω΄νη Γ: 4 λι΄τρα καθαρη΄ς αλκοο΄λης
ανα΄ 100 χιλιο΄γραµµα, 45 % υγρασι΄α.
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4.
Για τους παραγωγου΄ς που παραδι΄δουν οι΄νο της παραγωγη΄ς
τους στην οξοποιι΄α, η ποσο΄τητα αλκοο΄λης, που εκφρα΄ζεται σε
καθαρη΄ αλκοο΄λη και που περιε΄χεται στους οι΄νους που παραδι΄δονται κατ’ αυτο΄ τον τρο΄πο µειω΄νεται απο΄ την ποσο΄τητα αλκοο΄λης,
που εκφρα΄ζεται σε καθαρη΄ αλκοο΄λη, και περιε΄χεται στον οι΄νο που
πρε΄πει να παραδοθει΄ για απο΄σταξη µε σκοπο΄ την εκπλη΄ρωση της
υποχρε΄ωσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 3 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Για τους παραγωγου΄ς που παραδι΄δουν τον οι΄νο τους η΄ τα
υποπροϊο΄ντα τους µε σκοπο΄ ελεγχο΄µενο πειραµατισµο΄ απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις σχετικα΄ µε την τιµη΄ αγορα΄ς
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 47 και η ενι΄σχυση που πρε΄πει να
καταβληθει΄στον οινοπνευµατοποιο΄ ει΄ναι 0,277 ευρω΄/%vol/εκατο΄λιτρο.
Στην περι΄πτωση του πειραµατισµου΄, το κρα΄τος µε΄λος δεν µπορει΄
να υπερβει΄ 100 το΄νους στεµφυ΄λων και 100 το΄νους οινολασπω΄ν
ανα΄ πειραµατισµο΄.
'Αρθρο 47
Τιµη΄ αγορα΄ς

β)

Ωστο΄σο, εκτο΄ς αν ο παραγωγο΄ς ει΄ναι αντι΄θετος, ο οινοπνευµατοποιο΄ς µπορει΄:
α)

να καταβα΄λει το αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄ την παρα΄δοση
των προϊο΄ντων στον παραγωγο΄ µι΄α προκαταβολη΄ που
αντιστοιχει΄ στο 80 % της τιµη΄ς αγορα΄ς η΄

β)

να καταβα΄λει την προκαταβολη΄ που αναφε΄ρεται υπο΄ α) µετα΄
την παρα΄δοση των προϊο΄ντων και το αργο΄τερο ΄ενα µη΄να µετα΄
την υποβολη΄ του τιµολογι΄ου που πρε΄πει να εκδοθει΄ για τα
σχετικα΄ προϊο΄ντα πριν απο΄ την 31η Αυγου΄στου που ΄επεται
της σχετικη΄ς περιο΄δου.

Το υπο΄λοιπο θα καταβληθει΄ στον παραγωγο΄ απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ το αργο΄τερο στις 31 Οκτωβρι΄ου.

γ)

αποστα΄γµατα οι΄νων: 0,2777 ευρω΄

δ)

ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη απο΄ οι΄νους και
0,2777 ευρω΄

1.
Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης που καταβα΄λλεται στον οινοπνευµατοποιο΄ για τα προϊο΄ντα που ΄εχουν αποσταχθει΄ στο πλαι΄σιο µιας
των αποστα΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ανα΄ % vol αλκοο΄λης και ανα΄ εκατο΄λιτρο
προϊο΄ντος που προε΄ρχεται απο΄ την απο΄σταξη, καθορι΄ζεται κατα΄
τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
α)

ουδε΄τερη αλκοο΄λη:
i)

κατ αποκοπη΄ ενι΄σχυση 0,6279 ευρω΄

ii)

ενι΄σχυση για τα στε΄µφυλα 0,8453 ευρω΄

iii)

ενι΄σχυση για τους οι΄νους και τις οινολα΄σπες
0,4106 ευρω΄

οινολα΄σπες:

Στην περι΄πτωση που ο οινοπνευµατοποιο΄ς παρε΄χει την απο΄δειξη
ο΄τι το προϊο΄ν της απο΄σταξης η΄ η ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη που ΄ελαβε
µε απο΄σταξη στεµφυ΄λων ΄εχει χρησιµοποιηθει΄ ο΄χι σαν απο΄σταγµα
στεµφυ΄λων αλλα΄ διαφορετικα΄, µπορει΄ να του καταβληθει΄ συµπληρωµατικο΄ ποσο΄ 0,3139 ευρω΄/%vol/εκατο΄λιτρο.
2.
Οι διαφοροποιηµε΄νες ενισχυ΄σεις για την αλκοο΄λη στεµφυ΄λων
η΄ την αλκοο΄λη οι΄νου και στεµφυ΄λων οι΄νου που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, στοιχει΄ο α)
α)

µπορου΄ν να αποφασιστου΄ν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ο΄ταν η
εφαρµογη΄ της κατ' αποκοπη΄ ενι΄σχυσης υπο΄ i) οδηγει΄ η΄
ενδε΄χεται να οδηγη΄σει στην αδυναµι΄α, σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς
της Κοινο΄τητας, να ανατεθει΄ η απο΄σταξη ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων
των υποπροϊο΄ντων της οινοποι΄ησης,

β)

εφαρµο΄ζονται υποχρεωτικα΄ στους οινοπνευµατοποιου΄ς οι
οποι΄οι, κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου, απο΄σταξαν τη µι΄α η΄
την α΄λλη πρω΄τη υ΄λη για ποσοστο΄ που υπερβαι΄νει το 60 %
της συνολικα΄ πραγµατοποιηθει΄σας απο΄σταξης.

3.
∆εν οφει΄λεται ενι΄σχυση για τις ποσο΄τητες οι΄νου που παραδο΄θηκαν στην απο΄σταξη και υπερβαι΄νουν κατα΄ περισσο΄τερο απο΄ 2 %
την υποχρε΄ωση του παραγωγου΄ που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 45
παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
'Αρθρο 49
Εξαιρε΄σεις απο΄ την υποχρε΄ωση παρα΄δοσης
1.
∆εν υπο΄κεινται στις υποχρεω
΄ σεις που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999:
α)

οι παραγωγοι΄ που αποσυ΄ρουν τα υποπροϊο΄ντα της οινοποι΄ησης, υπο΄ ΄ελεγχο και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 50 παρα΄γραφος 1 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

β)

οι παραγωγοι΄ αφρωδω΄ν οι΄νων ποιο΄τητας αρωµατικου΄ τυ΄που
΄ ν οι΄νων ποιο΄τητας αρωµατικου΄
και αφρωδω΄ν και ηµιαφρωδω
τυ΄που που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς, οι οποι΄οι
παρασκευ΄ασαν αυτου΄ς τους οι΄νους απο΄ γλευ΄κος σταφυλιω΄ν
η΄ απο΄ αγορασµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν που ΄εχει υποστει΄
µερικη΄ ζυ΄µωση η΄ που ΄εχει υποστει΄επεξεργασι΄ες σταθεροποι΄ησης για την αφαι΄ρεση των οινολασπω΄ν.

'Αρθρο 48
Ενι΄σχυση που καταβα΄λλεται στον οινοπνευµατοποιο΄

αποστα΄γµατα στεµφυ΄λων και προϊο΄ν της απο΄σταξης:
0,3985 ευρω΄
η΄ ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη απο΄ στε΄µφυλα που ΄εχουν αλκοολικο΄
τι΄τλο τουλα΄χιστον 52 % vol

1.
Η τιµη΄ αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 9
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 εφαρµο΄ζεται σε εµπο΄ρευµα
καθαρο΄ και ελευ΄θερο στις εγκαταστα΄σεις του οινοπνευµατοποιου΄.
2.
Η τιµη΄ αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 καταβα΄λλεται απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ στον παραγωγο΄ για την ποσο΄τητα
που παραδι΄δεται εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α παρα΄δοσης στο οινοπνευµατοποιει΄ο της εν λο΄γω ποσο΄τητας.

31.7.2000

2.
Οι παραγωγοι΄ που δεν ΄εχουν προβει΄ στην οινοποι΄ηση η΄ σε
οποιαδη΄ποτε α΄λλη µεταποι΄ηση σταφυλιω΄ν σε συνεταιριστικε΄ς
εγκαταστα΄σεις και οι οποι΄οι, κατα΄ τη δια΄ρκεια της εν λο΄γω
αµπελουργικη΄ς περιο΄δου, δεν λαµβα΄νουν ποσο΄τητα οι΄νου η΄
γλευ΄κους µεγαλυ΄τερη απο΄ 25 εκατο΄λιτρα µπορου΄ν να µη προβου΄ν
σε παρα΄δοση.

31.7.2000
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3.
Για το µε΄ρος της παραγωγη΄ς οι΄νου που πρα΄γµατι παραδι΄δεται στο οινοπνευµατοποιει΄ο στο πλαι΄σιο της απο΄σταξης που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, οι παραγωγοι΄ ει΄ναι υποχρεωµε΄νοι να παραδι΄δουν, στα
πλαι΄σια της απο΄σταξης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 3 του εν λο΄γω κανονισµου΄, µο΄νο τα υποπροϊο΄ντα της
οινοποι΄ησης.

α)

β)

'Αρθρο 50
Αποσυ΄ρσεις
1.
Μπορου΄ν να κα΄νουν χρη΄ση της δυνατο΄τητας που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999 µο΄νον:
α)

β)

οι παραγωγοι΄ που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στις περιοχε΄ς
παραγωγη΄ς ο΄που η απο΄σταξη αποτελει΄ δυσανα΄λογη
γι’αυτου΄ς επιβα΄ρυνση. Ο κατα΄λογος των περιοχω΄ν αυτω΄ν
παραγωγη΄ς καταρτι΄ζεται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν
µελω΄ν, τα οποι΄α ενηµερω΄νουν σχετικα΄ την Επιτροπη΄,
οι παραγωγοι΄ που δεν ΄εχουν προβει΄ στην οινοποι΄ηση η΄
σε κα΄θε α΄λλη µεταποι΄ηση σταφυλιω΄ν σε συνεταιριστικε΄ς
εγκαταστα΄σεις και για τους οποι΄ους ο µικρο΄ς ο΄γκος η΄ τα
ιδιαι΄τερα χαρακτηριστικα΄ της παραγωγη΄ς και η κατα΄σταση
των εγκαταστα΄σεων απο΄σταξης συνεπα΄γονται δυσανα΄λογες
επιβαρυ΄νσεις απο΄σταξης.

2.
Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφοι 7 και 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, τα υποπροϊο΄ντα πρε΄πει να αποσυ΄ρονται χωρι΄ς καθυστε΄ρηση και το αργο΄τερο
στο τε΄λος της αµπελουργικη΄ς περιο΄δου κατα΄ τη δια΄ρκεια της
οποι΄ας λαµβα΄νονται. Η απο΄συρση, µε ΄ενδειξη των υπολογιζοµε΄νων
ποσοτη΄των, πρε΄πει ει΄τε να καταχωρει΄ται στα βιβλι΄α που τηρου΄νται
κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 70 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999 ει΄τε να πιστοποιει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄.
Η απο΄συρση των σχετικω΄ν οινολασπω΄ν θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει πραγµατοποιηθει΄, εα΄ν οι οινολα΄σπες ΄εχουν µετουσιωθει΄ για να καταστει΄
αδυ΄νατη η χρη΄ση τους στην οινοποι΄ηση και εα΄ν η παρα΄δοση των
οινολασπω΄ν που ΄εχουν µετουσιωθει΄ µε τον τρο΄πο αυτο΄ σε τρι΄τους
εγγρα΄φεται στα βιβλι΄α που αναφε΄ρονται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο.
Τα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄ζεται
ο ΄ελεγχος των δοσοληψιω΄ν αυτω΄ν.
Τα κρα΄τη µε΄λη των οποι΄ων η ετη΄σια παραγωγη΄ οι΄νου υπερβαι΄νει
τα 25 000 εκατο΄λιτρα ελε΄γχουν, δειγµατοληπτικα΄, τουλα΄χιστον
αν τηρει΄ται η µε΄ση ελα΄χιστη περιεκτικο΄τητα σε αλκοο΄λη που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 51 και αν τα υποπροϊο΄ντα αποσυ΄ρθηκαν
πλη΄ρως και µε΄σα στις καθορισµε΄νες προθεσµι΄ες.
'Αρθρο 51
Χαρακτηριστικα΄ των υποπροϊο΄ντων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο απο΄συρσης
Η ελα΄χιστη µε΄ση περιεκτικο΄τητα σε καθαρη΄ αλκοο΄λη των
υποπροϊο΄ντων της οινοποι΄ησης που αποτελου΄ν αντικει΄µενο της
απο΄συρσης υπο΄ ΄ελεγχο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφοι
7 και 8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 ει΄ναι η ακο΄λουθη:
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στε΄µφυλα σταφυλιω΄ν:
i)

2,1 λι΄τρα ανα΄ χιλιο΄γραµµα στην περι΄πτωση λευκω΄ν
v.q.p.r.d.,

ii)

3 λι΄τρα ανα΄ χιλιο΄γραµµα στις α΄λλες περιπτω΄σεις·

οινολα΄σπες:
i)

3,5 λι΄τρα ανα΄ χιλιο΄γραµµα στην περι΄πτωση λευκω΄ν
v.q.p.r.d.,

ii)

5 λι΄τρα ανα΄ χιλιο΄γραµµα στις α΄λλες περιπτω΄σεις.

΄µα II: Απο΄σταξη των οι΄νων που προε΄ρχονται απο΄
Τµη
΄ταξης
΄ς κατα
ποικιλι΄ες διπλη
'Αρθρο 52
Υποχρε΄ωση παρα΄δοσης των οι΄νων
Οι παραγωγοι΄ που υπο΄κεινται στην υποχρε΄ωση απο΄σταξης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
εκπληρω΄νουν την υποχρε΄ωση΄ τους παραδι΄δοντας τους οι΄νους τους
σε εγκεκριµε΄νο οινοπνευµατοποιο΄, το αργο΄τερο στις 15 Ιουλι΄ου
της σχετικη΄ς αµπελουργικη΄ς περιο΄δου.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 71 του παρο΄ντος
κανονισµου΄, η υποχρε΄ωση εκπληρω΄νεται µε την παρα΄δοση των
οι΄νων σε ΄ενα αναγνωρισµε΄νο παρασκευαστη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου,
το αργο΄τερο στις 15 Ιουνι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου.
'Αρθρο 53
Ποσο΄τητα οι΄νου προς παρα΄δοση
1.
Για τους οι΄νους που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 28 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, κα΄θε παραγωγο΄ς ει΄ναι υποχρεωµε΄νος να παραδι΄δει ποσο΄τητα ΄ση
ι µε τη συνολικη΄ ποσο΄τητα
που παρη΄γαγε. Η ποσο΄τητα αυτη΄ µειω΄νεται:
α)

κατα΄ την ποσο΄τητα που αντιστοιχει΄ στην ποσο΄τητα που
΄εχει οινοποιηθει΄ υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες υπολογιζο΄µενη
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου,

β)

κατα΄ την ποσο΄τητα για την οποι΄α προσκοµι΄ζεται απο΄δειξη
ο΄τι ΄εχει εξαχθει΄ το αργο΄τερο στις 15 Ιουλι΄ου της σχετικη΄ς
περιο΄δου.

Εξα΄λλου, ο παραγωγο΄ς µπορει΄ να αφαιρε΄σει απο΄ την ποσο΄τητα που
πρε΄πει να παραδοθει΄, ποσο΄τητα ΄ση
ι µε 10 εκατο΄λιτρα κατ’ ανω΄τατο
ο΄ριο.
2.
Για κα΄θε διοικητικη΄ µονα΄δα, ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους
που παρα΄γονται απο΄ σταφυ΄λια που εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη
ποικιλιω΄ν αµπε΄λου συγχρο΄νως ως οινοποιη΄σιµες ποικιλι΄ες και ως
ποικιλι΄ες που προορι΄ζονται για α΄λλη χρη΄ση, η συνολικη΄ ποσο΄τητα
που οινοποιει΄ται υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες ει΄ναι ΄ση
ι µε το µε΄σο ο΄ρο
των ποσοτη΄των που οινοποιη΄θηκαν στη δια΄ρκεια των αµπελουργικω΄ν περιο΄δων:
—

1974/1975 ΄εως 1979/1980 στην Κοινο΄τητα των 10,
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—

1978/1979 ΄εως 1983/1984 στην Ισπανι΄α και στην Πορτογαλι΄α,

—

1988/1989 ΄εως 1993/1994 στην Αυστρι΄α.

Εντου΄τοις, ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους που λαµβα΄νονται απο΄ σταφυ΄λια ποικιλιω΄ν που εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη για την ΄δια
ι
διοικητικη΄ µονα΄δα συγχρο΄νως ως ποικιλι΄ες οινοποιη΄σιµων σταφυλιω΄ν και ως ποικιλι΄ες που προορι΄ζονται για την παραγωγη΄
αποσταγµα΄των οι΄νου, η ποσο΄τητα αυτη΄ µειω΄νεται κατα΄ τις ποσο΄τητες που ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο απο΄σταξης εκτο΄ς εκει΄νης
που προορι΄ζεται για την παραγωγη΄ αποσταγµα΄των οι΄νου µε
ονοµασι΄α προε΄λευσης.
'Οσον αφορα΄ τους οι΄νους που αναφε΄ρονται στο πρω΄το εδα΄φιο, η
ποσο΄τητα που οινοποιει΄ται υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες ανα΄ εκτα΄ριο
ορι΄ζεται απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη, µε τον καθορισµο΄ για
την ΄δια
ι περι΄οδο αναφορα΄ς που προβλε΄πεται στο εν λο΄γω εδα΄φιο
των µεριδι΄ων των οι΄νων που λαµβα΄νονται απο΄ σταφυ΄λια ποικιλιω΄ν,
οι οποι΄ες εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη για την ΄δια
ι
διοικητικη΄
µονα΄δα συγχρο΄νως ως ποικιλι΄ες οινοποιη΄σιµων σταφυλιω΄ν και ως
ποικιλι΄ες που προορι΄ζονται για α΄λλη χρη΄ση.
3.
Για κα΄θε παραγωγο΄, η συνολικη΄ παραγο΄µενη ποσο΄τητα ει΄ναι
ι µε αυτη΄ που προκυ΄πτει απο΄ το α΄θροισµα των ποσοτη΄των οι΄νων
΄ση
που αναφε΄ρονται το α΄ρθρο 53 παρα΄γραφος 1 και εµφαι΄νονται στη
δη΄λωση παραγωγη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 18 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και των ποσοτη΄των που ει΄ναι εγγεγραµµε΄νες
στο βιβλι΄ο που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 και οι οποι΄ες λαµβα΄νονται απο΄ τον ΄διο,
ι
µετα΄
την ηµεροµηνι΄α προσκο΄µισης της δη΄λωσης παραγωγη΄ς, απο΄
σταφυ΄λια η΄ απο΄ γλευ΄κη σταφυλιω΄ν των ποικιλιω΄ν που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, που
εµφαι΄νονται στην εν λο΄γω δη΄λωση.
4.
Απο΄ την περι΄οδο 1998/1999, κατα΄ παρε΄κκλιση της προηγουµε΄νης παραγρα΄φου, και ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους που λαµβα΄νονται απο΄ σταφυ΄λια ποικιλιω΄ν, οι οποι΄ες εµφαι΄νονται στην
κατα΄ταξη για την ΄δια
ι διοικητικη΄ µονα΄δα συγχρο΄νως ως ποικιλι΄ες
οινοποιη΄σιµων σταφυλιω΄ν και ως ποικιλι΄ες που προορι΄ζονται για
την παραγωγη΄ αποσταγµα΄των οι΄νου, επιτρε΄πεται στα κρα΄τη µε΄λη,
για τον παραγωγο΄ που ΄ελαβε απο΄ την περι΄οδο 1997/1998 την
πριµοδο΄τηση οριστικη΄ς εγκατα΄λειψης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
8 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλι΄ου, για
΄ενα τµη΄µα της αµπελουργικη΄ς επιφα΄νειας της εκµετα΄λλευση΄ς του,
να διατηρη΄σουν κατα΄ τις πε΄ντε περιο΄δους που ΄επονται της
περιο΄δου εκρι΄ζωσης την ποσο΄τητα που οινοποιει΄ται υπο΄ κανονικε΄ς
συνθη΄κες στο επι΄πεδο που ει΄χε φθα΄σει πριν την εκρι΄ζωση.
'Αρθρο 54
Εξαιρε΄σεις απο΄ την υποχρε΄ωση παρα΄δοσης
Κατ’ εφαρµογη΄ της παρε΄κκλισης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 28
παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι οι΄νοι
που αναφε΄ρονται στο εν λο΄γω α΄ρθρο µπορου΄ν να κυκλοφορου΄ν:
α)

µε προορισµο΄ ΄ενα τελωνει΄ο, προκειµε΄νου να ολοκληρωθου΄ν
οι τελωνειακε΄ς διατυπω΄σεις εξαγωγη΄ς και στη συνε΄χεια να
εγκαταλει΄ψουν το τελωνειακο΄ ΄εδαφος της Κοινο΄τητας, η΄

β)

µε προορισµο΄ τις εγκαταστα΄σεις ενο΄ς αναγνωρισµε΄νου
παρασκευαστη΄ αλκοολωµε΄νων οι΄νων, µε σκοπο΄ τη µεταποι΄ηση΄ τους σε αλκοολωµε΄νους οι΄νους.
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'Αρθρο 55
Τιµη΄ αγορα΄ς
1.
Η τιµη΄ αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος
3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καταβα΄λλεται απο΄ τον
οινοπνευµατοποιο΄ στον παραγωγο΄ για την παραδοθει΄σα ποσο΄τητα
εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α παρα΄δοσης
στο οινοπνευµατοποιει΄ο. Η τιµη΄ αυτη΄ εφαρµο΄ζεται σε εµπο΄ρευµα
καθαρο΄, στη θυ΄ρα της εκµετα΄λλευσης του παραγωγου΄.
2.
Για τους οι΄νους που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 53 παρα΄γραφος
2 δευ΄τερο εδα΄φιο, η τιµη΄ αγορα΄ς µπορει΄, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
του α΄ρθρου 28 παρα΄γραφος 3 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, να επιµερισθει΄ απο΄ την Γαλλι΄α µεταξυ΄ των υποχρε΄ων
απο΄σταξης σε συνα΄ρτηση µε την απο΄δοση ανα΄ εκτα΄ριο. Οι
διατα΄ξεις που εγκρι΄νει το κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν
ο΄τι η µε΄ση τιµη΄ που καταβα΄λλεται πραγµατικα΄ για το συ΄νολο των
αποσταζο΄µενων οι΄νων ει΄ναι 1,34 ευρω
΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο και ανα΄
% vol.
'Αρθρο 56
Ενι΄σχυση που καταβα΄λλεται στον οινοπνευµατοποιο΄
Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος
5 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 καθορι΄ζεται
κατα΄ τον ακο΄λουθο τρο΄πο, ανα΄ % vol αλκοο΄λης και ανα΄
εκατο΄λιτρο του προϊο΄ντος που προε΄ρχεται απο΄ την απο΄σταξη:
α)

ουδε΄τερη αλκοο΄λη 0,7728 ευρω΄

β)

απο΄σταγµα οι΄νου, ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη και προϊο΄ν απο΄σταξης 0,6401 ευρω΄ οι΄νου
'Αρθρο 57

Χαρακτηριστικα΄ της αλκοο΄λης που λαµβα΄νεται µε΄σω ορισµε΄νων αποστα΄ξεων
Με την απευθει΄ας απο΄σταξη των οι΄νων που προε΄ρχονται απο΄
σταφυ΄λια των ποικιλιω΄ν που εµφαι΄νονται στην κατα΄ταξη για την
΄δια
ι
διοικητικη΄ ενο΄τητα συγχρο΄νως ως ποικιλι΄ες οινοποιη΄σιµων
σταφυλιω΄ν και ως ποικιλι΄ες που προορι΄ζονται για την παραγωγη΄
αποστα΄γµατος οι΄νου, ει΄ναι δυνατο΄ν να παραχθει΄ µο΄νο ΄ενα προϊο΄ν
που ΄εχει αλκοολικο΄ τι΄τλο ΄σο
ι η΄ ανω΄τερο απο΄ 92 % vol.
΄ξεις των τµηµα
΄ των I και II του
΄µα III: Κοινε΄ς διατα
Τµη
παρο΄ντος κεφαλαι΄ου
'Αρθρο 58
Μερικε΄ς παραδο΄σεις
Οι παραγωγοι΄ που υπο΄κεινται σε κα΄ποια απο΄ τις υποχρεω΄σεις
απο΄σταξης που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 45 και 52 του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και ΄εχουν παραδω΄σει, πριν απο΄ τις 15 Ιουλι΄ου της
τρε΄χουσας περιο΄δου, τουλα΄χιστον το 90 % της ποσο΄τητας του
προϊο΄ντος που αντιστοιχει΄ στην υποχρε΄ωση΄ τους, µπορου΄ν να
εκπληρω΄σουν την υποχρε΄ωση αυτη΄, παραδι΄δοντας την υπολειπο΄µενη ποσο΄τητα πριν την ηµεροµηνι΄α που θα καθορισθει΄ απο΄ την
αρµο΄δια εθνικη΄ αρχη΄, η οποι΄α δεν µπορει΄ να ει΄ναι µεταγενε΄στερη
απο΄ τις 31 Αυγου΄στου της επο΄µενης περιο΄δου.
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Σ’αυτη΄ την περι΄πτωση:
α)

—

η τιµη΄ αγορα΄ς των υπολειπο΄µενων ποσοτη΄των που αναφε΄ρονται στο πρω΄το εδα΄φιο καθω΄ς και η τιµη΄ της αλκοο΄λης
που λαµβα΄νεται απ' αυτε΄ς και παραδι΄δεται στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης, µειω΄νονται κατα΄ ποσο΄ ΄σο
ι προς την καθορισθει΄σα ενι΄σχυση, για την εν λο΄γω απο΄σταξη, για την ουδε΄τερη
αλκοο΄λη συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 48 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο
α) υπο΄ i) και το α΄ρθρο 56 στοιχει΄ο α) του παρο΄ντος
κανονισµου΄,

β)

για τα προϊο΄ντα της απο΄σταξης που δεν παραδι΄δονται στον
οργανισµο΄ παρε΄µβασης, δεν καταβα΄λλεται καµι΄α ενι΄σχυση,

γ)

η υποχρε΄ωση θεωρει΄ται ο΄τι ΄εχει εκπληρωθει΄ στην προθεσµι΄α
που καθορι΄ζεται κατ’ εφαρµογη΄ του εδαφι΄ου 1,

δ)

οι προθεσµι΄ες απο΄σταξης, οι προθεσµι΄ες υποβολη΄ς της
απο΄δειξης καταβολη΄ς της τιµη΄ς που αναφε΄ρεται υπο΄ α) και
οι προθεσµι΄ες παρα΄δοσης της αλκοο΄λης στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης, προσαρµο΄ζονται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ στην
παρα΄ταση της προθεσµι΄ας παρα΄δοσης.

ii)

β)

Ο οινοπνευµατοποιο΄ς χορηγει΄ στον παραγωγο΄, ως απο΄δειξη της
παρα΄δοσης και πριν τις 31 Αυγου΄στου της επο΄µενης περιο΄δου
εµπορι΄ας, βεβαι΄ωση η οποι΄α αναφε΄ρει τουλα΄χιστον τη φυ΄ση, την
ποσο΄τητα και τον αλκοολικο΄ τι΄τλο κατ' ο΄γκο του παραδοθε΄ντος
προϊο΄ντος, καθω΄ς και την ηµεροµηνι΄α παρα΄δοσης.
Ωστο΄σο, εα΄ν ΄ενας παραγωγο΄ς παραδι΄δει τα προϊο΄ντα που ει΄ναι
υποχρεωµε΄νος να αποστα΄ξει σε οινοπνευµατοποιει΄ο που βρι΄σκεται
σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος απο΄ αυτο΄ ο΄που ΄εχουν παραχθει΄ τα εν
λο΄γω προϊο΄ντα, ο οινοπνευµατοποιο΄ς ζητα΄ απο΄ τον οργανισµο΄
παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους ο΄που πραγµατοποιει΄ται η
΄ σει, στο ΄εγγραφο που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο
απο΄σταξη να βεβαιω
70 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, µε βα΄ση το οποι΄ο
πραγµατοποιει΄ται η µεταφορα΄, ο΄τι τα εν λο΄γω προϊο΄ντα ΄εχουν
αναληφθει΄ απο΄ το οινοπνευµατοποιει΄ο. 'Ενα αντι΄γραφο του εν
λο΄γω εγγρα΄φου, συµπληρωµε΄νου κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, αποστε΄λλεται απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ στον παραγωγο΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας
ενο΄ς µηνο΄ς απο΄ την ηµε΄ρα της παραλαβη΄ς των προϊο΄ντων προς
απο΄σταξη.

γ)

1.
Για να λα΄βει ενι΄σχυση, ο οινοπνευµατοποιο΄ς υποβα΄λλει στον
οργανισµο΄ παρε΄µβασης το αργο΄τερο στις 30 Νοεµβρι΄ου που
΄επεται της σχετικη΄ς περιο΄δου, αι΄τηση στην οποι΄α επισυνα΄πτει, για
τις ποσο΄τητες για τις οποι΄ες ζητει΄ται η ενι΄σχυση:
a)

i)

ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους και τις οινολα΄σπες, συγκεντρωτικο΄ πι΄νακα των παραδο΄σεων που πραγµατοποιη΄θηκαν
απο΄ κα΄θε παραγωγο΄, αναφε΄ροντας τουλα΄χιστον:
—

τη φυ΄ση, την ποσο΄τητα, το χρω΄µα και τον
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο,

ο΄σον αφορα΄ τα στε΄µφυλα, ονοµαστικο΄ κατα΄λογο των
παραγωγω΄ν που του ΄εχουν παραδω΄σει στε΄µφυλα και τις
ποσο΄τητες αλκοο΄λης που περιε΄χονται στα στε΄µφυλα, τα
οποι΄α παραδο΄θηκαν στο πλαι΄σιο της απο΄σταξης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999·

i)

οι ποσο΄τητες που προε΄ρχονται απο΄ την απο΄σταξη,
κατανεµηµε΄νες συ΄µφωνα µε τις κατηγορι΄ες που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 43 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

ii)

την ηµεροµηνι΄α παραγωγη΄ς των προϊο΄ντων αυτω΄ν,

την απο΄δειξη ο΄τι ΄εχει καταβα΄λει στον παραγωγο΄, εντο΄ς των
προβλεποµε΄νων προθεσµιω΄ν, την ελα΄χιστη τιµη΄ αγορα΄ς που
προβλε΄πεται για την υπο΄ψη απο΄σταξη.

Ωστο΄σο, τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν απλουστευµε΄νες
λεπτοµε΄ρειες παρουσι΄ασης της απο΄δειξης πληρωµη΄ς της ελα΄χιστης
τιµη΄ς αγορα΄ς που προβλε΄πεται για την απο΄σταξη των υποπροϊο΄ντων της οινοποι΄ησης, αφου΄ λα΄βουν προηγουµε΄νως την ΄εγκριση
της Επιτροπη΄ς επι΄ των λεπτοµερειω΄ν αυτω΄ν.
2.
'Οταν η απο΄σταξη πραγµατοποιει΄ται απο΄ τον ΄διο
ι
τον
παραγωγο΄, τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1
αντικαθι΄στανται απο΄ µι΄α δη΄λωση, η οποι΄α θεωρει΄ται απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄ του κρα΄τους µε΄λους και στην οποι΄α αναφε΄ρεται
τουλα΄χιστον:
α)

η φυ΄ση, η ποιο΄τητα, το χρω΄µα και ο κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς
τι΄τλος του προς απο΄σταξη προϊο΄ντος,

β)

τις ποσο΄τητες προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ την απο΄σταξη,
κατανεµηµε΄νες συ΄µφωνα µε τις κατηγορι΄ες που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 43 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

γ)

τις ηµεροµηνι΄ες παραγωγη΄ς των προϊο΄ντων αυτω΄ν.

'Αρθρο 60
Αποδει΄ξεις που παρε΄χει ο οινοπνευµατοποιο΄ς στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης

τον αριθµο΄ του εγγρα΄φου που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 70 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, ο΄ταν το ΄εγγραφο αυτο΄ απαιτει΄ται για τη µεταφορα΄ των προϊο΄ντων µε΄χρι τις
εγκαταστα΄σεις του οινοπνευµατοποιου΄ η΄, σε αντι΄θετη περι΄πτωση, την αναφορα΄ στο ΄εγγραφο που
΄εχει χρησιµοποιηθει΄ κατ’ εφαρµογη΄ των εθνικω΄ν
διατα΄ξεων,

δη΄λωση, η οποι΄α θεωρει΄ται απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ που
ορι΄ζεται απο΄ το κρα΄τος µε΄λος, στην οποι΄α αναφε΄ρονται
τουλα΄χιστον:

'Αρθρο 59
Απο΄δειξη παρα΄δοσης
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3.
Η απο΄δειξη της πληρωµη΄ς της ελα΄χιστης τιµη΄ς µπορει΄
να αντικατασταθει΄ απο΄ απο΄δειξη συ΄στασης εγγυ΄ησης υπε΄ρ του
οργανισµου΄ παρε΄µβασης. Η εγγυ΄ηση αυτη΄ ει΄ναι ΄ση
ι µε 120 % της
ζητηθει΄σας ενι΄σχυσης.
Στην περι΄πτωση αυτη΄, η απο΄δειξη ο΄τι ο οινοπνευµατοποιο΄ς ΄εχει
καταβα΄λει εξ ολοκλη΄ρου την τιµη΄ αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 9 η΄ στο α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος 3 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 παρε΄χεται στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης το αργο΄τερο την τελευται΄α ηµε΄ρα του µηνο΄ς Φεβρουαρι΄ου που ΄επεται της σχετικη΄ς περιο΄δου.
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4.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 47 παρα΄γραφος
2 δευ΄τερο εδα΄φιο του παρο΄ντος κανονισµου΄, η απο΄δειξη πληρωµη΄ς
της τιµη΄ς αγορα΄ς αντικαθι΄σταται απο΄ την απο΄δειξη της πληρωµη΄ς
της προκαταβολη΄ς.
5.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει στον οινοπνευµατοποιο΄ η΄, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2,
στον παραγωγο΄ την ενι΄σχυση η οποι΄α υπολογι΄ζεται εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµε΄ρα της υποβολη΄ς της αι΄τησης, η
οποι΄α συνοδευ΄εται απο΄ τα απαιτου΄µενα ΄εγγραφα.
6.
Εφο΄σον διαπιστωθει΄ ο΄τι ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν κατε΄βαλε
την τιµη΄ αγορα΄ς στον παραγωγο΄, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης
καταβα΄λλει στον παραγωγο΄, πριν απο΄ την 1η Ιουνι΄ου που ΄επεται
της σχετικη΄ς περιο΄δου, ΄ενα ποσο΄ ΄σο
ι µε την ενι΄σχυση, ενδεχοµε΄νως,
µε΄σω του οργανισµου΄ παρε΄µβασης του κρα΄τος µε΄λους του
παραγωγου΄.
'Αρθρο 61
΄ ν απο΄σταξης
Ηµεροµηνι΄ες των εργασιω
1.
Ο οι΄νος που παραδι΄δεται ενδεχοµε΄νως προκειµε΄νου να
εκπληρωθει΄ η υποχρε΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 µπορει΄ να αποσταχθει΄ µο΄νο
απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου.
2.
Οι οινοπνευµατοποιοι΄ απευθυ΄νουν στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης, το αργο΄τερο στις 10 κα΄θε µηνο΄ς για τον προηγου΄µενο
µη΄να, κατα΄σταση των ποσοτη΄των των προϊο΄ντων που ΄εχουν
αποσταχθει΄ και των ποσοτη΄των που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ την
απο΄σταξη, κατανεµηµε΄νων συ΄µφωνα µε τις κατηγορι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 43 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
3.
Οι εργασι΄ες απο΄σταξης δεν µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν
µετα΄ την 31η Ιουλι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου.
'Αρθρο 62
Παρα΄δοση αλκοο΄λης στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
1.
Με την επιφυ΄λαξη της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 27 παρα΄γραφος 12 και του α΄ρθρου 28 παρα΄γραφος 6 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, ο οινοπνευµατοποιο΄ς µπορει΄ να παραδω΄σει
στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης, το αργο΄τερο στις 30 Νοεµβρι΄ου που
΄επεται της σχετικη΄ς περιο΄δου, το προϊο΄ν που ΄εχει αλκοολικο΄ τι΄τλο
τουλα΄χιστον 92 % vol.
Οι αναγκαι΄ες εργασι΄ες για την παραγωγη΄ του προϊο΄ντος που
αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν ει΄τε
στις εγκαταστα΄σεις του οινοπνευµατοποιου΄ που παραδι΄δει το εν
λο΄γω προϊο΄ν στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης, ει΄τε στις εγκαταστα΄σεις
ενο΄ς οινοπνευµατοποιου΄ που εκτελει΄ εργασι΄α µε συ΄µβαση φασο΄ν.
Πλην της περιπτω΄σεως εφαρµογη΄ς της παραγρα΄φου 2 δευ΄τερο
εδα΄φιο του παρο΄ντος α΄ρθρου, ο οινοπνευµατοποιο΄ς που παραδι΄δει
στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης δεν µπορει΄ να διατηρη΄σει υλικα΄ την
αλκοο΄λη που παραδι΄δεται στις εγκαταστα΄σεις του· αυτη΄ πρε΄πει
να εναποθηκευθει΄ σε εγκαταστα΄σεις, τις οποι΄ες διαχειρι΄ζεται ο
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης.
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2.
Η τιµη΄ που πρε΄πει να καταβληθει΄ στον οινοπνευµατοποιο΄
απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης για την ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη
που παραδι΄δεται, καθορι΄ζεται κατα΄ τον ακο΄λουθο τρο΄πο σε %
vol/hl:
α)

β)

απο΄σταξη που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999:
i)

κατ' αποκοπη΄ τιµη΄: 1,654 ευρω΄

ii)

΄
αλκοο΄λη στεµφυ΄λων: 1,872 ευρω

iii)

αλκοο΄λη οι΄νου και οινολα΄σπης: 1,437 ευρω΄

απο΄σταξη που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 28 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999:
—

Τιµη΄: 1,799 ευρω΄

'Οταν η αλκοο΄λη αποθηκευ΄εται στις εγκαταστα΄σεις ο΄που παρη΄χθη,
οι τιµε΄ς που αναφε΄ρονται ανωτε΄ρω µειω΄νονται κατα΄
0,5 ευρω΄/εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης %.
3.
Οι διαφοροποιηµε΄νες τιµε΄ς για την αλκοο΄λη στεµφυ΄λων η΄
την αλκοο΄λη οι΄νου και οινολα΄σπης που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 2 στοιχει΄ο α):
α)

µπορου΄ν να αποφασιστου΄ν απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ο΄ταν η
εφαρµογη΄ της κατ' αποκοπη΄ν τιµη΄ς οδηγει΄ η΄ ενδε΄χεται να
οδηγη΄σει σε αδυναµι΄α, σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της Κοινο΄τητας,
απο΄σταξης ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τα υποπροϊο΄ντα της
οινοποι΄ησης,

β)

εφαρµο΄ζονται υποχρεωτικα΄ στους οινοπνευµατοποιου΄ς, οι
οποι΄οι, κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου, απο΄σταξαν κα΄ποια
πρω΄τη υ΄λη για ποσοστο΄ που υπερβαι΄νει το 60 % της
συνολικη΄ς πραγµατοποιηθει΄σας απο΄σταξης.

4.
Αν ο οινοπνευµατοποιο΄ς ΄εχει τυ΄χει της ενι΄σχυσης που
αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 48 και 56 του παρο΄ντος κανονισµου΄, οι
τιµε΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 µειω΄νονται κατα΄ ποσο΄
΄σο
ι µε το ποσο΄ της εν λο΄γω ενι΄σχυσης.
5.
Η πληρωµη΄ της τιµη΄ς απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης στον
οινοπνευµατοποιο΄ πραγµατοποιει΄ται το αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄
την ηµεροµηνι΄α παρα΄δοσης της αλκοο΄λης, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι τα
΄εγγραφα και οι αποδει΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 60 ΄εχουν
υποβληθει΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 63
Πραγµατοποι΄ηση της απο΄σταξης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
29 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
1.
Κα΄θε περι΄οδο, απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου, αρχι΄ζει να πραγµατοποιει΄ται η απο΄σταξη επιτραπε΄ζιων οι΄νων και οι΄νων απο΄ τους
οποι΄ους µπορου΄ν να παραχθου΄ν επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι, η οποι΄α
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 29 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
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2.
Η ποσο΄τητα επιτραπε΄ζιων οι΄νων και οι΄νων απο΄ τους οποι΄ους
µπορου΄ν να παραχθου΄ν επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι, τις οποι΄ες µπορει΄ να
αποστα΄ξει κα΄θε παραγωγο΄ς περιορι΄ζεται σε 40 % της µεγαλυ΄τερης
απο΄ τις οινοπαραγωγε΄ς του, η οποι΄α ΄εχει δηλωθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια
των τριω΄ν τελευται΄ων περιο΄δων, συµπεριλαµβανοµε΄νης, εφο΄σον
΄εχει δηλωθει΄, της παραγωγη΄ς της τρε΄χουσας περιο΄δου. Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς του ποσοστου΄ που αναφε΄ρεται ανωτε΄ρω, η
παραγο΄µενη ποσο΄τητα επιτραπε΄ζιων οι΄νων ει΄ναι αυτη΄ που εµφαι΄νεται ως οι΄νος στη στη΄λη «επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι» της δη΄λωσης παραγωγη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
3.
Κα΄θε παραγωγο΄ς που παρη΄γε επιτραπε΄ζιο οι΄νο η΄ οι΄νο, απο΄
τον οποι΄ο µπορει΄ να παραχθει΄ επιτραπε΄ζιος οι΄νος, µπορει΄ να
συνα΄ψει συµφωνητικο΄ η΄ να προβει΄ σε δη΄λωση που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 65 του παρο΄ντος κανονισµου΄. Το συµφωνητικο΄ συνοδευ΄εται
απο΄ την απο΄δειξη συ΄στασης εγγυ΄ησης ΄σης
ι
µε 5 ευρω΄ ανα΄
εκατο΄λιτρο. Τα συµφωνητικα΄ αυτα΄ δεν µπορου΄ν να µεταβιβασθου΄ν.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν στην Επιτροπη΄, στις 5 και 20
κα΄θε µη΄να η΄ την επο΄µενη πρω΄τη εργα΄σιµη ηµε΄ρα, τον συνολικο΄
ο΄γκο των συµφωνητικω΄ν που ΄εχουν συνα΄ψει για την εν λο΄γω
απο΄σταξη κατα΄ τη δια΄ρκεια αντιστοι΄χως της περιο΄δου απο΄ 16 ΄εως
31 του προηγου΄µενου µη΄να και απο΄ 1η ΄εως 15 του τρε΄χοντος
µη΄να.
5.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να εγκρι΄νουν τα εν λο΄γω συµφωνητικα΄ κατο΄πιν προθεσµι΄ας 10 εργα΄σιµων ηµερω΄ν µετα΄ την κοινοποι΄ηση προς την Επιτροπη΄ που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4,
εφο΄σον δεν ΄εχουν ληφθει΄ εν τω µεταξυ΄ ειδικα΄ µε΄τρα απο΄ την
Επιτροπη΄. Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ τον
συνολικο΄ ο΄γκο των συµφωνητικω΄ν που ΄εχουν εγκριθει΄
κατ' αυτο΄ τον τρο΄πο το αργο΄τερο µε την επο΄µενη κοινοποι΄ηση που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4.
6.
Αν οι ποσο΄τητες, για τις οποι΄ες ΄εχουν συναφθει΄ πιστοποιητικα΄ και οι οποι΄ες ανακοινω΄νονται στην Επιτροπη΄ τη συγκεκριµε΄νη
ηµε΄ρα συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4, µπορου΄ν να
υπερβου΄ν η΄ ενδε΄χεται να υπερβου΄ν τις ποσο΄τητες που ει΄ναι
συµβιβα΄σιµες µε τα διαθε΄σιµα δηµοσιονοµικα΄ µε΄σα η΄ υπερβαι΄νουν
η΄ ενδε΄χεται να υπερβου΄ν κατα΄ πολυ΄ τις δυνατο΄τητες απορρο΄φησης
του τοµε΄α της πο΄σιµης αλκοο΄λης, η Επιτροπη΄ καθορι΄ζει ΄ενα ενιαι΄ο
ποσοστο΄ αποδοχη΄ς των ποσοτη΄των που ΄εχουν συµφωνηθει΄ στο
πλαι΄σιο των συµφωνητικω΄ν αυτω΄ν η΄/και αναστε΄λλει την κοινοποι΄ηση νε΄ων συµφωνητικω΄ν. Στην περι΄πτωση αυτη΄, η εγγυ΄ηση που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3 αποδεσµευ΄εται για τις ποσο΄τητες
που ΄εχουν συµφωνηθει΄, αλλα΄ οι οποι΄ες δεν ΄εγιναν αποδεκτε΄ς.
Μπορει΄, επιπλε΄ον, να καθορι΄σει ΄ενα ποσοστο΄ αποδοχη΄ς των
συναφθε΄ντων συµφωνητικω΄ν η΄ να αναστει΄λει την κοινοποι΄ηση νε΄ων
συµφωνητικω΄ν σε περι΄πτωση ασυνη΄θους εξε΄λιξης της συ΄ναψης
συµφωνητικω΄ν η΄ σοβαρου΄ κινδυ΄νου στρεβλω΄σεων στην συνε΄χεια
του παραδοσιακου΄ εφοδιασµου΄ σε προϊο΄ντα απο΄σταξης.
7.
Οι συµβα΄σεις που ΄εχουν συναφθει΄, αλλα΄ που δεν ΄εχουν
κοινοποιηθει΄ στην Επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 4 δεν µπορου΄ν να εγκριθου΄ν.
8.
Η εγγυ΄ηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3 αποδεσµευ΄εται κατ' αναλογι΄α των ποσοτη΄των που παραδι΄δονται, ο΄ταν ο
παραγωγο΄ς προσκοµι΄ζει την απο΄δειξη της παρα΄δοσης στο
οινοπνευµατοποιει΄ο.

L 194/73

9.
Οι ποσο΄τητες που λαµβα΄νονται υπο΄ψη ανα΄ συµφωνητικο΄
πρε΄πει να παραδοθου΄ν σε οινοπνευµατοποιει΄ο το αργο΄τερο στις
30 Ιουνι΄ου κα΄θε περιο΄δου.
'Αρθρο 64
Ποσο΄ των ενισχυ΄σεων
1.
Οι ενισχυ΄σεις που πρε΄πει να καταβα΄λλονται στον
οινοπνευµατοποιο΄ η΄, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
70 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄, στον παραγωγο΄ για
τον οι΄νο που ΄εχει αποσταχθει΄ στο πλαι΄σιο της απο΄σταξης που
αναφε΄ρεται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο καθορι΄ζονται, ανα΄ % vol αλκοο΄λης και ανα΄ εκατο΄λιτρο προϊο΄ντος που προε΄ρχεται απο΄ την
απο΄σταξη, ως εξη΄ς:
α)

β)

πρω΄τη ενι΄σχυση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 29 παρα΄γραφος
4 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999:
—

1,751 ευρω΄ ανα΄ %/vol και ανα΄ εκατο΄λιτρο για την
ακατε΄ργαστη αλκοο΄λη και το απο΄σταγµα οι΄νου,

—

1,884 ευρω΄ ανα΄ %/vol και ανα΄ εκατο΄λιτρο για την
ουδε΄τερη αλκοο΄λη

δευ΄τερη ενι΄σχυση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 29 παρα΄γραφος
6 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999: 0,0336 ευρω΄ ανα΄
ηµε΄ρα ανα΄ εκατο΄λιτρο.

2.
Ο οινοπνευµατοποιο΄ς που προτι΄θεται να τυ΄χει της δευ΄τερης
ενι΄σχυσης ανακοινω΄νει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης την ποσο΄τητα
και τα χαρακτηριστικα΄ του προϊο΄ντος που θε΄λει να αποθεµατοποιη΄σει, καθω΄ς και τις προβλεπο΄µενες ηµεροµηνι΄ες ΄εναρξης της
αποθεµατοποι΄ησης. Η ανακοι΄νωση αυτη΄ πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται τουλα΄χιστον 30 ηµε΄ρες πριν απο΄ την ΄εναρξη της αποθεµατοποι΄ησης.
Εκτο΄ς αν ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης εκφρα΄σει την αντι΄θεση΄
΄ ν,
του εντο΄ς της προαναφερθει΄σας προθεσµι΄ας των 30 ηµερω
η προβλεπο΄µενη ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της αποθεµατοποι΄ησης
θεωρει΄ται ως η πραγµατικη΄ ηµεροµηνι΄α.
3.
Η δευ΄τερη ενι΄σχυση που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο β) της
παραγρα΄φου 1 µπορει΄ να καταβληθει΄ µο΄νο:
—

για ο΄γκο αλκοο΄λης ο΄χι κατω΄τερο των 100 εκατο΄λιτρων που
αποθεµατοποιει΄ται σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας ο΄χι κατω΄τερης
των 100 εκατολι΄τρων,

—

επι΄ 12µηνο κατ’ ανω΄τατο ο΄ριο απο΄ 1ης ∆εκεµβρι΄ου,

—

τουλα΄χιστον επι΄ 6µηνο.

Αν η Επιτροπη΄ ει΄ναι συ΄µφωνη βα΄σει της κατα΄στασης του τοµε΄α, οι
οινοπνευµατοποιοι΄ µπορου΄ν, απο΄ 1ης Ιουνι΄ου, να θε΄σουν τε΄λος
στην αποθεµατοποι΄ηση της αλκοο΄λης.
4.
Για την πρω΄τη ενι΄σχυση, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει στον οινοπνευµατοποιο΄ η΄ στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 65 παρα΄γραφος 2, στον παραγωγο΄, την ενι΄σχυση που
υπολογι΄ζεται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος α΄ρθρου
εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς
των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 65
παρα΄γραφος 10 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει τη δευ΄τερη ενι΄σχυση εντο΄ς
προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν που ακολουθου΄ν το τε΄λος της περιο΄δου
αποθεµατοποι΄ησης.
5.
Οι αλκοο΄λες που τυγχα΄νουν των ενισχυ΄σεων που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν α΄ρθρο δεν µπορου΄ν να αποτελε΄σουν εκ των
υστε΄ρων αντικει΄µενο αγορω΄ν απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς. Αν ο
οινοπνευµατοποιο΄ς επιθυµει΄ ωστο΄σο να πωλη΄σει την αλκοο΄λη του
στις εθνικε΄ς αρχε΄ς, πρε΄πει προηγουµε΄νως να αποδω΄σει τις σχετικε΄ς
ενισχυ΄σεις.
6.
Κατα΄ παρε΄κκλιση της παραγρα΄φου 5, οι δηµο΄σιες αρχε΄ς που
εφαρµο΄ζουν προ΄γραµµα πω΄λησης αλκοο΄λης, το οποι΄ο δεν ΄ερχεται
σε αντι΄θεση µε τις παραδοσιακε΄ς συνη΄θειες, ο΄πως γεωργοπεριβαλλοντικο΄ προ΄γραµµα για την πω
΄ ληση αλκοο΄λης στον τοµε΄α των
καυσι΄µων, δεν εµπι΄πτουν στην παρα΄γραφο 5 για τις ποσο΄τητες
αλκοο΄λης που πωλου΄νται στο πλαι΄σιο ενο΄ς τε΄τοιου προγρα΄µµατος.

Ο παραγωγο΄ς µπορει΄ να παραδω΄σει τον οι΄νο στην απο΄σταξη µο΄νο
εφο΄σον το συµφωνητικο΄ ΄εχει εγκριθει΄ απο΄ τον αρµο΄διο οργανισµο΄
παρε΄µβασης. Η αρµο΄δια αρχη΄ µπορει΄ να περιορι΄σει τον αριθµο΄ των
συµφωνητικω΄ν που συνα΄πτονται απο΄ κα΄θε παραγωγο΄.
'Οταν η απο΄σταξη πραγµατοποιει΄ται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος εκτο΄ς
αυτου΄, στο οποι΄ο ΄εχει εγκριθει΄ το συµφωνητικο΄, ο οργανισµο΄ς
παρε΄µβασης που ενε΄κρινε το συµφωνητικο΄ διαβιβα΄ζει αντι΄γραφο΄
του στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης του πρω΄του κρα΄τους µε΄λους.
3.
Οι παραγωγοι΄ που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 του
παρο΄ντος α΄ρθρου:
α)

οι οποι΄οι διαθε΄τουν εγκαταστα΄σεις απο΄σταξης και ΄εχουν την
προ΄θεση να προβου΄ν στην απο΄σταξη που αναφε΄ρεται στο
παρο΄ν κεφα΄λαιο,

β)

οι οποι΄οι ΄εχουν την προ΄θεση να αναθε΄σουν την εν λο΄γω
απο΄σταξη στις εγκαταστα΄σεις ενο΄ς εγκεκριµε΄νου οινοπνευµατοποιου΄ που εργα΄ζεται µε συ΄µβαση φασο΄ν,
υποβα΄λλουν για ΄εγκριση στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης, πριν απο΄ µι΄α ηµεροµηνι΄α που προ΄κειται να καθοριστει΄,
µι΄α δη΄λωση παρα΄δοσης στην απο΄σταξη, που καλει΄ται στο
εξη΄ς «δη΄λωση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ I ΚΑΙ II

΄ξεις
΄µα I: Γενικε΄ς διατα
Τµη
'Αρθρο 65

31.7.2000

Οι παραγωγοι΄ που υπο΄κεινται στις υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 27 και 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
υποβα΄λλουν, επιπλε΄ον, στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης την
απο΄δειξη ο΄τι εκπλη΄ρωσαν τις εν λο΄γω υποχρεω΄σεις κατα΄ τη
δια΄ρκεια της περιο΄δου αναφορα΄ς που καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2
παρα΄γραφος 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄.

Συµφωνητικο΄ παρα΄δοσης
1.
Κα΄θε παραγωγο΄ς που προτι΄θεται να παραδω΄σει οι΄νο της
δικη΄ς του παραγωγη΄ς στις αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα
29 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 συνα΄πτει ΄ενα η΄
περισσο΄τερα συµφωνητικα΄ παρα΄δοσης, που καλου΄νται στο εξη΄ς
«συµφωνητικα΄» µε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους οινοπνευµατοποιου΄ς. Το
εν λο΄γω συµφωνητικο΄ υποβα΄λλεται προς ΄εγκριση στον αρµο΄διο
οργανισµο΄ παρε΄µβασης πριν απο΄ µι΄α ηµεροµηνι΄α που προ΄κειται να
καθοριστει΄, συ΄µφωνα µε τις λεπτοµε΄ρειες που θεσπι΄ζονται απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη.
Συγχρο΄νως µε την υποβολη΄ του συµφωνητικου΄ στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης προσκοµι΄ζεται η απο΄δειξη ο΄τι ο παραγωγο΄ς ΄εχει
ο΄ντως παραγα΄γει και κατε΄χει την ποσο΄τητα του οι΄νου που
προορι΄ζεται για παρα΄δοση. Η εν λο΄γω απο΄δειξη µπορει΄ να µη
ζητηθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη, η διοι΄κηση των οποι΄ων κατε΄χει α΄λλα
΄εγγραφα.
Οι παραγωγοι΄ που υπο΄κεινται στις υποχρεω΄σεις που αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 27 και 28 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
υποβα΄λλουν εξα΄λλου στους οινοπνευµατοποιου΄ς την απο΄δειξη ο΄τι
εκπλη΄ρωσαν τις εν λο΄γω υποχρεω΄σεις κατα΄ την περι΄οδο που
καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
2.
Το συµφωνητικο΄ αναφε΄ρει, για τον σχετικο΄ οι΄νο, τουλα΄χιστον:
α)

την ποσο΄τητα· η ποσο΄τητα αυτη΄ δεν µπορει΄να ει΄ναι κατω΄τερη
απο΄ 10 εκατο΄λιτρα·

β)

τα δια΄φορα χαρακτηριστικα΄, και ιδι΄ως το χρω΄µα.

4.
Για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 3, το συµφωνητικο΄
αντικαθι΄σταται:
α)

στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3 πρω΄το
εδα΄φιο στοιχει΄ο α), µε τη δη΄λωση,

β)

στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3 πρω΄το
εδα΄φιο στοιχει΄ο β), µε τη δη΄λωση συνοδευο΄µενη απο΄ ΄ενα
συµφωνητικο΄ παρα΄δοσης για την απο΄σταξη µε συ΄µβαση
φασο΄ν που ΄εχει συναφθει΄ µεταξυ΄ του παραγωγου΄ και του
οινοπνευµατοποιου΄.

5.
Τα χαρακτηριστικα΄ του οι΄νου που βρι΄σκεται στην απο΄σταξη
δεν ει΄ναι δυνατο΄ να ει΄ναι διαφορετικα΄ απο΄ αυτα΄ που αναφε΄ρονται
στο συµφωνητικο΄ η΄ στη δη΄λωση, δυνα΄µει του παρο΄ντος α΄ρθρου.
∆εν οφει΄λεται ενι΄σχυση:
α)

ο΄ταν η ποσο΄τητα οι΄νου που παραδι΄δεται πρα΄γµατι στην
απο΄σταξη ει΄ναι κατω΄τερη απο΄ 95 % αυτη΄ς που εµφαι΄νεται
στο συµφωνητικο΄ η΄ τη δη΄λωση,

β)

για την ποσο΄τητα οι΄νου που υπερβαι΄νει 105 % των ποσοτη΄των που εµφαι΄νονται στο συµφωνητικο΄ η΄ τη δη΄λωση,

γ)

για την ποσο΄τητα οι΄νου που υπερβαι΄νει την µε΄γιστη ποσο΄τητα
που πρε΄πει να τηρηθει΄ για τη σχετικη΄ απο΄σταξη.

6.
Ο οινοπνευµατοποιο΄ς καταβα΄λλει στον παραγωγο΄, για τον
οι΄νο που του παραδι΄δει, τις τιµε΄ς που καθορι΄ζονται κατ’εφαρµογη΄
των α΄ρθρων 29 η΄ 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,
ανα΄ % vol αλκοο΄λης και ανα΄ εκατο΄λιτρο· η τιµη΄ αυτη΄ εφαρµο΄ζεται
σε εµπο΄ρευµα καθαρο΄ στη θυ΄ρα της εκµετα΄λλευσης του παραγωγου΄.
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7.
Η ελα΄χιστη τιµη΄ αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 6
καταβα΄λλεται απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ στον παραγωγο΄ στους
τρεις µη΄νες που ΄επονται της παρα΄δοσης, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο
παραγωγο΄ς ΄εχει παρα΄σχει στην αρµο΄δια αρχη΄, εντο΄ς των δυ΄ο
µηνω΄ν που ΄επονται της παρα΄δοσης οι΄νου, την απο΄δειξη που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 εδα΄φιο τρι΄το του παρο΄ντος
α΄ρθρου. Αν η απο΄δειξη παρασχεθει΄ µετα΄ τους δυ΄ο µη΄νες, ο
οινοπνευµατοποιο΄ς πραγµατοποιει΄ την πληρωµη΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας
1 µηνο΄ς.
8.
Ο οινοπνευµατοποιο΄ς ανακοινω΄νει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης, εντο΄ς των καθορισµε΄νων προθεσµιω΄ν:
α)

για κα΄θε παραγωγο΄ που του ΄εχει παραδω΄σει οι΄νο, και για
κα΄θε παρα΄δοση, την ποσο΄τητα, το χρω΄µα και τον κτηθε΄ντα
κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο του οι΄νου, καθω΄ς και τον
αριθµο΄ του εγγρα΄φου που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 70 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/99 που χρησιµοποιη΄θηκε για
τη µεταφορα΄ του οι΄νου µε΄χρι στις εγκαταστα΄σεις του
οινοπνευµατοποιου΄,

β)

την απο΄δειξη της απο΄σταξης, εντο΄ς των καθορισµε΄νων προθεσµιω΄ν, της συνολικη΄ς ποσο΄τητας οι΄νου που εµφαι΄νεται στο
συµφωνητικο΄ η΄ τη δη΄λωση,

γ)

την απο΄δειξη ο΄τι κατε΄βαλε στον παραγωγο΄, εντο΄ς των
προβλεποµε΄νων προθεσµιω΄ν, την τιµη΄ αγορα΄ς που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 7 του παρο΄ντος α΄ρθρου.

Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 9, πρε΄πει να
παρε΄χεται στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης µο΄νο η απο΄δειξη που
αναφε΄ρεται υπο΄ β).
Οι οινοπνευµατοποιοι΄ απευθυ΄νουν στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης,
το αργο΄τερο στις 10 κα΄θε µη΄να για τον προηγου΄µενο µη΄να,
κατα΄σταση των ποσοτη΄των των προϊο΄ντων που ΄εχουν αποσταχθει΄
και τις ποσο΄τητες των προϊο΄ντων που προε΄κυψαν απο΄ την
απο΄σταξη, κατανεµηµε΄νες συ΄µφωνα µε τις κατηγορι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 43 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
9.
Αν ο παραγωγο΄ς πραγµατοποιη΄σει την απο΄σταξη ο ΄διος
ι
ως οινοπνευµατοποιο΄ς η΄ αν η απο΄σταξη πραγµατοποιηθει΄ απο΄
οινοπνευµατοποιο΄ ο οποι΄ος ενεργει΄ για λογαριασµο΄ του παραγωγου΄, οι ενδει΄ξεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 8 παρε΄χονται
στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης, απο΄ τον παραγωγο΄.
10.
Τα κρα΄τη µε΄λη εξακριβω΄νουν, µε αντιπροσωπευτικη΄ δειγµατοληψι΄α, τους οι΄νους που εγγρα΄φονται στα συµφωνητικα΄, ελε΄γχοντας κυρι΄ως:
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'Αρθρο 66
Προκαταβολη΄
1.
Ο οινοπνευµατοποιο΄ς η΄, στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 65 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο
παραγωγο΄ς, µπορει΄ να ζητη΄σει να του προκαταβληθει΄ ποσο΄ ΄σο
ι µε
την ενι΄σχυση που καθορι΄ζεται για την εν λο΄γω απο΄σταξη, υπο΄ τον
ο΄ρο ο΄τι ΄εχει συστη΄σει εγγυ΄ηση υπε΄ρ του οργανισµου΄ παρε΄µβασης.
Η εγγυ΄ηση αυτη΄ ει΄ναι ΄ση
ι µε 120 % του εν λο΄γω ποσου΄.
΄ το εδα΄φιο υπολογι΄ζεται ανα΄ %
Το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στο πρω
vol αλκοο΄λης που αναφε΄ρεται για τον οι΄νο που ει΄ναι εγγεγραµµε΄νος στο συµφωνητικο΄ η΄ στη δη΄λωση παρα΄δοσης και ανα΄ εκατο΄λιτρο
του εν λο΄γω οι΄νου η΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο καθαρη΄ς αλκοο΄λης στο
πλαι΄σιο της δευ΄τερης ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
64, παρα΄γραφος 1, στοιχει΄ο β), του παρο΄ντος κανονισµου΄. Η
προκαταβολη΄ πληρω΄νεται απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης εντο΄ς
των τριω΄ν µηνω΄ν που ΄επονται της προσκο΄µισης της απο΄δειξης για
τη συ΄σταση της εγγυ΄ησης, εφο΄σον ΄εχει εγκριθει΄ το συµφωνητικο΄.
2.
Η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
µετα΄ απο΄ προσκο΄µιση, εντο΄ς των προβλεποµε΄νων προθεσµιω΄ν, των
αποδει΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 65 παρα΄γραφος 8.
'Αρθρο 67
΄ ν απο΄σταξης
Συµµετοχη΄ του ΕΓΤΠΕ στο κο΄στος των εργασιω
1.
Το Ευρωπαϊκο΄ Γεωργικο΄ Ταµει΄ο Προσανατολισµου΄ και
Εγγυη΄σεων, τµη΄µα «Εγγυη΄σεων», συµµετε΄χει στις δαπα΄νες που
βαρυ΄νουν τους οργανισµου΄ς παρε΄µβασης για την ανα΄ληψη της
αλκοο΄λης.
Το ποσο΄ της συµµετοχη΄ς αυτη΄ς ισου΄ται µε την ενι΄σχυση που
καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 48, 56 και 68 στοιχει΄ο α) του
παρο΄ντος κανονισµου΄ και κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 3 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
2.
Τα α΄ρθρα 4 και 6 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 (1)
εφαρµο΄ζονται στην εν λο΄γω συµµετοχη΄.

΄µα ΙΙ: Αλκοολωµε΄νοι οι΄νοι
Τµη

α)

την πραγµατικη΄ παραγωγη΄ και κατοχη΄ απο΄ τον παραγωγο΄
της ποσο΄τητας οι΄νου που προβλε΄πεται για παρα΄δοση,

'Αρθρο 68

β)

κατα΄ πο΄σο ο οι΄νος που ει΄ναι εγγεγραµµε΄νος στο συµφωνητικο΄
ανη΄κει στην κατηγορι΄α για την οποι΄α πραγµατοποιει΄ται η
απο΄σταξη.

Μεταποι΄ηση σε αλκοολωµε΄νο οι΄νο

Ο ΄ελεγχος διεξα΄γεται ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ µεταξυ΄ της υποβολη΄ς του
συµφωνητικου΄ προς ΄εγκριση και της εισο΄δου στο οινοπνευµατοποιει΄ο. Τα κρα΄τη µε΄λη που διαθε΄τουν ΄ενα πιο αποτελεσµατικο΄
συ΄στηµα ελε΄γχου για την εξακρι΄βωση του στοιχει΄ου α) του πρω΄του
εδαφι΄ου της παρου΄σας παραγρα΄φου µπορου΄ν να περιορι΄σουν τον
΄ελεγχο στο στα΄διο της εισο΄δου στο οινοπνευµατοποιει΄ο.

1.
Ο οι΄νος που προορι΄ζεται για µι΄α απο΄ τις αποστα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄ µπορει΄ να µεταποιει΄ται σε
αλκοολωµε΄νο οι΄νο. Στην περι΄πτωση αυτη΄, µε την απο΄σταξη του
αλκοολωµε΄νου οι΄νου, µπορει΄ να λαµβα΄νεται µο΄νο απο΄σταγµα
οι΄νου.
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
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2.
Η παρασκευη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου πραγµατοποιει΄ται
υπο΄ επι΄σηµο ΄ελεγχο.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄:
α)

β)

γ)

στο η΄ στα ΄εγγραφα και στο η΄ στα βιβλι΄α που προβλε΄πονται
κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 70 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999, εµφαι΄νεται η αυ΄ξηση του κτηθε΄ντος αλκοολικου΄
τι΄τλου κατ' ο΄γκον, εκφρασµε΄νου σε % vol, µε την αναγραφη΄
του αντι΄στοιχου τι΄τλου πριν και µετα΄ την προσθη΄κη του
προϊο΄ντος απο΄σταξης στον οι΄νο,
λαµβα΄νεται δει΄γµα του οι΄νου πριν απο΄ τη µεταποι΄ηση σε
αλκοολωµε΄νο οι΄νο, υπο΄ τον ΄ελεγχο µιας επι΄σηµης αρχη΄ς, για
τον προσδιορισµο΄ µε ανα΄λυση του κτηθε΄ντος αλκοολικου΄
τι΄τλου κατ' ο΄γκον απο΄ επι΄σηµο εργαστη΄ριο η΄ απο΄ εργαστη΄ριο
που εργα΄ζεται υπο΄ επι΄σηµο ΄ελεγχο,
δυ΄ο δελτι΄α της ανα΄λυσης που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο β)
διαβιβα΄ζονται στον παρασκευαστη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου,
ο οποι΄ος διαβιβα΄ζει το ΄ενα στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης του
κρα΄τους µε΄λους ο΄που παρασκευα΄ζεται ο αλκοολωµε΄νος
οι΄νος.

3.
Η παρασκευη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου πραγµατοποιει΄ται
κατα΄ την ΄δια
ι περι΄οδο µε εκει΄νη που καθορι΄ζεται για την εν λο΄γω
απο΄σταξη.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να περιορι΄ζουν τους το΄πους
παρασκευη΄ς αλκοολωµε΄νου οι΄νου, στο µε΄τρο που αυτο΄ ει΄ναι
αναγκαι΄ο για να διασφαλι΄ζουν τους καταλληλο΄τερους τρο΄πους
ελε΄γχου.
'Αρθρο 69
Παρασκευη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου
1.
'Οταν γι΄νεται χρη΄ση της δυνατο΄τητας που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 68 παρα΄γραφος 1 και ο΄ταν η παρασκευη΄ του αλκοολωµε΄νου
οι΄νου δεν πραγµατοποιει΄ται απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ η΄ για
λογαριασµο΄ του, ο παραγωγο΄ς συνα΄πτει συµφωνητικο΄ παρα΄δοσης
µε εγκεκριµε΄νο παρασκευαστη΄ και το υποβα΄λλει προς ΄εγκριση
στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης.
Πα΄ντως, εα΄ν ο παραγωγο΄ς ΄εχει εγκριθει΄ ως παρασκευαστη΄ς
αλκοολωµε΄νου οι΄νου και προτι΄θεται να παρασκευα΄σει µο΄νος του
τον αλκοολωµε΄νο οι΄νο, το συµφωνητικο΄ που αναφε΄ρεται στο
πρω΄το εδα΄φιο αντικαθι΄σταται απο΄ δη΄λωση παρα΄δοσης.
2.
Τα συµφωνητικα΄ και οι δηλω΄σεις που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 διε΄πονται απο΄ τις διατα΄ξεις που θεσπι΄ζουν τα κρα΄τη
µε΄λη.
3.
Ο παρασκευαστη΄ς του αλκοολωµε΄νου οι΄νου καταβα΄λλει
στον παραγωγο΄, για τον παραδοθε΄ντα οι΄νο, τουλα΄χιστον την
ελα΄χιστη τιµη΄ αγορα΄ς του οι΄νου που καθορι΄ζεται αντιστοι΄χως για
τις αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27, 28, 29 και 30 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Η τιµη΄ αυτη΄ εφαρµο΄ζεται σε
εµπο΄ρευµα καθαρο΄:
α)

ελευ΄θερο στις εγκαταστα΄σεις του παρασκευαστου΄ στην περι΄πτωση της απο΄σταξης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 παρα΄γραφος 9 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,

β)
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στην θυ΄ρα του παραγωγου΄ στις α΄λλες περιπτω΄σεις.

Με την επιφυ΄λαξη των αναγκαι΄ων προσαρµογω΄ν, ο παρασκευαστη΄ς
του αλκοολωµε΄νου οι΄νου υπο΄κειται στις ΄διες
ι
υποχρεω΄σεις τις
οποι΄ες υπε΄χει και ο οινοπνευµατοποιο΄ς δυνα΄µει του παρο΄ντος
τι΄τλου.
Το ποσο΄ της ενι΄σχυσης που καταβα΄λλεται στον παρασκευαστη΄ του
αλκοολωµε΄νου οι΄νου καθορι΄ζεται ανα΄ % vol κτηθει΄σης αλκοο΄λης
και ανα΄ εκατο΄λιτρο οι΄νου ως εξη΄ς:
—

για την απο΄σταξη που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 27 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999: 0,2657 ευρω΄.

—

για την απο΄σταξη που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 28 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999: 0,6158 ευρω΄.

—

για την απο΄σταξη που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 29 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999: 0,1715 ευρω΄.

Η ενι΄σχυση καταβα΄λλεται απο΄ τον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης
στον παρασκευαστη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
συστη΄νει εγγυ΄ηση ποσου΄ ΄σου
ι
µε 120 % της προς ει΄σπραξη
ενι΄σχυσης. Ωστο΄σο, η εγγυ΄ηση αυτη΄ δεν απαιτει΄ται ο΄ταν πληρου΄νται η΄δη οι ο΄ροι για την καταβολη΄ της ενι΄σχυσης.
'Οταν προβαι΄νει στην παρασκευη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου, στα
πλαι΄σια περισσοτε΄ρων αποστα΄ξεων που διε΄πονται απο΄ διαφορετικε΄ς
διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ο παρασκευαστη΄ς µπορει΄ να συστη΄σει µι΄α µο΄νη εγγυ΄ηση. Στην περι΄πτωση αυτη΄,
η εγγυ΄ηση αντιστοιχει΄ στο 120 % του συνο΄λου των ενισχυ΄σεων
που καταβα΄λλονται για την παρασκευη΄ δυνα΄µει των εν λο΄γω
αποστα΄ξεων.
Η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης µο΄νον
αφου΄ υποβληθει΄, µε΄σα στις προβλεπο΄µενες προθεσµι΄ες:
α)

η απο΄δειξη της απο΄σταξης, µε΄σα στις προβλεπο΄µενες προθεσµι΄ες, της συνολικη΄ς ποσο΄τητας αλκοολωµε΄νου οι΄νου που
αναφε΄ρεται στο συµφωνητικο΄ η΄ στη δη΄λωση,

β)

η απο΄δειξη καταβολη΄ς, µε΄σα στις προβλεπο΄µενες προθεσµι΄ες,
της ελα΄χιστης τιµη΄ς αγορα΄ς που αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 27,
28, 29 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 δευ΄τερο
εδα΄φιο, µο΄νο η απο΄δειξη που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α) παρε΄χεται
απο΄ τον παραγωγο΄ στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης.
'Αρθρο 70
Απο΄σταξη σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος
1.
Στην περι΄πτωση που η απο΄σταξη του αλκοολωµε΄νου οι΄νου
πραγµατοποιει΄ται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος εκτο΄ς αυτου΄ στο οποι΄ο
εγκρι΄θηκε το συµφωνητικο΄ η΄ η δη΄λωση, και κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄
το α΄ρθρο 69 παρα΄γραφος 4 του παρο΄ντος κανονισµου΄, η ενι΄σχυση
που οφει΄λεται για δια΄φορες αποστα΄ξεις µπορει΄ να καταβα΄λλεται
στον οινοπνευµατοποιο΄ υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι υποβα΄λλει, εντο΄ς δυ΄ο
µηνω΄ν απο΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας που προβλε΄πεται για τη
διενε΄ργεια της εν λο΄γω απο΄σταξης, αι΄τηση προς τον οργανισµο΄
παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του οποι΄ου ΄ελαβε
χω΄ρα η εργασι΄α αυτη΄.
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2.
Στην αι΄τηση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 επισυνα΄πτονται:
α)

΄εγγραφο, θεωρηµε΄νο απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς του κρα΄τους
µε΄λους, στο ΄εδαφος του οποι΄ου παρασκευα΄στηκε ο αλκοολωµε΄νος οι΄νος, µε το οποι΄ο εκχωρει΄ται απο΄ τον παρασκευαστη΄
του αλκοολωµε΄νου οι΄νου στον οινοπνευµατοποιο΄ το
δικαι΄ωµα της ενι΄σχυσης, µε ΄ενδειξη των σχετικω΄ν ποσοτη΄των
αλκοολωµε΄νου οι΄νου και το αντι΄στοιχο ποσο΄ της ενι΄σχυσης,

β)

αντι΄γραφο του συµφωνητικου΄ η΄ της δη΄λωσης που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 69 παρα΄γραφος 1 και ΄εχουν εγκριθει΄ απο΄
τον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης,

γ)

αντι΄γραφο του δελτι΄ου ανα΄λυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
68,

δ)

απο΄δειξη καταβολη΄ς στον παραγωγο΄ της ελα΄χιστης τιµη΄ς
αγορα΄ς του οι΄νου,

ε)

το ΄εγγραφο που προβλε΄πεται κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 70
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για τη µεταφορα΄ του
αλκοολωµε΄νου οι΄νου στο οινοπνευµατοποιει΄ο, στο οποι΄ο
αναγρα΄φεται η αυ΄ξηση του κτηθε΄ντα αλκοολικου΄ τι΄τλου
κατ' ο΄γκο, εκφρασµε΄νου σε % vol, και ο αντι΄στοιχος τι΄τλος
πριν και µετα΄ την προσθη΄κη στον οι΄νο του αποστα΄γµατος,

Η ενι΄σχυση καταβα΄λλεται το αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄ την
ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς της απο΄δειξης σχετικα΄ µε τη συ΄σταση της
εγγυ΄ησης που αναφε΄ρεται στο προηγου΄µενο εδα΄φιο και, εν πα΄ση
περιπτω΄σει, µετα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης του συµφωνητικου΄ η΄
της δη΄λωσης.
5.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 69 παρα΄γραφος 4 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, η εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται µο΄νο εφο΄σον
στους δω΄δεκα µη΄νες που ακολουθου΄ν την υποβολη΄ της αι΄τησης,
΄εχουν παρασχεθει΄ στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης τα
΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 69 παρα΄γραφος 4 του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
6.
Εφο΄σον διαπιστωθει΄ ο΄τι ο παρασκευαστη΄ς αλκοολωµε΄νου
οι΄νου δεν ΄εχει καταβα΄λει την τιµη΄ αγορα΄ς στον παραγωγο΄, ο
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει στον παραγωγο΄, πριν απο΄ την
1η Ιουνι΄ου της περιο΄δου που ΄επεται αυτη΄ς της παρα΄δοσης του
οι΄νου, ΄ενα ποσο΄ ΄σο
ι µε την ενι΄σχυση, ενδεχοµε΄νως µε΄σω του
οργανισµου΄ παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους παραγωγη΄ς.

΄ξεις
΄µα III: ∆ιοικητικε΄ς διατα
Τµη

στ) απο΄δειξη της απο΄σταξης του συγκεκριµε΄νου αλκοολωµε΄νου
οι΄νου.

'Αρθρο 72

3.
Στην περι΄πτωση που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1, δεν
απαιτει΄ται απο΄ τον παρασκευαστη΄ του αλκοολωµε΄νου οι΄νου, η
συ΄σταση της εγγυ΄ησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 69 παρα΄γραφος
4.
4.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης καταβα΄λλει την ενι΄σχυση το
αργο΄τερο εντο΄ς τριω΄ν µηνω΄ν απο΄ την υποβολη΄ της αι΄τησης που
συνοδευ΄εται απο΄ τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο
2.

Περι΄πτωση ανωτε΄ρας βι΄ας
1.
'Οταν, για λο΄γους ανωτε΄ρας βι΄ας, το συ΄νολο η΄ µε΄ρος του
προς απο΄σταξη προϊο΄ντος δεν µπορει΄ να αποσταχθει΄:
α)

ο παραγωγο΄ς, σε περι΄πτωση που η ανωτε΄ρα βι΄α ΄εθιξε το προς
απο΄σταξη προϊο΄ν ενω΄ µπορου΄σε να το διαθε΄σει νο΄µιµα,
ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης του
κρα΄τους µε΄λους ο΄που βρι΄σκεται η αποθη΄κη του,

β)

ο οινοπνευµατοποιο΄ς, σε ο΄λες τις α΄λλες περιπτω΄σεις, ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους ο΄που βρι΄σκονται οι εγκαταστα΄σεις απο΄σταξης.

'Αρθρο 71
Ειδικοι΄ κανο΄νες
1.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 69 παρα΄γραφος
1 του παρο΄ντος κανονισµου΄, το συµφωνητικο΄ η΄ η δη΄λωση
παρα΄δοσης για παρασκευη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου υποβα΄λλεται
προς ΄εγκριση στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης το αργο΄τερο
στις 31 ∆εκεµβρι΄ου της σχετικη΄ς περιο΄δου. Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ανακοινω΄νει στον παραγωγο΄ το αποτε΄λεσµα της διαδικασι΄ας
΄εγκρισης εντο΄ς των δεκαπε΄ντε ηµερω΄ν που ακολουθου΄ν την
ηµεροµηνι΄α υποβολη΄ς του συµφωνητικου΄ η΄ της δη΄λωσης.
2.
Στην περι΄πτωση της απο΄σταξης που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο
27 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η εν λο΄γω παρασκευη΄
µπορει΄να πραγµατοποιηθει΄µο΄νο απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου της σχετικη΄ς
περιο΄δου και, εν πα΄ση περιπτω΄σει, µετα΄ την ΄εγκριση του συµφωνητικου΄ η΄ της δη΄λωσης.
3.
Ο παρασκευαστη΄ς διαβιβα΄ζει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης,
το αργο΄τερο στις 10 κα΄θε µηνο΄ς, µι΄α κατα΄σταση των ποσοτη΄των
οι΄νου που του ΄εχουν παραδοθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια του προηγου΄µενου µη΄να.
4.
Για να τυ΄χει της ενι΄σχυσης, ο παρασκευαστη΄ς υποβα΄λλει, το
αργο΄τερο στις 30 Νοεµβρι΄ου που ακολουθει΄ τη σχετικη΄ περι΄οδο,
στον αρµο΄διο οργανισµο΄ παρε΄µβασης αι΄τηση επισυνα΄πτοντας την
απο΄δειξη της συ΄στασης της εγγυ΄ησης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο
69 παρα΄γραφος 4 του παρο΄ντος κανονισµου΄.
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Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο πρω΄το εδα΄φιο, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης που ΄εχει ενηµερωθει΄ καθορι΄ζει τα µε΄τρα που
κρι΄νει αναγκαι΄α για την αναφερθει΄σα περι΄σταση. Μπορει΄ κυρι΄ως
να παρατει΄νει τις προβλεπο΄µενες προθεσµι΄ες.
2.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 πρω΄το
εδα΄φιο στοιχει΄ο α) και ο΄ταν η αποθη΄κη του παραγωγου΄ και οι
εγκαταστα΄σεις απο΄σταξης βρι΄σκονται σε δυ΄ο διαφορετικα΄ κρα΄τη
µε΄λη, οι οργανισµοι΄ παρε΄µβασης των δυ΄ο σχετικω΄ν κρατω΄ν
µελω΄ν συνεργα΄ζονται µε α΄µεση ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν για την
εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1.
Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 πρω΄το εδα΄φιο
στοιχει΄ο β), ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης που ΄εχει ενηµερωθει΄ µπορει΄
επι΄σης να επιτρε΄ψει στον οινοπνευµατοποιο΄, µε την επιφυ΄λαξη της
συ΄µφωνης γνω΄µης του παραγωγου΄ στην περι΄πτωση αποστα΄ξεως µε
συ΄µβαση φασο΄ν, να µεταβιβα΄σει σε α΄λλον οινοπνευµατοποιο΄ τα
δικαιω΄µατα και τις υποχρεω΄σεις του για την ποσο΄τητα του
προϊο΄ντος που δεν ΄εχει ακο΄µη αποσταχθει΄.
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'Αρθρο 73

'Αρθρο 74

΄ ν απο΄σταξης
'Ελεγχος των εργασιω

Παραβα΄σεις του παρο΄ντος τι΄τλου

1.
Ο ΄ελεγχος των χαρακτηριστικω΄ν των προϊο΄ντων που παραδι΄δονται στην απο΄σταξη, και ιδι΄ως της ποσο΄τητας, του χρω΄µατος και
του αλκοολικου΄ τι΄τλου, πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση:
α)

το ΄εγγραφο που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 70 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 µε το οποι΄ο πραγµατοποιει΄ται η
µεταφορα΄,

β)

την ανα΄λυση των δειγµα΄των που λαµβα΄νονται κατα΄ την
ει΄σοδο του προϊο΄ντος στο οινοπνευµατοποιει΄ο υπο΄ τον
΄ελεγχο επι΄σηµης αρχη΄ς του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος του
οποι΄ου βρι΄σκεται το οινοπνευµατοποιει΄ο. Αυτα΄ τα δει΄γµατα
µπορου΄ν να λαµβα΄νονται µε αντιπροσωπευτικη΄ δειγµατοληψι΄α,

γ)

ενδεχοµε΄νως, τα συµφωνητικα΄
κατ’ εφαρµογη΄ του παρο΄ντος τι΄τλου.

που

συνα΄πτονται

Οι αναλυ΄σεις πραγµατοποιου΄νται απο΄ εγκεκριµε΄να εργαστη΄ρια,
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 72 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/
1999, τα οποι΄α διαβιβα΄ζουν τα αποτελε΄σµατα στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους, στο οποι΄ο πραγµατοποιει΄ται η
απο΄σταξη.
Στις περιπτω΄σεις που, συ΄µφωνα µε τις ισχυ΄ουσες κοινοτικε΄ς
διατα΄ξεις, δεν συντα΄σσεται το ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στο πρω΄το
εδα΄φιο στοιχει΄ο α) ο ΄ελεγχος των χαρακτηριστικω΄ν του προϊο΄ντος
που προορι΄ζεται για απο΄σταξη πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση τις
αναλυ΄σεις που προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο β) του ιδι΄ου εδαφι΄ου.

1.
Σε περι΄πτωση που απο΄ την εξε΄ταση του φακε΄λου προκυ΄πτει
ο΄τι, για το συ΄νολο η΄ για µε΄ρος των προϊο΄ντων που παραδι΄δονται,
ο παραγωγο΄ς δεν πληροι΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τις
κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις για την εν λο΄γω απο΄σταξη, ο αρµο΄διος
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ενηµερω΄νει σχετικα΄ τον οινοπνευµατοποιο΄
και τον παραγωγο΄.
2.
Για τις ποσο΄τητες προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν υποχρεου΄ται να τηρει΄ την
τιµη΄ που αναφε΄ρεται αντιστοι΄χως στα α΄ρθρα 27, 28, 29 και 30
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
3.
Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 2 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
σε περι΄πτωση που ο παραγωγο΄ς η΄ ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν πληροι΄,
για το συ΄νολο η΄ για µε΄ρος των προϊο΄ντων που παραδι΄δονται στην
απο΄σταξη, τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τις κοινοτικε΄ς
διατα΄ξεις για την εν λο΄γω απο΄σταξη:
α)

η ενι΄σχυση δεν καταβα΄λλεται για τις λο΄γω ποσο΄τητες,

β)

ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν µπορει΄ να παραδω΄σει στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης τα προϊο΄ντα που προκυ΄πτουν απο΄ την
απο΄σταξη των ποσοτη΄των αυτω΄ν.

Αν η ενι΄σχυση ΄εχει η΄δη καταβληθει΄, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης
ανακτα΄ το ποσο΄ της ενι΄σχυσης απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄.

Αντιπρο΄σωπος επι΄σηµης αρχη΄ς ελε΄γχει την ποσο΄τητα του προϊο΄ντος που ΄εχει αποσταχθει΄, την ηµεροµηνι΄α απο΄σταξης, καθω΄ς και
τις ποσο΄τητες και τα χαρακτηριστικα΄ των παραγοµε΄νων προϊο΄ντων.

Αν ΄εχει η΄δη πραγµατοποιηθει΄ η παρα΄δοση των προϊο΄ντων που
προε΄κυψαν απο΄ την απο΄σταξη, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ανακτα΄
απο΄ τον οινοπνευµατοποιο΄ ποσο΄ ΄σο
ι προς την ενι΄σχυση που
προβλε΄πεται για την εν λο΄γω απο΄σταξη.

2.
Το αποτε΄λεσµα της εξε΄τασης ενο΄ς τµη΄µατος του οι΄νου που
αποτελει΄ αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ ισχυ΄ει για ολο΄κληρη την
ποσο΄τητα που αποτελει΄ αντικει΄µενο του εν λο΄γω συµφωνητικου΄.

Ωστο΄σο, σε περι΄πτωση υπε΄ρβασης των διαφο΄ρων προθεσµιω΄ν που
προβλε΄πονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄, µπορει΄ να αποφασι΄ζεται
µει΄ωση της ενι΄σχυσης.

3.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν, επιπλε΄ον, τη
χρησιµοποι΄ηση ενο΄ς δει΄κτη ανιχνευ΄σεως. Τα κρα΄τη µε΄λη δεν
µπορου΄ν να απαγορευ΄σουν, λο΄γω της παρουσι΄ας ενο΄ς δει΄κτη, την
κυκλοφορι΄α στο ΄εδαφο΄ς τους ενο΄ς προϊο΄ντος που προορι΄ζεται για
απο΄σταξη η΄ αποσταγµε΄νων προϊο΄ντων που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ το εν
λο΄γω προϊο΄ν.

4.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ανακτα΄ απο΄ τον παραγωγο΄ ποσο΄
΄σο
ι µε την ενι΄σχυση που ΄εχει καταβληθει΄ στον οινοπνευµατοποιο΄,
εφο΄σον ο παραγωγο΄ς δεν πληροι΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται
απο΄ τις κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις για τη σχετικη΄ απο΄σταξη για ΄εναν απο΄
τους ακο΄λουθους λο΄γους:

Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν, ο΄τι, σε περι΄πτωση
παρα΄δοσης στην απο΄σταξη, απο΄ περισσο΄τερους παραγωγου΄ς,
προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα κανονισµο΄, η µεταφορα΄
πραγµατοποιει΄ται απο΄ κοινου΄. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο ΄ελεγχος
των χαρακτηριστικω΄ν των προϊο΄ντων, ο οποι΄ος αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 65 του παρο΄ντος κανονισµου΄ πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα
µε λεπτοµε΄ρειες που θεσπι΄ζονται απο΄ τα σχετικα΄ κρα΄τη µε΄λη.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη που κα΄νουν χρη΄ση της ευχε΄ρειας που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 3 ενηµερω΄νουν σχετικα΄ την Επιτροπη΄
και τις ανακοινω΄νουν τα µε΄τρα που ΄εχουν λα΄βει για το σκοπο΄
αυτο΄. Στην περι΄πτωση που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο της
προαναφερθει΄σας παραγρα΄φου, η Επιτροπη΄ εξασφαλι΄ζει την ενηµε΄ρωση των α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν.

α)

ο εν λο΄γω παραγωγο΄ς δεν ΄εχει υποβα΄λει τη δη΄λωση συγκοµιδη΄ς, παραγωγη΄ς η΄ αποθε΄µατος εντο΄ς των καθορισµε΄νων
προθεσµιω΄ν,

β)

υπε΄βαλε δη΄λωση συγκοµιδη΄ς, παραγωγη΄ς η΄ αποθε΄µατος που
θεωρει΄ται ελλιπη΄ς η΄ ανακριβη΄ς απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ του
κρα΄τους µε΄λους και τα ελλιπη΄ η΄ ανακριβη΄ στοιχει΄α ει΄ναι
πρωταρχικη΄ς σηµασι΄ας για την εφαρµογη΄ του σχετικου΄
µε΄τρου,

γ)

δεν ΄εχει εκπληρω΄σει τις υποχρεω΄σεις που καθορι΄ζονται στο
α΄ρθρο 37 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και η
παρα΄βαση διαπιστω΄θηκε η΄ κοινοποιη΄θηκε στον οινοπνευµατοποιο΄ µετα΄ την πληρωµη΄ της ελα΄χιστης τιµη΄ς που πραγµατοποιη΄θηκε βα΄σει προηγουµε΄νων δηλω΄σεων.

31.7.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

'Αρθρο 75

΄ς των οι΄νων που αναφε΄΄µα IV: Μει΄ωση της τιµη
΄ς αγορα
Τµη
΄ (ΕΚ) αριθ.1493/1999
΄ ρθρο 32 του κανονισµου
ρονται το α

΄ σεις
Κυρω
1.

Πλην περιπτω΄σεως ανωτε΄ρας βι΄ας:

α)

αν ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν πληροι΄ τις υποχρεω΄σεις που
υπε΄χει δυνα΄µει του παρο΄ντος τι΄τλου η΄ αρνει΄ται να υποστει΄
τους ελε΄γχους, η ενι΄σχυση δεν οφει΄λεται,

β)

εφο΄σον ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν πληροι΄ µι΄α απο΄ τις υπο΄ ν που αναφε΄ρονται υπο΄ α), η
χρεω΄σεις που υπε΄χει πλην αυτω
ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄ ΄ενα ποσο΄ που καθορι΄ζεται απο΄ την
αρµο΄δια αρχη΄ ανα΄λογα µε τη σοβαρο΄τητα της διαπραχθει΄σας
παρα΄βασης.

L 194/79

'Αρθρο 76
Μει΄ωση της τιµη΄ς αγορα΄ς ορισµε΄νων εµπλουτισµε΄νων οι΄νων
1.
Η τιµη΄ αγορα΄ς του οι΄νου που παραδι΄δεται σε µι΄α απο΄ τις
αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 29 και 30 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 µειω΄νεται κατα΄ ποσο΄:
—

Ζω΄νη Α: 0,3626 ευρω΄

—

Ζω΄νη Β: 0,3019 ευρω΄

—

Ζω΄νη Γ: 0,1811 ευρω΄.

Η µει΄ωση που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο δεν εφαρµο΄ζεται:
2.
Σε αναγνωρισµε΄νες περιπτω΄σεις ανωτε΄ρας βι΄ας, ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ορι΄ζει τα µε΄τρα που θεωρει΄ αναγκαι΄α βα΄σει
των περιστα΄σεων.

α)

στον οι΄νο που παραδι΄δεται απο΄ τους παραγωγου΄ς των
περιοχω΄ν ο΄που η αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου γι΄νεται
µο΄νο µε την προσθη΄κη γλευ΄κους, οι οποι΄οι παραιτου΄νται, για
την συγκεκριµε΄νη περι΄οδο εµπορι΄ας, απο΄ κα΄θε ενι΄σχυση
που ΄εχει καθοριστει΄ κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 34 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Στην περι΄πτωση αυτη΄, ο
παραγωγο΄ς υποβα΄λλει στον οινοπνευµατοποιο΄ αντι΄γραφο
της παραι΄τησης απο΄ τη σχετικη΄ ενι΄σχυση δεο΄ντως θεωρηµε΄νο
απο΄ την αρµο΄δια αρχη΄ που ΄εχει ορισθει΄ απο΄ το κρα΄τος µε΄λος,

β)

στον οι΄νο που παραδι΄δεται στο οινοπνευµατοποιει΄ο µετα΄ τις
ηµεροµηνι΄ες που προβλε΄πονται για τις δια΄φορες αµπελουργικε΄ς ζω΄νες στο παρα΄ρτηµα V παρα΄γραφος Ζ σηµει΄ο 7 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και παραδι΄δεται απο΄
παραγωγο΄ ο οποι΄ος προσκοµι΄ζει στις αρµο΄διες αρχε΄ς απο΄δειξη ο΄τι, κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου εµπορι΄ας, αφενο΄ς
µεν δεν προε΄βη στην αυ΄ξηση µε την προσθη΄κη σακχαρο΄ζης
του αλκοολικου΄ τι΄τλου της παραγωγη΄ς του σε επιτραπε΄ζιο
οι΄νο, αφετε΄ρου δε δεν ΄εχει υποβα΄λει για την παραγωγη΄ αυτη΄
αι΄τηση για την χορη΄γηση ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 34 του εν λο΄γω κανονισµου΄,
στους οι΄νους και στις κατηγορι΄ες, για τους οποι΄ους τα κρα΄τη
µε΄λη δεν εγκρι΄νουν η΄ δεν ΄εχουν εγκρι΄νει για τη σχετικη΄
περι΄οδο αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου.

3.
Στην περι΄πτωση που ο οινοπνευµατοποιο΄ς δεν τηρει΄ τις
υποχρεω΄σεις του εντο΄ς των καθορισµε΄νων προθεσµιω΄ν, η ενι΄σχυση
µειω΄νεται ως εξη΄ς:
α)

β)

ο΄σον αφορα΄ την πληρωµη΄ της τιµη΄ς αγορα΄ς στον παραγωγο΄,
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 47 παρα΄γραφος 2, στο α΄ρθρο
55 και στο α΄ρθρο 65 παρα΄γραφος 7, η ενι΄σχυση µειω΄νεται
κατα΄ 1 % ανα΄ ηµε΄ρα καθυστε΄ρησης και κατα΄ τη δια΄ρκεια
περιο΄δου ενο΄ς µηνο΄ς. Πε΄ραν του ενο΄ς µηνο΄ς, η ενι΄σχυση δεν
καταβα΄λλεται πλε΄ον.
ο΄σον αφορα΄:
i)

την ανακοι΄νωση της απο΄δειξης πληρωµη΄ς της τιµη΄ς
αγορα΄ς, που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 60 παρα΄γραφος 1
και στο α΄ρθρο 65 παρα΄γραφος 8,

ii)

την υποβολη΄ της αι΄τησης ενι΄σχυσης, που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 60 παρα΄γραφος 1 και στο α΄ρθρο 64
παρα΄γραφος 2 δευ΄τερο εδα΄φιο,

γ)

iii)

την παρα΄δοση της αλκοο΄λης, που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 62 παρα΄γραφος 1,

iv)

την ανακοι΄νωση κατα΄στασης των ποσοτη΄των που ΄εχουν
αποσταχθει΄ και των προϊο΄ντων που ΄εχουν ληφθει΄, που
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 61 παρα΄γραφος 2,

v)

την ανακοι΄νωση κατα΄στασης των ποσοτη΄των που ΄εχουν
παραδοθει΄ για την παρασκευη΄ αλκοολωµε΄νου οι΄νου,
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 71 παρα΄γραφος 3,

2.
'Ενα ποσο΄ ΄σο
ι
προς τη µει΄ωση που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1 καταβα΄λλεται για την ποσο΄τητα οι΄νου που παραδι΄δεται σε ΄ενα απο΄ τους αναφερο΄µενους στην εν λο΄γω παρα΄γραφο
τυ΄πους απο΄σταξης στον παραγωγο΄ που ΄εχει υποβα΄λει αι΄τηση στην
αρµο΄δια αρχη΄ πριν απο΄ την 1η Αυγου΄στου, ει΄τε α΄µεσα ει΄τε µε΄σω
οινοπνευµατοποιου΄, και ο οποι΄ος κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου
εµπορι΄ας ου΄τε προσε΄φυγε σε αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου της
παραγωγη΄ς του σε επιτραπε΄ζιο οι΄νο µε την προσθη΄κη σακχαρο΄ζης
ου΄τε υπε΄βαλε για την παραγωγη΄ αυτη΄ αι΄τηση χορη΄γησης της
ενι΄σχυσης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 34 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.

η ενι΄σχυση µειω΄νεται κατα΄ 0,5 % ανα΄ ηµε΄ρα καθυστε΄ρησης
και κατα΄ τη δια΄ρκεια περιο΄δου δυ΄ο µηνω΄ν.
Πε΄ραν των δυ΄ο µηνω΄ν, η ενι΄σχυση δεν καταβα΄λλεται πλε΄ον.
Αν προκαταβα΄λλεται µι΄α ενι΄σχυση, η αντι΄στοιχη εγγυ΄ηση αποδεσµευ΄εται κατ’ αναλογι΄α της πρα΄γµατι οφειλο΄µενης ενι΄σχυσης.
'Οταν δεν οφει΄λεται η ενι΄σχυση, η εγγυ΄ηση καταπι΄πτει.
4.
Τα κρα΄τη µε΄λη ενηµερω΄νουν την Επιτροπη΄ στην περι΄πτωση
εφαρµογη΄ς της παραγρα΄φου 1, καθω΄ς και σχετικα΄ µε τη συνε΄χεια
που δι΄δεται στις αιτη΄σεις ο΄σων προσφευ΄γουν στη ρη΄τρα της
ανωτε΄ρας βι΄ας.

Για τον παραγωγο΄ που ΄εχει υποβα΄λει την αι΄τηση πριν απο΄ την
1η Αυγου΄στου και ο οποι΄ος, κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου
εµπορι΄ας, δεν προσε΄φυγε στην αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου µε
την προσθη΄κη σακχαρο΄ζης η΄ υπε΄βαλε αι΄τηση για την χορη΄γηση
της εν λο΄γω ενι΄σχυσης µο΄νο για τµη΄µα της παραγωγη΄ς του σε
επιτραπε΄ζιο οι΄νο, µικρο΄τερο απο΄ την ποσο΄τητα που παρεδο΄θη σε
ο΄λους τους τυ΄πους απο΄σταξης κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου
εµπορι΄ας, το ποσο΄ που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο καταβα΄λλεται για την ποσο΄τητα που αντιστοιχει΄ στη διαφορα΄ µεταξυ΄ της
ποσο΄τητας επιτραπε΄ζιου οι΄νου που παρε΄δωσε στην απο΄σταξη ο
΄διος
ι
και της ποσο΄τητας επιτραπε΄ζιου οι΄νου του οποι΄ου αυξη΄θηκε
ο αλκοολικο΄ς τι΄τλος.
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Οι αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν µπορου΄ν να απαιτη΄σουν απο΄
τους παραγωγου΄ς αυτου΄ς να προσκοµι΄σουν κα΄θε στοιχει΄ο που θα
επιτρε΄ψει να επαληθευτει΄ κατα΄ πο΄σο η αι΄τηση ει΄ναι απο΄λυτα
θεµελιωµε΄νη.

΄ θεση της αλκοο΄λης µε σκοπο΄ νε΄ες
΄µα I: ∆ια
Επιµε΄ρους τµη
΄σεις
βιοµηχανικε΄ς χρη

'Αρθρο 77

΄ ν χρη΄σεων
Ορισµο΄ς των νε΄ων βιοµηχανικω

Μει΄ωση των ενισχυ΄σεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 81
Για τους οι΄νους που παραδι΄δονται σε µι΄α απο΄ τις αποστα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 76 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και για τους
οποι΄ους εφαρµο΄ζεται η µει΄ωση:

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 31 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999, η Επιτροπη΄ µπορει΄ να διεξα΄γει διαγωνισµου΄ς
για την πραγµατοποι΄ηση στην Κοινο΄τητα σχεδι΄ων µικρου΄ µεγε΄θους,
µε σκοπο΄ να εξασφαλι΄σει µεταξυ΄ α΄λλων νε΄ες τελικε΄ς βιοµηχανικε΄ς
χρη΄σεις, ο΄πως:

α)

α)

θε΄ρµανση θερµοκηπι΄ων,

β)

ξη΄ρανση ζωοτροφω΄ν,

γ)

τροφοδοσι΄α λεβητοστασι΄ων, ιδι΄ως τσιµεντοβιοµηχανιω΄ν,

β)

γ)

η ενι΄σχυση που πρε΄πει να καταβληθει΄ στους οινοπνευµατοποιου΄ς,
η τιµη΄ που πρε΄πει να καταβληθει΄ στους οινοπνευµατοποιου΄ς
για την παρα΄δοση σε οργανισµο΄ παρε΄µβασης δυνα΄µει του
α΄ρθρου 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,
η συµµετοχη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Γεωργικου΄ Ταµει΄ου Προσανατολισµου΄ και Εγγυη΄σεων (ΕΓΤΠΕ) στις δαπα΄νες που βαρυ΄νουν
τους οργανισµου΄ς παρε΄µβασης για την ανα΄ληψη της αλκοο΄λης δυνα΄µει του α΄ρθρου 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999,

µειω΄νονται κατα΄ ποσο΄ ΄σο
ι προς τη µει΄ωση που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 76.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

'Αρθρο 79

καθω΄ς και µεταποιη΄σεις σε προϊο΄ντα που εξα΄γονται για βιοµηχανικου΄ς σκοπου΄ς απο΄ συναλλασσο΄µενο που ΄εχει τυ΄χει τουλα΄χιστον
µι΄α φορα΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της τελευται΄ας διετι΄ας του καθεστω΄τος
της τελειοποι΄ησης για επανεξαγωγη΄, εκτο΄ς εκει΄νων που συνι΄στανται
αποκλειστικα΄ σε εργασι΄ες επαναπο΄σταξης, ανακαθαρισµου΄, αφυδα΄τωσης, καθαρισµου΄ η΄ µετουσι΄ωσης της αλκοο΄λης.
Αν η προβλεπο΄µενη χρησιµοποι΄ηση της αλκοο΄λης ει΄ναι η εξαγωγη΄
προς τις τρι΄τες χω΄ρες υπο΄ µορφη΄ εµπορευµα΄των, πρε΄πει να
προσκοµισθει΄η απο΄δειξη ο΄τι κατα΄ τη δια΄ρκεια των δυ΄ο προηγουµε΄νων ετω΄ν χορηγη΄θηκε α΄δεια για να χρησιµοποιηθει΄ αλκοο΄λη τρι΄των
χωρω΄ν για την παρασκευη΄ υπο΄ το καθεστω΄ς της τελειοποιη΄σεως
για επανεξαγωγη΄ των ιδι΄ως εµπορευµα΄των που εξα΄γονται.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1493/1999

'Αρθρο 78
Αντικει΄µενο και ορισµοι΄
1.
Το παρο΄ν τµη΄µα θεσπι΄ζει τις λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς
σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των αλκοολω΄ν που λαµβα΄νονται απο΄ τις
αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27, 28 και 30 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, που ονοµα΄ζονται στο εξη΄ς
«αλκοο΄λες».
Η δια΄θεση µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ ει΄τε ενο΄ψει νε΄ων βιοµηχανικω΄ν χρη΄σεων (επιµε΄ρους τµη΄µα Ι), ει΄τε ενο΄ψει της αποκλειστικη΄ς
χρησιµοποι΄ησης στον τοµε΄α των καυσι΄µων στις τρι΄τες χω΄ρες
(επιµε΄ρους τµη΄µα II), ει΄τε ενο΄ψει της χρη΄σης βιο-αιθανο΄λης στην
Κοινο΄τητα (επιµε΄ρους τµη΄µα III).
2.
Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος τµη΄µατος, ως διαγωνισµο΄ς
θεωρει΄ται η διαδικασι΄α κατα΄ την οποι΄α, οι ενδιαφερο΄µενοι
καλου΄νται, µε΄σω προ΄σκλησης υποβολη΄ς προσφορω΄ν η΄ παρα΄γωγης
διαδικασι΄ας, να ανταγωνισθου΄ν µεταξυ΄ τους και η συ΄µβαση
ανατι΄θεται στο προ΄σωπο του οποι΄ου η προσφορα΄ ει΄ναι η πλε΄ον
ευνοϊκη΄ και συ΄µφωνη µε τον παρο΄ντα κανονισµο΄.

'Αρθρο 80
Κι΄νηση της διαδικασι΄ας διαγωνισµου΄
Η Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, κινει΄ τη
διαδικασι΄α διαγωνισµου΄ για τη δια΄θεση αλκοο΄λης προς νε΄ες
βιοµηχανικε΄ς χρη΄σεις, που προε΄ρχεται απο΄ τις αποστα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27, 28 και 30 του εν λο΄γω κανονισµου΄.
Οι ποσο΄τητες αλκοο΄λης που κατακυρω΄νονται δεν υπερβαι΄νουν τα
400 000 εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης σε 100 % vol ετησι΄ως.
'Αρθρο 81
Προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄
Η προκη΄ρυξη του διαγωνισµου΄ δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη Εφηµε΄ ν Κοινοτη΄των.
ρι΄δα των Ευρωπαϊκω
Η προκη΄ρυξη αυτη΄ αναφε΄ρει:
α)

τους ειδικου΄ς ο΄ρους του διαγωνισµου΄ καθω΄ς και τις επωνυµι΄ες και τις διευθυ΄νσεις των συγκεκριµε΄νων οργανισµω΄ν
παρεµβα΄σεως,

β)

την ποσο΄τητα αλκοο΄λης εκφρασµε΄νη σε εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης σε 100 % vol η οποι΄α αφορα΄ τον διαγωνισµο΄,
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γ)

µι΄α η΄ περισσο΄τερες δεξαµενε΄ς που αποτελου΄ν µι΄α παρτι΄δα
ανα΄ κρα΄τος µε΄λος,

'Αρθρο 83

δ)

την ελα΄χιστη τιµη΄, στην οποι΄α µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν οι προσφορε΄ς, διαφοροποιηµε΄νες ενδεχοµε΄νως κατα΄
τελικε΄ς χρη΄σεις,

Συνε΄χεια που δι΄δεται στις προσφορε΄ς

ε)

το επι΄πεδο της εγγυ΄ησης συµµετοχη΄ς, που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 82 παρα΄γραφος 5 και την εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 84 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο β)
του εν λο΄γω κανονισµου΄.
'Αρθρο 82
'Οροι σχετικα΄ µε τις προσφορε΄ς

1.
Εκτο΄ς απο΄ τις ενδει΄ξεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 97 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, η προσφορα΄ αναφε΄ρει:
α)

την ποσο΄τητα αλκοο΄λης που αφορα΄ η προσφορα΄ κατανεµηµε΄νη ανα΄ δεξαµενη΄, εκφρασµε΄νη σε εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης
100 % vol,

β)

τον αριθµο΄ της η΄ των δεξαµενω΄ν στις οποι΄ες βρι΄σκεται
η αλκοο΄λη που αποτελει΄ αντικει΄µενο της προσφορα΄ς· οι
δεξαµενε΄ς αυτε΄ς βρι΄σκονται στο ΄διο
ι κρα΄τος µε΄λος,

γ)

την ακριβη΄ βιοµηχανικη΄ χρη΄ση της αλκοο΄λης,

δ)

τη φυ΄ση των εξαγοµε΄νων εµπορευµα΄των, εα΄ν η προβλεποµε΄νη
χρησιµοποι΄ηση της αλκοο΄λης ει΄ναι η εξαγωγη΄ προς τρι΄τες
χω΄ρες µε τη µορφη΄ εµπορευµα΄των.

2.
Σε µι΄α προσφορα΄ µπορει΄ να δηλω΄νεται ο΄τι θεωρει΄ται ως
υποβληθει΄σα µο΄νον εφο΄σον η κατακυ΄ρωση του διαγωνισµου΄
αφορα΄ το συ΄νολο της ποσο΄τητας που αναφε΄ρεται στην προσφορα΄
του απο΄ τον υποβα΄λλοντα την προσφορα΄.
3.
Ο προσφε΄ρων µπορει΄ να υποβα΄λει µι΄α µο΄νο προσφορα΄ ανα΄
τυ΄πο αλκοο΄λης, ανα΄ τυ΄πο τελικη΄ς χρη΄σης και ανα΄ διαγωνισµο΄.
Εα΄ν ο προσφε΄ρων υποβα΄λει περισσο΄τερες προσφορε΄ς ανα΄ τυ΄πο
αλκοο΄λης, ανα΄ τυ΄πο τελικη΄ς χρη΄σης και ανα΄ διαγωνισµο΄, καµι΄α
απο΄ τις προσφορε΄ς αυτε΄ς δεν γι΄νεται αποδεκτη΄.
4.
Οι προσφορε΄ς πρε΄πει να περιε΄ρχονται στον οργανισµο΄
παρε΄µβασης του ενδιαφερο΄µενου κρα΄τους µε΄λους, το αργο΄τερο
στις 12 (ω΄ρα Βρυξελλω΄ν), της τελευται΄ας ηµε΄ρας που ορι΄ζεται
στην προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄ για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν. Η
ηµε΄ρα αυτη΄ θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νεται εκτο΄ς της περιο΄δου
µεταξυ΄ της 15ης και της 25ης ηµε΄ρας µετα΄ απο΄ την ηµεροµηνι΄α
της προκη΄ρυξης διαγωνισµου΄.
5.
Η προσφορα΄ ισχυ΄ει µο΄νο εφο΄σον, πριν απο΄ τη λη΄ξη της
προθεσµι΄ας για την υποβολη΄ προσφορω΄ν, παρε΄χεται απο΄δειξη
συ΄στασης εγγυ΄ησης συµµετοχη΄ς στον ενδιαφερο΄µενο οργανισµο΄
παρε΄µβασης.
6.
Ο ενδιαφερο΄µενος οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ανακοινω΄νει
στην Επιτροπη΄, εντο΄ς των δυ΄ο εργα΄σιµων ηµερω΄ν που ΄επονται
της ηµεροµηνι΄ας λη΄ξεως της υποβολη΄ς των προσφορω΄ν, τον
ονοµαστικο΄ κατα΄λογο των προσφερο΄ντων των οποι΄ων η προσφορα΄
γι΄νεται δεκτη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 97 του παρο΄ντος κανονισµου΄,
τις προσφερο΄µενες τιµε΄ς, τις ζητου΄µενες ποσο΄τητες, τον το΄πο
αποθη΄κευσης και τους τυ΄πους των εν λο΄γω αλκοολω΄ν, καθω΄ς και
τον ακριβη΄ σκοπο΄ για τον οποι΄ο θα χρησιµοποιηθου΄ν.

1.
Η Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, µπορει΄ να
αποφασι΄σει, ΄εχοντας υπο΄ψη τις υποβληθει΄σες προσφορε΄ς και
ενδεχοµε΄νως ανα΄ τυ΄πο προβλεπο΄µενης τελικη΄ς χρη΄σεως για την
αλκοο΄λη, κατα΄ πο΄σο θα δω
΄ σει συνε΄χεια η΄ ο΄χι στις εν λο΄γω
προσφορε΄ς.
2.
Η Επιτροπη΄ καταρτι΄ζει τον κατα΄λογο των προσφορω΄ν που
΄εγιναν δεκτε΄ς, εγκρι΄νοντας διαδοχικα΄ τις υψηλο΄τερες προσφορε΄ς
µε φθι΄νουσα σειρα΄ µε΄χρι την ποσο΄τητα αλκοο΄λης την οποι΄α αφορα΄
η προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄.
3.
Στην περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α λαµβα΄νονται υπο΄ψη περισσο΄τερες προσφορε΄ς που αφορου΄ν εν ο΄λω η΄ εν µε΄ρει τις ΄διες
ι
δεξαµενε΄ς, η Επιτροπη΄ κατακυρω΄νει την εν λο΄γω ποσο΄τητα
αλκοο΄λης στον προσφε΄ροντα ο οποι΄ος ΄εχει κα΄νει την υψηλο΄τερη
προσφορα΄ σε απο΄λυτη τιµη΄.
Η Επιτροπη΄, στην απο΄φαση που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1
του παρο΄ντος α΄ρθρου, µπορει΄ να προτει΄νει στους προσφε΄ροντες
των οποι΄ων οι προσφορε΄ς που αναφε΄ρονται στο πρω΄το εδα΄φιο δεν
µπορου΄ν να ικανοποιηθου΄ν, την υποκατα΄σταση της ποσο΄τητας της
εν λο΄γω αλκοο΄λης µε ποσο΄τητα αλκοο΄λης του ΄διου
ι
τυ΄που. Στην
περι΄πτωση αυτη΄, οι αντι΄στοιχες προσφορε΄ς θεωρου΄νται ο΄τι ΄εχουν
ληφθει΄ υπο΄ψη, εφο΄σον οι εν λο΄γω προσφε΄ροντες δεν εκφρα΄ζουν
την αντι΄θεση΄ τους, για τη µεταφορα΄ αυτη΄, γραπτω΄ς στον ενδιαφερο΄µενο οργανισµο΄ παρεµβα΄σεως εντο΄ς προθεσµι΄ας δε΄κα εργα΄σιµων
ηµερω΄ν που υπολογι΄ζονται απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης των
αποφα΄σεων της Επιτροπη΄ς που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 5
στοιχει΄ο α) του παρο΄ντος α΄ρθρου.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, η απο΄φαση της Επιτροπη΄ς αναφε΄ρει τη δεξαµενη΄
στην οποι΄α ει΄ναι αποθεµατοποιηµε΄νη η ποσο΄τητα αλκοο΄λης
υποκατα΄στασης, σε συµφωνι΄α µε το σχετικο΄ οργανισµο΄ παρε΄µβασης.
4.
Σε περι΄πτωση προσφορω΄ν του ιδι΄ου επιπε΄δου που οδηγου΄ν
σε υπε΄ρβαση της ποσο΄τητας αλκοο΄λης που αποτελει΄ αντικει΄µενο
του διαγωνισµου΄, ο αντι΄στοιχος οργανισµο΄ς παρε΄µβασης αναθε΄τει
την εν λο΄γω ποσο΄τητα:
α)

ει΄τε κατ' αναλογι΄α των ποσοτη΄των που αναφε΄ρονται στις
σχετικε΄ς προσφορε΄ς,

β)

ει΄τε κατανε΄µοντας την εν λο΄γω ποσο΄τητα µεταξυ΄ των προσφερο΄ντων σε συµφωνι΄α µε αυτου΄ς,

γ)

ει΄τε µε κλη΄ρο.

5.

Η Επιτροπη΄:

α)

κοινοποιει΄ τις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται κατ' εφαρµογη΄
του παρο΄ντος α΄ρθρου µο΄νο στα κρα΄τη µε΄λη και στους
οργανισµου΄ς παρε΄µβασης που κατε΄χουν αλκοο΄λη, για τους
οποι΄ους ΄εγινε δεκτη΄ µι΄α προσφορα΄,

β)

δηµοσιευ΄ει µε απλοποιηµε΄νη µορφη΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα
΄ ν Κοινοτη΄των τα αποτελε΄σµατα του διαγωτων Ευρωπαϊκω
νισµου΄.
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'Αρθρο 84
∆η΄λωση κατακυ΄ρωσης
1.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ενηµερω΄νει αµε΄σως γραπτω΄ς, και
µε απο΄δειξη παραλαβη΄ς, τους προσφε΄ροντες για τη συνε΄χεια που
δο΄θηκε στην προσφορα΄ τους.

5.
Η χρησιµοποι΄ηση της κατακυρωθει΄σας αλκοο΄λης πρε΄πει να
περατωθει΄ εντο΄ς προθεσµι΄ας δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α της
πρω΄της παραλαβη΄ς.

΄ θεση της αλκοο΄λης για
΄µα II: ∆ια
Επιµε΄ρους τµη
΄ χρη
΄ση στον τοµε΄α των καυσι΄µων στις τρι΄τες
αποκλειστικη
΄ ρες
χω

2.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης τηρει΄ στη δια΄θεση του κα΄θε
υπερθεµατιστη΄ δη΄λωση κατακυ΄ρωσης που πιστοποιει΄ ο΄τι ΄εχει
επιλεγει΄ η προσφορα΄ του.
Σε περι΄πτωση προ΄τασης της Επιτροπη΄ς για υποκατα΄σταση που
λαµβα΄νεται κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 83 παρα΄γραφος 3 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, µε την οποι΄α δεν διαφωνει΄ ο προσφε΄ρων,
η δη΄λωση κατακυ΄ρωσης που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο
συντα΄σσεται απο΄ τον ενδιαφερο΄µενο οργανισµο΄ παρε΄µβασης την
εργα΄σιµη ηµε΄ρα που ΄επεται της λη΄ξεως της προθεσµι΄ας που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 83 παρα΄γραφος 3 δευ΄τερο εδα΄φιο τελευται΄α περι΄οδος.
3.
Κα΄θε υπερθεµατιστη΄ς, εντο΄ς των δυ΄ο εβδοµα΄δων που ΄επονται
της ηµεροµηνι΄ας λη΄ψης της ειδοποι΄ησης που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1 και στην περι΄πτωση εφαρµογη΄ς της παραγρα΄φου 2
δευ΄τερο εδα΄φιο του παρο΄ντος α΄ρθρου, εντο΄ς των δυ΄ο εβδοµα΄δων
που ΄επονται της ηµε΄ρας συ΄νταξης της δηλω΄σεως κατακυ΄ρωσης:
α)

παραλαµβα΄νει απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης τη δη΄λωση
κατακυ΄ρωσης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2,

β)

προσκοµι΄ζει στον ενδιαφερο΄µενο οργανισµο΄ παρε΄µβασης
την απο΄δειξη συ΄στασης εγγυη΄σεως καλη΄ς εκτε΄λεσης, που
αποσκοπει΄ στην εξασφα΄λιση της χρησιµοποι΄ησης της εν
λο΄γω αλκοο΄λης για τους σκοπου΄ς που προβλε΄πονται στην
προσφορα΄ του.
'Αρθρο 85
Παραλαβη΄ της αλκοο΄λης
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'Αρθρο 86
'Οροι του διαγωνισµου΄ που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν επιµε΄ρους
τµη΄µα
Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η Επιτροπη΄ προκηρυ΄σσει ανα΄
τρι΄µηνο περισσο΄τερους απλου΄ς διαγωνισµου΄ς που αφορου΄ν κα΄θε
΄ενας ποσο΄τητες τουλα΄χιστον 50 000 εκατο΄λιτρων αλκοο΄λης οινικη΄ς προε΄λευσης και ανε΄ρχονται συνολικα΄ κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, ανα΄
τρι΄µηνο, σε 600 000 εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης σε 100 % vol, για
εξαγωγη΄ µε προορισµο΄ ορισµε΄νες τρι΄τες χω΄ρες για αποκλειστικη΄
τελικη΄ χρη΄ση στον τοµε΄α των καυσι΄µων.
Η σχετικη΄ αλκοο΄λη πρε΄πει
1.

να ΄εχει εισαχθει΄ και αφυδατωθει΄ σε µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες
τρι΄τες χω΄ρες:
α)

Κο΄στα Ρι΄κα,

β)

Γουατεµα΄λα,

γ)

Ονδου΄ρα, συµπεριλαµβανοµε΄νων των νη΄σων Swan,

δ)

Ελ Σαλβαδο΄ρ,

ε)

Νικαρα΄γουα,

στ) 'Αγιος Χριστο΄φορος και Νε΄βις,

1.
Η παραλαβη΄ αλκοο΄λης πραγµατοποιει΄ται µετα΄ απο΄ προσκο΄µιση ενο΄ς δελτι΄ου παραλαβη΄ς που χορηγει΄ ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης αφου΄ πληρωθει΄ η σχετικη΄ ποσο΄τητα. Η ποσο΄τητα αυτη΄
καθορι΄ζεται µε προσε΄γγιση εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης 100 % vol.

ζ)

Μπαχα΄µες,

η)

∆οµινικανη΄ ∆ηµοκρατι΄α,

θ)

Αντι΄γκουα και Μπαρµπου΄ντα,

2.
Η κυριο΄τητα της αλκοο΄λης που αποτελει΄ το αντικει΄µενο
΄εκδοσης δελτι΄ου παραλαβη΄ς µεταβιβα΄ζεται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α
που αναφε΄ρεται στο δελτι΄ο παραλαβη΄ς και η οποι΄α δεν ει΄ναι
δυνατο΄ να ει΄ναι µεταγενε΄στερη κατα΄ 5 ηµε΄ρες απο΄ την ηµεροµηνι΄α
΄εκδοσης του δελτι΄ου, και οι σχετικε΄ς ποσο΄τητες θεωρου΄νται ο΄τι
εξη΄λθαν την ΄δια
ι ηµεροµηνι΄α. Απο΄ τη στιγµη΄ εκει΄νη ο αγοραστη΄ς
αναλαµβα΄νει τους κινδυ΄νους κλοπη΄ς, απω΄λειας η΄ καταστροφη΄ς
καθω΄ς και τα ΄εξοδα αποθη΄κευσης για τις αλκοο΄λες που δεν ΄εχουν
παραληφθει΄.

ι)

Ντοµι΄νικα,

κ)

Βρετανικε΄ς Παρθε΄νοι Νη΄σοι και Μοντσερα΄τ,

λ)

Τζαµα΄ικα,

µ)

Αγι΄α Λουκι΄α,

ν)

'Αγιος Βικε΄ντιος και Γρεναδι΄νες

ξ)

Μπαρµπα΄ντος,

ο)

Τρινιντα΄ντ και Τοµπα΄γκο,

π)

Μπελι΄ζ,

ρ)

Γρενα΄δα, συµπεριλαµβανοµε΄νων των νη΄σων Νο΄τιες
Grenadines,

3.
Το δελτι΄ο παραλαβη΄ς αναφε΄ρει την ηµεροµηνι΄α µε΄χρι την
οποι΄α πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ η φυσικη΄ παραλαβη΄ της αλκοο΄λης απο΄ τις αποθη΄κες του ενδιαφερο΄µενου οργανισµου΄ παρε΄µβασης.
4.
Η παραλαβη΄ της αλκοο΄λης πρε΄πει να περατωθει΄ τε΄σσερις
µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ψης της ειδοποι΄ησης.
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σ)

Αρου΄µπα,

τ)

Ολλανδικε΄ς Αντι΄λλες (Curaçao, Bonaire, SaintEustache, Saba και το νο΄τιο τµη΄µα του Saint-Martin),

υ)

Γουινε΄α,

φ)

Αµερικανικε΄ς Παρθε΄νοι Νη΄σοι,

χ)

Αϊτη΄·

να ΄εχει αποκλειστικα΄ χρησιµοποιηθει΄ στον τοµε΄α των καυσι΄µων, σε µι΄α τρι΄τη χω΄ρα.
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3.
Η προσφορα΄ περιλαµβα΄νει επι΄σης αποδει΄ξεις µεταγενε΄στερες
της προκη΄ρυξης διαγωνισµου΄, συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες ο προσφε΄ρων
΄εχει αναλα΄βει δεσµευ΄σεις µε συναλλασσο΄µενο στον τοµε΄α των
καυσι΄µων σε µι΄α απο΄ τις τρι΄τες χω΄ρες που εµφαι΄νονται στο
α΄ρθρο 86 του παρο΄ντος κανονισµου΄, ο οποι΄ος αναλαµβα΄νει την
υποχρε΄ωση να προβει΄ σε αφυδα΄τωση των αλκοολω΄ν, που ΄εχουν
κατακυρωθει΄, σε µι΄α απο΄ τις εν λο΄γω χω΄ρες, καθω΄ς και να τις
εξαγα΄γει για αποκλειστικη΄ χρη΄ση στον τοµε΄α των καυσι΄µων.
4.
Οι προσφορε΄ς πρε΄πει να περιε΄ρχονται στην αρµο΄δια υπηρεσι΄α της Επιτροπη΄ς, το αργο΄τερο στις 12 (ω΄ρα Βρυξελλω΄ν),
της τελευται΄ας ηµε΄ρας της προθεσµι΄ας που καθορι΄ζεται στην
προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄ για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν.

'Αρθρο 87
Προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄
1.
Η προκη΄ρυξη του διαγωνισµου΄ δηµοσιευ΄εται στην Επι΄σηµη
΄ ν Κοινοτη΄των.
Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Η προκη΄ρυξη αυτη΄ αναφε΄ρει:
α)

τις διατυπω΄σεις υποβολη΄ς προσφορα΄ς,

β)

την τελικη΄ χρη΄ση η΄/και τον προβλεπο΄µενο τελικο΄ προορισµο΄
της αλκοο΄λης,

γ)

την ελα΄χιστη τιµη΄, στην οποι΄α µπορου΄ν να πραγµατοποιηθου΄ν οι προσφορε΄ς,

δ)

την υπηρεσι΄α της Επιτροπη΄ς που ει΄ναι αρµο΄δια για την
παραλαβη΄ των προσφορω΄ν,

ε)

την προθεσµι΄α ανα΄ληψης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 91
παρα΄γραφος 10 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

στ) τις διατυπω΄σεις για τη λη΄ψη δει΄γµατος,
ζ)

τους ο΄ρους πληρωµη΄ς,

η)

εα΄ν η αλκοο΄λη θα πρε΄πει να µετουσιωθει΄.

2.
Κα΄θε προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄ αφορα΄ µι΄α µο΄νο παρτι΄δα και
η αλκοο΄λη της παρτι΄δας αυτη΄ς µπορει΄ να βρι΄σκεται σε πολλα΄
κρα΄τη µε΄λη.
3.
Η προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄ µπορει΄ να προβλε΄πει τον
αποκλεισµο΄ ορισµε΄νων προορισµω΄ν που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο
1 του α΄ρθρου 86.
'Αρθρο 88
Προσφορε΄ς
1.
Ο υποβα΄λλων προσφορα΄ δυ΄ναται να υποβα΄λει µι΄α µο΄νο
προσφορα΄ για κα΄θε διαγωνισµο΄ που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν
επιµε΄ρους τµη΄µα· εα΄ν υποβα΄λει περισσο΄τερες προσφορε΄ς, καµι΄α
απο΄ αυτε΄ς δεν γι΄νεται δεκτη΄.
2.
Για να γι΄νει δεκτη΄, η προσφορα΄ περιλαµβα΄νει την ΄ενδειξη
του το΄που τελικη΄ς χρη΄σης της αλκοο΄λης που ΄εχει κατακυρωθει΄
και τη δε΄σµευση του προσφε΄ροντος να τηρη΄σει τον εν λο΄γω
προορισµο΄.

5.
Η προσφορα΄ ισχυ΄ει µο΄νον εφο΄σον πριν απο΄ τη λη΄ξη της
προθεσµι΄ας για την υποβολη΄ προσφορω΄ν παρασχεθει΄ προς κα΄θε
ενδιαφερο΄µενο οργανισµο΄ παρε΄µβασης η απο΄δειξη συ΄στασης
εγγυ΄ησης για τη συµµετοχη΄.
Η εγγυ΄ηση συµµετοχη΄ς ανε΄ρχεται σε τε΄σσερα ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο
αλκοο΄λης 100 % vol, η οποι΄α πρε΄πει να συσταθει΄ για τη συνολικη΄
ποσο΄τητα που διατι΄θεται προς πω
΄ ληση.
6.
Για τους σκοπου΄ς της παραγρα΄φου 5, οι ενδιαφερο΄µενοι
οργανισµοι΄ παρε΄µβασης:
α)

εκδι΄δουν αµε΄σως στους προσφε΄ροντες βεβαι΄ωση καταθε΄σεως
της εγγυη΄σεως συµµετοχη΄ς για τις ποσο΄τητες για τις οποι΄ες
ει΄ναι αρµο΄διος, κα΄θε οργανισµο΄ς παρε΄µβασης,

β)

ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ εντο΄ς των δυ΄ο εργασι΄µων
ηµερω΄ν που ΄επονται της ηµεροµηνι΄ας λη΄ξεως της προθεσµι΄ας
υποβολη΄ς των προσφορω΄ν, τον κατα΄λογο των εγγυη΄σεων
συµµετοχη΄ς που εξακριβω΄θηκαν και ΄εγιναν δεκτε΄ς.

7.
Η διατη΄ρηση της προσφορα΄ς µετα΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας
για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν και η συ΄σταση της εγγυ΄ησης που
εξασφαλι΄ζει την εξαγωγη΄ η΄/και της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης
αποτελου΄ν τις κυ΄ριες απαιτη΄σεις κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20
του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπη΄ς για την
εγγυ΄ηση συµµετοχη΄ς.
'Αρθρο 89
Συνε΄χεια που δι΄δεται στις προσφορε΄ς
1.
Συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 75
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, και το ταχυ΄τερο, η
Επιτροπη΄ δυ΄ναται να αποφασι΄σει µε βα΄ση τις υποβληθει΄σες
προσφορε΄ς να δω΄σει η΄ να µη δω΄σει συνε΄χεια στις εν λο΄γω
πληροφορι΄ες.
2.
Στην περι΄πτωση που δοθει΄ συνε΄χεια στις προσφορε΄ς, η
Επιτροπη΄ εγκρι΄νει την ευνοϊκο΄τερη προσφορα΄ και, σε περι΄πτωση
προσφορω΄ν που ευρι΄σκονται στα ΄δια
ι
επι΄πεδα, αναθε΄τει την εν
λο΄γω ποσο΄τητα µε κλη΄ρο.
3.

Η Επιτροπη΄:

α)

πληροφορει΄ γραπτω΄ς και µε απο΄δειξη παραλαβη΄ς, τους
προσφε΄ροντες, των οποι΄ων οι προσφορε΄ς δεν ελη΄φθησαν
υπο΄ψη,
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β)

κοινοποιει΄ την απο΄φαση΄ της στα κρα΄τη µε΄λη που κατε΄χουν
αλκοο΄λη, καθω΄ς και στον υπερθεµατιστη΄,

γ)

δηµοσιευ΄ει µε απλοποιηµε΄νη µορφη΄ στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα
΄ ν Κοινοτη΄των τα αποτελε΄σµατα του διαγωτων Ευρωπαϊκω
νισµου΄.

4.
Η εγγυ΄ηση συµµετοχη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 88
παρα΄γραφος 5 του παρο΄ντος κανονισµου΄ αποδεσµευ΄εται ο΄ταν η
προσφορα΄ δεν ΄εγινε δεκτη΄ η΄ ο΄ταν ο υπερθεµατιστη΄ς ΄εχει προβει΄
στη συ΄σταση του συνο΄λου της εγγυ΄ησης που εξασφαλι΄ζει την
εξαγωγη΄ και την εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης για το σχετικο΄
διαγωνισµο΄.

'Αρθρο 90
∆η΄λωση κατακυ΄ρωσης
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης τηρει΄ στη δια΄θεση του υπερθεµατιστη΄
δη΄λωση ανα΄θεσης που πιστοποιει΄ο΄τι η προσφορα΄ του ΄εχει επιλεγει΄.
Η δη΄λωση αυτη΄ πρε΄πει να εκδοθει΄ στις ει΄κοσι ηµε΄ρες που
ακολουθου΄ν την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της ειδοποι΄ησης που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 89 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος κανονισµου΄.

'Αρθρο 91
Παραλαβη΄ της αλκοο΄λης
1.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης κα΄τοχος της αλκοο΄λης και ο
υπερθεµατιστη΄ς καταρτι΄ζουν µε κοινη΄ συµφωνι΄α το προβλεπο΄µενο
χρονοδια΄γραµµα για τη σταδιακη΄ παραλαβη΄ της αλκοο΄λης.
2.
Πριν απο΄ κα΄θε παραλαβη΄ αλκοο΄λης και το αργο΄τερο την
ηµε΄ρα της ΄εκδοσης του δελτι΄ου παραλαβη΄ς, ο υπερθεµατιστη΄ς
προβαι΄νει σε συ΄σταση στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης µιας εγγυ΄ησης
που αποσκοπει΄ στην εξασφα΄λιση της εξαγωγη΄ς εντο΄ς των καθορισµε΄νων προθεσµιω΄ν και µι΄α εγγυ΄ηση που αποσκοπει΄ στην
εξασφα΄λιση της καλη΄ς εκτε΄λεσης των δεσµευ΄σεων του.
3.
Η εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης ανε΄ρχεται σε 30 ευρω΄ ανα΄
εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης 100 % vol.
4.
Η εγγυ΄ηση που εξασφαλι΄ζει την εξαγωγη΄ εντο΄ς των καθορισµε΄νων προθεσµιω΄ν ανε΄ρχεται σε ποσο΄ 3 ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο
αλκοο΄λης 100 % vol, και πρε΄πει να συσταθει΄ για κα΄θε ποσο΄τητα
αλκοο΄λης που αποτελει΄ αντικει΄µενο δελτι΄ου παραλαβη΄ς.
5.
Πριν την παραλαβη΄ της αλκοο΄λης που ΄εχει κατακυρωθει΄, ο
οργανισµο΄ς παρε΄µβασης και ο υπερθεµατιστη΄ς προβαι΄νουν σε
κατ' αντιπαρα΄θεση δειγµατοληψι΄α και σε ανα΄λυση του εν λο΄γω
δει΄γµατος προκειµε΄νου να ελεγχθει΄ ο αλκοολικο΄ς τι΄τλος που
εκφρα΄ζεται σε % vol της εν λο΄γω αλκοο΄λης.
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Αν το τελικο΄ αποτε΄λεσµα των αναλυ΄σεων που πραγµατοποιου΄νται
επι΄ του δει΄γµατος καταδει΄ξει διαφορα΄ µεταξυ΄ του κατ' ο΄γκο
αλκοολικου΄ τι΄τλου της αλκοο΄λης που πρε΄πει να παραληφθει΄ και
του ελα΄χιστου κατ' ο΄γκο αλκοολικου΄ τι΄τλου της αλκοο΄λης που
περιλαµβα΄νεται στην προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄, εφαρµο΄ζονται οι
ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
α)

ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης ενηµερω΄νει σχετικα΄ την ΄δια
ι ηµε΄ρα
τις υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς, καθω΄ς και τον αποθεµατοποιητη΄
και τον υπερθεµατιστη΄,

β)

ο υπερθεµατιστη΄ς µπορει΄:
i)

ει΄τε να δεχθει΄ να αναλα΄βει την παρτι΄δα που παρουσια΄ζει
τα χαρακτηριστικα΄ που διαπιστω΄θηκαν µε την επιφυ΄λαξη της συ΄µφωνης γνω΄µης της Επιτροπη΄ς,

ii)

ει΄τε να αρνηθει΄ να αναλα΄βει τη σχετικη΄ παρτι΄δα.

Στις δυ΄ο αυτε΄ς περιπτω΄σεις, ο υπερθεµατιστη΄ς ενηµερω΄νει σχετικα΄
την ΄δια
ι
ηµε΄ρα τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης και την Επιτροπη΄,
συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα V του παρο΄ντος κανονισµου΄.
Αφου΄ ολοκληρωθου΄ν οι διατυπω΄σεις, σε περι΄πτωση που ο υπερθεµατιστη΄ς αρνει΄ται να αναλα΄βει τη σχετικη΄ παρτι΄δα, αποδεσµευ΄εται
αµε΄σως απο΄ κα΄θε υποχρε΄ωση σχετικα΄ µε αυτη΄ την παρτι΄δα.
6.
Σε περι΄πτωση που ο υπερθεµατιστη΄ς αρνει΄ται να αναλα΄βει το
εµπο΄ρευµα συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 5, ο σχετικο΄ς οργανισµο΄ς
παρε΄µβασης του παρε΄χει εντο΄ς προθεσµι΄ας κατ' ανω΄τατο ο΄ριο
οκτω΄ ηµερω΄ν µι΄α α΄λλη ποσο΄τητα αλκοο΄λης της προβλεπο΄µενης
ποιο΄τητας, και αυτο΄ χωρι΄ς επιπλε΄ον ΄εξοδα.
7.
Η παραλαβη΄ της αλκοο΄λης πραγµατοποιει΄ται αφου΄ προσκοµισθει΄ δελτι΄ο παραλαβη΄ς, το οποι΄ο εκδι΄δεται απο΄ τον οργανισµο΄
παρε΄µβασης που κατε΄χει το εµπο΄ρευµα, µετα΄ απο΄ πληρωµη΄ της
ποσο΄τητας που αντιστοιχει΄ στην παραλαβη΄ αυτη΄. Η εν λο΄γω
ποσο΄τητα προσδιορι΄ζεται µε προσε΄γγιση εκατο΄λιτρου αλκοο΄λης
100 % vol.
Εκδι΄δεται δελτι΄ο παραλαβη΄ς για ελα΄χιστη ποσο΄τητα 2
500 εκατο΄λιτρων, πλην της τελευται΄ας παραλαβη΄ς σε κα΄θε κρα΄τος
µε΄λος.
Το δελτι΄ο παραλαβη΄ς αναφε΄ρει την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης, κατα΄
την οποι΄α πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ η φυσικη΄ παραλαβη΄ των
αλκοολω΄ν απο΄ τις αποθη΄κες του σχετικου΄ οργανισµου΄ παρε΄µβασης. Η εν λο΄γω ηµεροµηνι΄α δεν µπορει΄ να ει΄ναι µεταγενε΄στερη των
πε΄ντε ηµερω΄ν.
8.
Η κυριο΄τητα της αλκοο΄λης που αποτελει΄ το αντικει΄µενο
΄εκδοσης δελτι΄ου παραλαβη΄ς µεταβιβα΄ζεται κατα΄ την ηµεροµηνι΄α
που αναφε΄ρεται στο δελτι΄ο παραλαβη΄ς και η οποι΄α δεν ει΄ναι
δυνατο΄ να ει΄ναι µεταγενε΄στερη των πε΄ντε ηµερω΄ν και οι αντι΄στοιχες
ποσο΄τητες θεωρου΄νται ο΄τι εξη΄λθαν την ΄δια
ι ηµεροµηνι΄α. Απο΄ τη
στιγµη΄ εκει΄νη, ο αγοραστη΄ς αναλαµβα΄νει τους κινδυ΄νους κλοπη΄ς,
απω΄λειας η΄ καταστροφη΄ς καθω΄ς και τα ΄εξοδα αποθη΄κευσης για τις
αλκοο΄λες που δεν ΄εχουν παραληφθει΄.
9.
Αν η φυσικη΄ παραλαβη΄ της αλκοο΄λης σε σχε΄ση µε την
ηµεροµηνι΄α αποδοχη΄ς της παρτι΄δας που πρε΄πει να παραληφθει΄
απο΄ τον υπερθεµατιστη΄, καθυστερει΄ται κατα΄ περισσο΄τερο απο΄
πε΄ντε εργα΄σιµες ηµε΄ρες απο΄ σφα΄λµα του οργανισµου΄ παρε΄µβασης,
το κρα΄τος µε΄λος πρε΄πει να υποστει΄ την αποζηµι΄ωση.
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10.
Η φυσικη΄ παραλαβη΄ της αλκοο΄λης απο΄ τις αποθη΄κες κα΄θε
σχετικου΄ οργανισµου΄ παρε΄µβασης πρε΄πει να ολοκληρωθει΄ εντο΄ς
προθεσµι΄ας κατ' ανω΄τατο ο΄ριο 6 µηνω΄ν.

—

αντι΄γραφο των σχεδι΄ων των εγκαταστα΄σεων για την παραγωγη΄
βιοαιθανο΄λης για τον τοµε΄α των καυσι΄µων µε ΄ενδειξη της
ικανο΄τητας και του τυ΄που παραγωγη΄ς αυτω΄ν,

11.
Η χρησιµοποι΄ηση της αλκοο΄λης πρε΄πει να ολοκληρωθει΄
εντο΄ς προθεσµι΄ας δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ηµεροµηνι΄α της πρω΄της
παραλαβη΄ς.

—

αντι΄γραφο της ΄εγκρισης των εθνικω΄ν αρχω΄ν για τη λειτουργι΄α
των εν λο΄γω εγκαταστα΄σεων,

—

πιστοποι΄ηση των εθνικω΄ν αρχω΄ν ο΄τι η εγκατα΄σταση χρησιµοποιει΄ αποκλειστικα΄ αλκοο΄λη ως βιοαιθανο΄λη και ο΄τι η εν
λο΄γω βιοαιθανο΄λη χρησιµοποιει΄ται αποκλειστικα΄ στον τοµε΄α
των καυσι΄µων,

—

τον το΄πο που ει΄ναι διοικητικα΄ εγκατεστηµε΄νες οι επιχειρη΄σεις
ραφιναρι΄σµατος, οι οποι΄ες ει΄ναι εγκεκριµε΄νες για τη διανοµη΄
καυσι΄µων µε΄χρι το στα΄διο της κατανα΄λωσης, εκτο΄ς αν η
εγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση προβαι΄νει η ΄δια
ι στη διανοµη΄.

12.
Η εγγυ΄ηση για την εξασφα΄λιση της εξαγωγη΄ς των αλκοολω΄ν αποδεσµευ΄εται απο΄ τον οργανισµο΄ παρε΄µβασης που κατε΄χει
την αλκοο΄λη για κα΄θε ποσο΄τητα αλκοο΄λης, για την οποι΄α
παρε΄χεται η απο΄δειξη ο΄τι ΄εχει εξαχθει΄ εντο΄ς της προβλεπο΄µενης
προθεσµι΄ας. Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 23 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, και πλην περι΄πτωσης ανωτε΄ρας βι΄ας, σε
περι΄πτωση υπε΄ρβασης της προθεσµι΄ας εξαγωγη΄ς, καταπι΄πτει η
εγγυ΄ηση που αποσκοπει΄ στην εξασφα΄λιση της εξαγωγη΄ς, υ΄ψους
5 ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης 100 % vol, µε΄χρι:
α)

εν πα΄ση περιπτω΄σει 15 %,

β)

0,33 % του υπολειπο΄µενου ποσου΄, κατο΄πιν αφαιρε΄σεως
των 15 %, ανα΄ ηµε΄ρα υπε΄ρβασης της σχετικη΄ς προθεσµι΄ας
εξαγωγη΄ς.

Η Επιτροπη΄ αξιολογει΄ την επιλεξιµο΄τητα της επιχει΄ρησης βα΄σει
των δικαιολογητικω΄ν και πληροφορει΄ σχετικα΄ µε το αποτε΄λεσµα
της αξιολο΄γησης τις επιχειρη΄σεις, που υποβα΄λλουν την αι΄τηση.
'Αρθρο 93

13.
Η εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης αποδεσµευ΄εται συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 100 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο β) του
παρο΄ντος κανονισµου΄.
΄θεση µε σκοπο΄ τη χρη
΄µα III: ∆ια
΄ση βιοαιθαΕπιµε΄ρους τµη
νο΄λης στην Κοινο΄τητα

∆ιαδικασι΄α δηµοπρασι΄ας
1.
Η προκη΄ρυξη δηµοπρασι΄ας της αλκοο΄λης δηµοσιευ΄εται στην
΄ ν Κοινοτη΄των.
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
Η εν λο΄γω προκη΄ρυξη αναφε΄ρει:
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α)

τον ο΄γκο αλκοο΄λης που διατι΄θεται προς πω΄ληση,

'Οροι της δια΄θεσης που αναφε΄ρεται στο παρο΄ν επιµε΄ρους
τµη΄µα

β)

τις δεξαµενε΄ς και τον το΄πο ο΄που ευρι΄σκονται,

γ)

την τιµη΄ πω΄λησης,

δ)

το επι΄πεδο της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης· οι επιχειρη΄σεις
µπορου΄ν ωστο΄σο να επιλε΄ξουν αντικατα΄σταση της εγγυ΄ησης
µε΄σω προκη΄ρυξης διαγωνισµου΄ µε µι΄α διαρκη΄ εγγυ΄ηση,

ε)

τις διατυπω΄σεις δειγµατοληψι΄ας,

1.
Στους τρεις µη΄νες που ακολουθου΄ν την απο΄φαση που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 89 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και συ΄µφωνα
µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η Επιτροπη΄ προκηρυ΄σσει δηµοπρασι΄ες µε
σκοπο΄ τη δια΄θεση της αλκοο΄λης.
2.
Η αλκοο΄λη κατακυρω΄νεται στις επιχειρη΄σεις που ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νες στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και πρε΄πει να χρησιµοποιηθει΄ στον τοµε΄α των καυσι΄µων.
3.
Για το σκοπο΄ αυτο΄ καταρτι΄ζεται κατα΄λογος των εγκεκριµε΄νων επιχειρη΄σεων. Ο κατα΄λογος αυτο΄ς δηµοσιευ΄εται στην
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των, σειρα΄ C, και
ενηµερω΄νεται τακτικα΄.
Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ τις επωνυµι΄ες των
επιχειρη΄σεων που θεωρου΄ν επιλε΄ξιµες και οι οποι΄ες υπε΄βαλαν
αι΄τηση συνοδευο΄µενη απο΄ τα ακο΄λουθα ΄εγγραφα:
—

δη΄λωση της επιχει΄ρησης ο΄τι ει΄ναι σε θε΄ση να χρησιµοποιη΄σει
τουλα΄χιστον 50 000 εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης κατ’ ΄ετος,

—

τον το΄πο που ει΄ναι διοικητικα΄ εγκατεστηµε΄νη η επιχει΄ρηση
και τις εγκαταστα΄σεις ο΄που θα υποστει΄ µεταποι΄ηση η
αλκοο΄λη,

στ) τους ο΄ρους πληρωµη΄ς.
2.
Η ποσο΄τητα αλκοο΄λης που διατι΄θεται σε πω΄ληση συγκεντρω΄νεται σε παρτι΄δες ΄διας
ι
ποσο΄τητας. Η Επιτροπη΄ προβαι΄νει στη
συ΄νθεση των παρτι΄δων. Πλην αντι΄θετης απο΄φασης της Επιτροπη΄ς
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, υπα΄ρχουν το΄σες παρτι΄δες ο΄σες
και επιχειρη΄σεις εγγεγραµµε΄νες στον εγκεκριµε΄νο κατα΄λογο, και οι
παρτι΄δες ανατι΄θενται σε ο΄λες τις επιχειρη΄σεις που ει΄ναι εγγεγραµµε΄νες στον εν λο΄γω κατα΄λογο. Αν µια επιχει΄ρηση δεν δεχθει΄ την
΄ σει στην
αλκοο΄λη που διατι΄θεται σε πω΄ληση, πρε΄πει να το ανακοινω
Επιτροπη΄ και στο σχετικο΄ οργανισµο΄ παρε΄µβασης εντο΄ς των
30 ηµερω΄ν που ακολουθου΄ν την ηµεροµηνι΄α δηµοσι΄ευσης της
προκη΄ρυξης δηµοπρασι΄ας της αλκοο΄λης. Η αλκοο΄λη που δεν
γι΄νεται δεκτη΄, απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης της α΄ρνησης
αποδεσµευ΄εται απο΄ την απαγο΄ρευση φυσικη΄ς διακι΄νησης που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 95 του παρο΄ντος
κανονισµου΄ και µπορει΄ να πωληθει΄ σε προσεχη΄ δηµοπρασι΄α.
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ι µε την υψηλο΄τερη
3.
Η τιµη΄ πω΄λησης της αλκοο΄λης ει΄ναι ΄ση
τιµη΄ που ΄εχει κατακυρωθει΄ κατα΄ τον πλε΄ον προ΄σφατο διαγωνισµο΄
που αναφε΄ρεται στο επιµε΄ρους τµη΄µα ΙΙ του κεφαλαι΄ου ΙΙΙ του
τι΄τλου III του παρο΄ντος κανονισµου΄, προσαυξηµε΄νη κατα΄ ΄ενα ποσο΄
ανα΄ εκατο΄λιτρο, το οποι΄ο καθορι΄ζεται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 75 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
1493/1999.
4.
Η Επιτροπη΄ κοινοποιει΄ την ανα΄θεση της αλκοο΄λης στα κρα΄τη
µε΄λη που κατε΄χουν αλκοο΄λη, καθω΄ς και στις ενδιαφερο΄µενες
επιχειρη΄σεις.
5.
Εκτο΄ς των περιπτω΄σεων ο΄που υπα΄ρχει συ΄σταση διαρκου΄ς
εγγυ΄ησης, οι επιχειρη΄σεις υπε΄ρ των οποι΄ων ΄εγινε η κατακυ΄ρωση,
εντο΄ς των 30 ηµερω΄ν που ακολουθου΄ν την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφος 3, προσκοµι΄ζουν την
απο΄δειξη συ΄στασης υπε΄ρ κα΄θε σχετικου΄ οργανισµου΄ παρε΄µβασης
της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης, που αποσκοπει΄ στην εξασφα΄λιση
της χρησιµοποι΄ησης της εν λο΄γω αλκοο΄λης ως βιοαιθανο΄λης στον
τοµε΄α των καυσι΄µων.
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2.
Αφου΄ πραγµατοποιηθει΄ η ανακοι΄νωση εκ µε΄ρους των κρατω΄ν
µελω΄ν που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφος 1 εδα΄φιο δευ΄τερο, η
αλκοο΄λη των δεξαµενω΄ν δεν µπορει΄ πλε΄ον να αποτελε΄σει αντικει΄µενο φυσικη΄ς διακι΄νησης µε΄χρι την ΄εκδοση ενο΄ς δελτι΄ου παραλαβη΄ς που την αφορα΄.
Η αλκοο΄λη των δεξαµενω΄ν που δεν αναφε΄ρονται στις σχετικε΄ς
προκηρυ΄ξεις διαγωνισµου΄ η΄ δηµοπρασι΄ας η΄ που δεν ορι΄ζεται στην
απο΄φαση της Επιτροπη΄ς που αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 83 ΄εως 89
του παρο΄ντος κανονισµου΄ δεν υπο΄κειται στην εν λο΄γω απαγο΄ρευση.
Η αλκοο΄λη των δεξαµενω΄ν που αναφε΄ρονται στην ανακοι΄νωση των
κρατω΄ν µελω
΄ ν που προβλε΄πεται στην παρα΄γραφο 1 του παρο΄ντος
α΄ρθρου µπορει΄ να υποκατασταθει΄ απο΄ τους οργανισµου΄ς παρε΄µβασης που κατε΄χουν την αλκοο΄λη µε µι΄α αλκοο΄λη του ιδι΄ου τυ΄που
κατο΄πιν συµφωνι΄ας µε την Επιτροπη΄, η΄ να αναµιχθει΄ µε α΄λλες
αλκοο΄λες που παραδι΄δονται στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης µε΄χρι
την ΄εκδοση ενο΄ς δελτι΄ου παραλαβη΄ς που την αφορα΄, κυρι΄ως για
λο΄γους διαχει΄ρισης.

6.
Η παραλαβη΄ της αλκοο΄λης πρε΄πει να ολοκληρωθει΄ τρεις
µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης της απο΄φασης κατακυ΄ρωσης της Επιτροπη΄ς.

3.
Τα κρα΄τη µε΄λη που κατε΄χουν την αλκοο΄λη και τα οποι΄α
αφορα΄ ΄ενας διαγωνισµο΄ς η΄ µι΄α δηµοπρασι΄α ενηµερω΄νουν, κα΄θε
µη΄να, την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε το στα΄διο προο΄δου των φυσικω΄ν
παραλαβω΄ν αλκοο΄λης που αποτελει΄ αντικει΄µενο του εν λο΄γω
διαγωνισµου΄.

'Αρθρο 94
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Παραλαβη΄ της αλκοο΄λης

'Οροι σχετικα΄ µε τις παρτι΄δες

Οι παρα΄γραφοι 1, 7, 8 και 11 του α΄ρθρου 91 του παρο΄ντος
κανονισµου΄ εφαρµο΄ζονται στις εν λο΄γω δηµοπρασι΄ες.

1.

΄ξεις και διατα
΄ξεις που
΄µα IV: Γενικε΄ς διατα
Επιµε΄ρους τµη
΄ν τον ΄ελεγχο
αφορου

2.
Μι΄α παρτι΄δα αποτελει΄ται απο΄ ποσο΄τητα αλκοο΄λης επαρκω΄ς
οµοιογενου΄ς ποιο΄τητας η οποι΄α ει΄ναι δυνατο΄ν να βρι΄σκεται σε
πολλε΄ς δεξαµενε΄ς, σε διαφορετικε΄ς τοποθεσι΄ες και σε διαφορετικα΄
κρα΄τη µε΄λη.
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Η αλκοο΄λη διατι΄θεται κατα΄ παρτι΄δες.

3.
Κα΄θε παρτι΄δα ει΄ναι αριθµηµε΄νη. Η αρι΄θµηση των παρτι΄δων
περιλαµβα΄νει, πριν απο΄ τους αριθµου΄ς, τα γρα΄µµατα «ΕΚ».

'Οροι σχετικα΄ µε την αλκοο΄λη
1.
Για να καταρτι΄σει τις προκηρυ΄ξεις διαγωνισµου΄ η΄ δηµοπρασι΄ας αλκοο΄λης, η Επιτροπη΄ απευθυ΄νει στα σχετικα΄ κρα΄τη µε΄λη
αι΄τηση πληροφοριω΄ν ο΄σον αφορα΄:

4.
Κα΄θε παρτι΄δα περιγρα΄φεται. Η περιγραφη΄ αυτη΄ περιλαµβα΄νει
τουλα΄χιστον:
α)

τον το΄πο ο΄που βρι΄σκεται η παρτι΄δα, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της αναφορα΄ς που επιτρε΄πει τον προσδιορισµο΄ κα΄θε δεξαµενη΄ς στην οποι΄α περιε΄χεται η αλκοο΄λη και την ποσο΄τητα
αλκοο΄λης που περιε΄χει·

α)

την ποσο΄τητα αλκοο΄λης εκφρασµε΄νη σε εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης 100 % vol που προβλε΄πει να δηµοπρατη΄σει,

β)

τον τυ΄πο της σχετικη΄ς αλκοο΄λης,

β)

γ)

την ποιο΄τητα της παρτι΄δας καθορι΄ζοντας ΄ενα κατω΄τερο και
΄ενα ανω΄τερο ο΄ριο για τα χαρακτηριστικα΄ που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 96 παρα΄γραφος 4 στοιχει΄ο δ) υπο΄ i) και ii) του
παρο΄ντος κανονισµου΄.

τη συνολικη΄ ποσο΄τητα εκφρασµε΄νη σε εκατο΄λιτρα αλκοο΄λης
100 % vol. Η ποσο΄τητα αυτη΄ νοει΄ται µε προσε΄γγιση κατα΄ το
µα΄λλον η΄ η΄ττον 1 %·

γ)

τον ελα΄χιστο αλκοολικο΄ τι΄τλο, εκφρασµε΄νο σε % vol για
κα΄θε δεξαµενη΄· και

δ)

εα΄ν ει΄ναι δυνατο΄ν, την ποιο΄τητα της παρτι΄δας, καθω΄ς και
ανω΄τατο και κατω΄τατο ο΄ριο για τις ακο΄λουθες τιµε΄ς:

Εντο΄ς προθεσµι΄ας 12 ηµερω΄ν απο΄ τη λη΄ψη της αι΄τησης αυτη΄ς, τα
σχετικα΄ κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄ τον το΄πο και τα
ακριβη΄ στοιχει΄α αναφορα΄ς των διαφο΄ρων δεξαµενω΄ν αλκοο΄λης
που ανταποκρι΄νονται στα ζητου΄µενα ποιοτικα΄ χαρακτηριστικα΄ για
µι΄α συνολικη΄ ποσο΄τητα τουλα΄χιστον ΄ση
ι µε την ποσο΄τητα αλκοο΄λης που αναφε΄ρεται στο πρω΄το εδα΄φιο στοιχει΄ο α) του παρο΄ντος
α΄ρθρου.

i)

της οξυ΄τητας, εκφρασµε΄νης σε γραµµα΄ρια οξικου΄ οξε΄ος
ανα΄ εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης 100 % vol,

ii)

της περιεκτικο΄τητας σε µεθανο΄λη, σε γραµµα΄ρια ανα΄
εκατο΄λιτρο αλκοο΄λης 100 % vol,
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την αναφορα΄ στο µε΄τρο παρε΄µβασης που οδη΄γησε στην
παραγωγη΄ της αλκοο΄λης, καθω΄ς και το σχετικο΄ α΄ρθρο του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

5.
'Οταν ΄ενας διαγωνισµο΄ς αποτελει΄ται απο΄ περισσο΄τερες παρτι΄δες, µο΄νο η πρω΄τη η΄ οι δυ΄ο πρω΄τες παρτι΄δες, ενο΄ς εκατοµµυρι΄ου
εκατολι΄τρων αλκοο΄λης 100 % vol θα περιγρα΄φονται συ΄µφωνα µε
την παρα΄γραφο 4.
'Αρθρο 97

πληρωµη΄ς δυ΄ο ευρω΄ ανα΄ λι΄τρο. Η ποσο΄τητα που λαµβα΄νει ο κα΄θε
ενδιαφερο΄µενος δεν δυ΄ναται να υπερβαι΄νει τα πε΄ντε λι΄τρα ανα΄
δεξαµενη΄. Για τη δια΄θεση που αναφε΄ρεται στο επιµε΄ρους τµη΄µα ΙΙΙ,
το δει΄γµα µπορει΄ να ληφθει΄, ΄εναντι πληρωµη΄ς, εντο΄ς των
30 ηµερω΄ν που ΄επονται της προκη΄ρυξης δηµοπρασι΄ας.
2.
Μετα΄ την ηµεροµηνι΄α λη΄ξης για την κατα΄θεση των προσφορω΄ν:
α)

ο προσφε΄ρων η΄ η εγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 92 µπορει΄ να λα΄βει δει΄γµατα της αλκοο΄λης που
του κατακυρω΄θηκε,

β)

ο προσφε΄ρων η΄ η εγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 92 στον οποι΄ο προτει΄νεται υποκατα΄σταση κατ'
εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 83 παρα΄γραφος 3 του παρο΄ντος
κανονισµου΄, µπορει΄ να λα΄βει δει΄γµατα της προτεινο΄µενης
αλκοο΄λης υποκατα΄στασης.

Γενικοι΄ ο΄ροι σχετικα΄ µε τις προσφορε΄ς
1.
Για να ει΄ναι αποδεκτη΄ µια προσφορα΄ θα πρε΄πει να υποβα΄λλεται γραπτω΄ς και να περιλαµβα΄νει πε΄ραν των ειδικω΄ν ενδει΄ξεων που
αναφε΄ρονται στα επιµε΄ρους τµη΄µατα I η΄ II:
α)

την αναφορα΄ της προκη΄ρυξης διαγωνισµου΄,

β)

το ονοµατεπω΄νυµο και τη διευ΄θυνση του υποβα΄λλοντος την
προσφορα΄,

γ)

την προταθει΄σα τιµη΄ εκφρασµε΄νη σε ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο
αλκοο΄λης 100 % vol,

δ)

την ανα΄ληψη υποχρε΄ωσης απο΄ τον προσφε΄ροντα να τηρη΄σει
το συ΄νολο των διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τον εν λο΄γω διαγωνισµο΄,

ε)

δη΄λωση του προσφε΄ροντος συ΄µφωνα µε την οποι΄α:
i)

παραιτει΄ται απο΄ κα΄θε αξι΄ωση ο΄σον αφορα΄ την ποιο΄τητα
΄ νεκαι τα χαρακτηριστικα΄ του προϊο΄ντος που κατακυρω
ται ενδεχοµε΄νως σ' αυτο΄ν,

ii)

δε΄χεται να υποβληθει΄ σε κα΄θε ΄ελεγχο σχετικο΄ µε τον
προορισµο΄ και τη χρη΄ση της αλκοο΄λης,

iii)

δε΄χεται το βα΄ρος της απο΄δειξης ο΄σον αφορα΄ τη χρη΄ση
της αλκοο΄λης συ΄µφωνα µε τους ο΄ρους που καθορι΄ζονται στην προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄.

2.

Η προσφορα΄ ει΄ναι ΄εγκυρη µο΄νο εφο΄σον:

α)

ο προσφε΄ρων ει΄ναι εγκατεστηµε΄νος στην Κοινο΄τητα,

β)

αφορα΄ το συ΄νολο της παρτι΄δας.

3.
∆εν ει΄ναι δυνατο΄ν να αποσυρθει΄ προσφορα΄ που κατε΄στη
αποδεκτη΄.
4.
Η προσφορα΄ δυ΄ναται να απορριφθει΄ εα΄ν ο προσφε΄ρων δεν
παρε΄χει τις αναγκαι΄ες εγγυη΄σεις καλη΄ς εκτε΄λεσης των υποχρεω΄σεων του.
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Τα δει΄γµατα αυτα΄ µπορει΄να ληφθου΄ν στον οργανισµο΄ παρε΄µβασης
΄εναντι πληρωµη΄ς 10 ευρω΄ ανα΄ λι΄τρο, ο δε ο΄γκος τους περιορι΄ζεται
σε πε΄ντε λι΄τρα ανα΄ δεξαµενη΄.
3.
Ο οργανισµο΄ς παρε΄µβασης του κρα΄τους µε΄λους στο ΄εδαφος
του οποι΄ου κρατει΄ται η αλκοο΄λη λαµβα΄νει τα αναγκαι΄α µε΄τρα
για να εξασφαλισθει΄ στους ενδιαφερο΄µενους η α΄σκηση του
δικαιω΄µατος που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2.
4.
'Οταν ο υπερθεµατιστη΄ς η΄ η εγκεκριµε΄νη επιχει΄ρηση που
αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 92 διαπιστω΄σει, εντο΄ς της ανω΄τατης
προθεσµι΄ας για την παραλαβη΄ της παρτι΄δας της εν λο΄γω αλκοο΄λης
που προβλε΄πεται, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση, στο α΄ρθρο 85, 91 η΄
94 του παρο΄ντος κανονισµου΄ και µε την επιφυ΄λαξη επιβεβαι΄ωσης
της διαπιστω΄σεως αυτη΄ς απο΄ το σχετικο΄ οργανισµο΄ παρε΄µβασης,
ο΄τι η ποσο΄τητα της αλκοο΄λης που ΄εχει κατακυρωθει΄ ει΄ναι
ακατα΄λληλη για τις χρη΄σεις που προβλε΄πονται λο΄γω µη εµφανω΄ν
ελαττωµα΄των τα οποι΄α, εκ της φυ΄σεω΄ς τους, δεν µπορου΄ν να
αποκαλυφθου΄ν κατα΄ τη στιγµη΄ που προσφε΄ρεται η δυνατο΄τητα
ελε΄γχου προ της κατακυ΄ρωσης των αλκοολω΄ν, η Επιτροπη΄ µπορει΄
να αποφασι΄σει να προτει΄νει στον υπερθεµατιστη΄ µια ποσο΄τητα
αλκοο΄λης υποκατα΄στασης. Η δεξαµενη΄ στην οποι΄α ει΄ναι αποθεµατοποιηµε΄νη η αλκοο΄λη υποκατα΄στασης προσδιορι΄ζεται σε συµφωνι΄α µε τον σχετικο΄ οργανισµο΄ παρε΄µβασης. 'Οταν ο υπερθεµατιστη΄ς
δεν εκφρα΄ζει γραπτω΄ς τη διαφωνι΄α του στον σχετικο΄ οργανισµο΄
παρε΄µβασης εντο΄ς προθεσµι΄ας δε΄κα εργα΄σιµων ηµερω΄ν, που
υπολογι΄ζονται απο΄ την ηµεροµηνι΄α κοινοποι΄ησης της απο΄φασης
της Επιτροπη΄ς που αναφε΄ρει την ποσο΄τητα αλκοο΄λης υποκατα΄στασης, η συ΄µφωνη γνω΄µη του υπερθεµατιστη΄ που αφορα΄ η εν λο΄γω
υποκατα΄σταση θεωρει΄ται δεδοµε΄νη.
'Αρθρο 99

'Αρθρο 98

Απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τη µετουσι΄ωση η΄/και τις σηµα΄νσεις

∆ει΄γµατα

1.
Σε περι΄πτωση που απαιτει΄ται η µετουσι΄ωση της αλκοο΄λης,
η µετουσι΄ωση αυτη΄ θα πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται για την
παραληφθει΄σα ποσο΄τητα µεταξυ΄ της στιγµη΄ς της παρα΄δοσης του
δελτι΄ου παραλαβη΄ς και της πραγµατικη΄ς παραλαβη΄ς της εν λο΄γω
αλκοο΄λης υπο΄ τον ΄ελεγχο των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν. Τα
σχετικα΄ ΄εξοδα βαρυ΄νουν τον υπερθεµατιστη΄.

1.
Μετα΄ τη δηµοσι΄ευση προκη΄ρυξης διαγωνισµου΄ και µε΄χρι την
ηµεροµηνι΄α λη΄ξης για την υποβολη΄ των προσφορω΄ν, την οποι΄α
αναφε΄ρει η εν λο΄γω προκη΄ρυξη, κα΄θε ενδιαφερο΄µενος µπορει΄ να
λα΄βει δει΄γµατα της αλκοο΄λης που διατι΄θεται προς πω΄ληση ΄εναντι
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2.
Η µετουσι΄ωση επιτυγχα΄νεται µε την προσθη΄κη βενζι΄νης στην
ποσο΄τητα αλκοο΄λης 100 % vol σε αναλογι΄α 1 %.

iv)

2 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που ΄εχουν
παραληφθει΄ απο΄ τις αποθη΄κες, στην περι΄πτωση
απωλειω΄ν αλκοο΄λης που οφει΄λονται σε δια΄ ξηρα΄ς
και δια΄ θαλα΄σσης µεταφορε΄ς που ει΄ναι αναγκαι΄ες
στο πλαι΄σιο διαγωνισµου΄ για την εξαγωγη΄ της
αλκοο΄λης προς µι΄α απο΄ τις τρι΄τες χω΄ρες που
εµφαι΄νονται στο α΄ρθρο 86 του παρο΄ντος κανονισµου΄,

v)

0,9 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που υφι΄στανται
ανακαθαρισµο΄, στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης που οφει΄λεται σε ανακαθαρισµο΄ στην Κοινο΄τητα,

vi)

0,9 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που υφι΄στανται
αφυδα΄τωση, στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης
που οφει΄λεται σε αφυδα΄τωση στην Κοινο΄τητα,

3.
Οι εργασι΄ες µετουσι΄ωσης ει΄ναι δυνατο΄ να πραγµατοποιου΄νται σε δεξαµενη΄ που προβλε΄πεται προς το σκοπο΄ αυτο΄.
'Αρθρο 100
Απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τις εγγυη΄σεις
Στο πλαι΄σιο του παρο΄ντος κανονισµου΄:
1)

α)

β)

2)

α)

Η διατη΄ρηση της προσφορα΄ς µετα΄ τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας για την υποβολη΄ προσφορω΄ν και η συ΄σταση της
εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης αποτελου΄ν τις πρωτογενει΄ς
απαιτη΄σεις κατα΄ την ΄εννοια του α΄ρθρου 20 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 για την εγγυ΄ηση συµµετοχη΄ς.

vii) 1,2 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που υφι΄στανται
διο΄ρθωση, στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης
που υφι΄σταται διο΄ρθωση σε µι΄α απο΄ τις τρι΄τες
χω΄ρες που εµφαι΄νονται στο α΄ρθρο 86 του
παρο΄ντος κανονισµου΄,

Η πραγµατικη΄ χρησιµοποι΄ηση της παραληφθει΄σας
αλκοο΄λης για τους σκοπου΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τον
εν λο΄γω διαγωνισµο΄ και η φυσικη΄ παραλαβη΄ του
συνο΄λου της αλκοο΄λης απο΄ τις αποθη΄κες κα΄θε σχετικου΄
οργανισµου΄ παρε΄µβασης πριν τη λη΄ξη της προθεσµι΄ας,
αποτελου΄ν τις πρωτογενει΄ς απαιτη΄σεις κατα΄ την ΄εννοια
του α΄ρθρου 20 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85
για την εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης.

viii) 1,2 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που υφι΄στανται
αφυδα΄τωση, στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης
που οφει΄λεται σε αφυδα΄τωση σε µι΄α απο΄ τις
τρι΄τες χω΄ρες που εµφαι΄νονται στο α΄ρθρο 86 του
παρο΄ντος κανονισµου΄.

Η αλκοο΄λη που ΄εχει κατακυρωθει΄ πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται εξ ολοκλη΄ρου για τους σκοπου΄ς που προβλε΄πονται απο΄ τον σχετικο΄ διαγωνισµο΄ πλην των ενδεχοµε΄νων απωλειω΄ν αλκοο΄λης που επε΄ρχονται κατα΄ τη
µεταφορα΄ και τις εργασι΄ες µεταποι΄ησης που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για την τελικη΄ χρησιµοποι΄ηση της αλκοο΄λης.

Το τε΄ταρτο η΄/και το πε΄µπτο ποσοστο΄ µπορου΄ν να
συναθροιστου΄ν µε τα δυ΄ο πρω΄τα ποσοστα΄.
Το ΄εκτο η΄/και το ΄εβδοµο ποσοστο΄ µπορου΄ν να συναθροιστου΄ν µε το τρι΄το ποσοστο΄.

Κα΄θε ενδεχο΄µενη απω΄λεια αλκοο΄λης γι΄νεται δεκτη΄ µο΄νο
εφο΄σον ΄εχει ελεγχθει΄στον το΄πο τελικη΄ς χρησιµοποι΄ησης
και, για τις αλκοο΄λες που προορι΄ζονται για εξαγωγη΄,
στον το΄πο ο΄που εγκαταλει΄πουν το τελωνειακο΄ ΄εδαφος
της Κοινο΄τητας, και εφο΄σον πιστοποιει΄ται απο΄ αρµο΄δια
αρχη΄ ελε΄γχου η΄/και απο΄ την διεθνη΄ εταιρι΄α επι΄βλεψης,
στην περι΄πτωση που ΄εχει ορισθει΄ µι΄α τε΄τοια εταιρι΄α
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 102 του
παρο΄ντος κανονισµου΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι απω΄λειες
αυτε΄ς παραµε΄νουν εντο΄ς των ορι΄ων που προβλε΄πονται
στο σηµει΄ο β).
β)

Για την εφαρµογη΄ των ποσοστω΄ν που προαναφε΄ρονται,
οι ποσο΄τητες αλκοο΄λης προσδιορι΄ζονται βα΄σει των
πιστοποιητικω΄ν µε΄τρησης του ο΄γκου η΄ ανα΄λογων εγγρα΄φων που εκδι΄δονται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ελε΄γχου.
γ)

Για τις αλκοο΄λες που ΄εχουν κατακυρωθει΄ στο πλαι΄σιο
µιας νε΄ας βιοµηχανικη΄ς χρη΄σης και που πρε΄πει να
υποστου΄ν διο΄ρθωση πριν απο΄ την προβλεπο΄µενη τελικη΄
τους χρη΄ση, η χρησιµοποι΄ηση της αλκοο΄λης που
΄εχει παραληφθει΄ για τους προβλεπο΄µενους σκοπου΄ς
θεωρει΄ται πλη΄ρης ο΄ταν 90 % τουλα΄χιστον των συνολικω΄ν ποσοτη΄των αλκοο΄λης που ΄εχουν παραληφθει΄ στο
πλαι΄σιο ενο΄ς συγκεκριµε΄νου διαγωνισµου΄, ΄εχουν χρησιµοποιηθει΄ για τους σκοπου΄ς αυτου΄ς. Ο υπερθεµατιστη΄ς
ενηµερω΄νει την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε την ποσο΄τητα, τον
προορισµο΄ και την χρη΄ση των παρα΄γωγων προϊο΄ντων
που προκυ΄πτουν απο΄ τον ανακαθαρισµο΄. Ωστο΄σο, οι
απω΄λειες δεν µπορου΄ν να υπερβου΄ν τα ο΄ρια που
προβλε΄πονται στο στοιχει΄ο β).

α)

Η εγγυ΄ηση συµµετοχη΄ς αποδεσµευ΄εται αµε΄σως εφο΄σον
η προσφορα΄ δεν ΄εγινε αποδεκτη΄ η΄ εφο΄σον ο υπερθεµατιστη΄ς τη΄ρησε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1 στοιχει΄ο α).

β)

Η εγγυ΄ηση καλη΄ς εκτε΄λεσης αποδεσµευ΄εται αµε΄σως
απο΄ κα΄θε οργανισµο΄ παρε΄µβασης κα΄τοχο αλκοο΄λης
εφο΄σον ο υπερθεµατιστη΄ς παρε΄χει σε κα΄θε σχετικο΄
οργανισµο΄ παρε΄µβασης και για κα΄θε παραληφθει΄σα
ποσο΄τητα που τον αφορα΄, τις αποδει΄ξεις που απαιτου΄νται γι' αυτο΄ν τον σκοπο΄ στα σηµει΄α 2 και 3, καθω΄ς και
στον τι΄τλο V του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

'Οταν οι απω΄λειες αλκοο΄λης που επε΄ρχονται κατα΄
τις εργασι΄ες που προαναφε΄ρθηκαν υπερβαι΄νουν τα
ακο΄λουθα ο΄ρια, καταπι΄πτει ποσο΄ 96 ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης, πλην περι΄πτωσης
ανωτε΄ρας βι΄ας:
i)

0,05 % των αποθεµατοποιηµε΄νων ποσοτη΄των
αλκοο΄λης ανα΄ µη΄να αποθεµατοποι΄ησης στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης που οφει΄λεται σε
εξα΄τµιση,

ii)

0,4 % των ποσοτη΄των που ΄εχουν παραληφθει΄ απο΄
τις αποθη΄κες, στην περι΄πτωση απω΄λειας αλκοο΄λης
που οφει΄λεται σε µι΄α η΄ περισσο΄τερες δια ξηρα΄ς
µεταφορε΄ς,

iii)

1 % των ποσοτη΄των αλκοο΄λης που ΄εχουν
παραληφθει΄ απο΄ τις αποθη΄κες, στην περι΄πτωση
απωλειω΄ν αλκοο΄λης που οφει΄λονται σε µι΄α η΄
περισσο΄τερες δια ξηρα΄ς µεταφορε΄ς σε συνδυασµο΄
µε µι΄α η΄ περισσο΄τερες θαλα΄σσιες η΄ ποτα΄µιες
µεταφορε΄ς,

31.7.2000

3)

31.7.2000

γ)
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Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 27 του κανονισµου΄
(ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, ποσο΄ που αντιστοιχει΄ σε 10 %
της εγγυ΄ησης καλη΄ς εκτε΄λεσης αποδεσµευ΄εται µο΄νο
ο΄ταν ο υπερθεµατιστη΄ς παρα΄σχει, σε κα΄θε σχετικο΄
οργανισµο΄ παρε΄µβασης και για την ποσο΄τητα που ΄εχει
παραληφθει΄ και που αφορα΄ τον εν λο΄γω οργανισµο΄, τα
αποδεικτικα΄ στοιχει΄α που αφορου΄ν τη χρησιµοποι΄ηση
της αλκοο΄λης αναφε΄ροντας ο΄λες τις ενδεχο΄µενες απω΄λειες αλκοο΄λης που ΄εχουν επε΄λθει στο πλαι΄σιο του υπο΄ψη
διαγωνισµου΄. Αν τα αποδεικτικα΄ αυτα΄ στοιχει΄α δεν
΄ ν απο΄
παρασχεθου΄ν εντο΄ς της προθεσµι΄ας 12 µηνω
την προβλεπο΄µενη ηµεροµηνι΄α λη΄ξης για την τελικη΄
χρησιµοποι΄ηση των αλκοολω΄ν, καταπι΄πτει ποσο΄
96 ευρω΄ ανα΄ εκατο΄λιτρο ο΄σον αφορα΄ τις ποσο΄τητες
αλκοο΄λης που ΄εχουν απολεστει΄ και υπερβαι΄νουν τα
ο΄ρια που καθορι΄ζονται στην παρα΄γραφο 2.
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'Αρθρο 102
Προσφυγη΄ στις υπηρεσι΄ες εταιρι΄ας εποπτει΄ας
Η προκη΄ρυξη διαγωνισµου΄ δυ΄ναται να προβλε΄πει την προσφυγη΄
στις υπηρεσι΄ες εταιρι΄ας διεθνου΄ς εποπτει΄ας για τον ΄ελεγχο της
καλη΄ς εκτε΄λεσης του διαγωνισµου΄ και ιδι΄ως για τον ΄ελεγχο του
τελικου΄ προορισµου΄ η΄/και της τελικη΄ς χρη΄σης της αλκοο΄λης. Οι
σχετικε΄ς δαπα΄νες βαρυ΄νουν τον υπερθεµατιστη΄, καθω΄ς και οι
δαπα΄νες, τις οποι΄ες συνεπα΄γονται οι αναλυ΄σεις και οι ΄ελεγχοι που
πραγµατοποιου΄νται κατ’ εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 99 του παρο΄ντος
κανονισµου΄.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 101
'Αρθρο 103
Με΄τρα ελε΄γχου

1.
Τα ενδιαφερο΄µενα κρα΄τη µε΄λη λαµβα΄νουν τα µε΄τρα που
ει΄ναι απαραι΄τητα για να διευκολυ΄νουν τις εργασι΄ες που προβλε΄πονται στο παρο΄ν κεφα΄λαιο και για να διασφαλι΄σουν την τη΄ρηση
των ισχυουσω΄ν κοινοτικω΄ν διατα΄ξεων. Ορι΄ζουν µι΄α η΄ περισσο΄τερες
αρχε΄ς στις οποι΄ες αναθε΄τουν τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των εν λο΄γω
διατα΄ξεων.
Ο ΄ελεγχος προβλε΄πει ισοδυ΄ναµες τουλα΄χιστον επιθεωρη΄σεις µε
εκει΄νες που εφαρµο΄ζονται για την εποπτει΄α των εγχω΄ριων αλκοολω΄ν και αφορα΄ εν πα΄ση περιπτω΄σει:
α)

επιτο΄που επιθεω΄ρηση της µεταφερο΄µενης ποσο΄τητας αλκοο΄λης,

β)

΄ελεγχο της χρη΄σης της αλκοο΄λης µε αιφνι΄διες και συχνε΄ς
επιθεωρη΄σεις τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ το µη΄να,

γ)

΄ελεγχο των λογιστικω΄ν στοιχει΄ων, των µητρω΄ων, των διαδικασιω΄ν χρησιµοποι΄ησης και των αποθεµα΄των.

΄ σεις στην Επιτροπη΄
Ανακοινω
1.

Τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νουν στην Επιτροπη΄:

α)

κα΄θε µη΄να, ο΄σον αφορα΄ τις αποστα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 29 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999:

β)

i)

τις ποσο΄τητες οι΄νου που ΄εχουν αποσταχθει΄,

ii)

τις ποσο΄τητες αλκοο΄λης που αποτελου΄ν αντικει΄µενο
της δευ΄τερης ενι΄σχυσης·

κα΄θε δυ΄ο µη΄νες: για κα΄θε µι΄α απο΄ τις αποστα΄ξεις που
αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 27, 28 και 30 του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999:
i)

τις ποσο΄τητες οι΄νου, οινολα΄σπης και αλκοολωµε΄νου
οι΄νου που ΄εχουν αποσταχθει΄,

ii)

κα΄νοντας δια΄κριση, ενδεχοµε΄νως, µεταξυ΄ ουδε΄τερης
αλκοο΄λης, ακατε΄ργαστης αλκοο΄λης και αποστα΄γµατος:
—

τις ποσο΄τητες που ΄εχουν παραχθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της προηγου΄µενης περιο΄δου,

—

τις ποσο΄τητες που ΄εχουν αναληφθει΄ απο΄ τους
οργανισµου΄ς παρε΄µβασης βα΄σει των κοινοτικω΄ν η΄
εθνικω΄ν κανο΄νων κατα΄ τη δια΄ρκεια της προηγου΄µενης περιο΄δου,

—

τις ποσο΄τητες που ΄εχουν διατεθει΄ απο΄ τους ΄διους
ι
οργανισµου΄ς παρε΄µβασης κατα΄ τη δια΄ρκεια της
προηγου΄µενης περιο΄δου,

—

τις ποσο΄τητες που κατε΄χονται απο΄ τους ΄διους
ι
οργανισµου΄ς παρε΄µβασης κατα΄ το τε΄λος της
προηγου΄µενης περιο΄δου.

'Οταν η αλκοο΄λη ΄εχει µετουσιωθει΄, οι επιθεωρη΄σεις πραγµατοποιου΄νται τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ το δι΄µηνο.

2.
Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τα ΄εγγραφα, µητρω΄α και α΄λλα
δικαιολογητικα΄ στοιχει΄α η΄ πληροφορι΄ες που θα πρε΄πει να
παρασχεθου΄ν απο΄ τον υπερθεµατιστη΄. Πληροφορου΄ν την Επιτροπη΄
για τα µε΄τρα ελε΄γχου που προβλε΄πονται για την εφαρµογη΄
της παραγρα΄φου 1. Η Επιτροπη΄ διαβιβα΄ζει, ενδεχοµε΄νως, στο
ενδιαφερο΄µενο κρα΄τος µε΄λος τις απαραι΄τητες παρατηρη΄σεις µε
σκοπο΄ τη διασφα΄λιση ενο΄ς αποτελεσµατικου΄ ελε΄γχου.

3.
Τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη ανακοινω΄νονται στην Επιτροπη΄ πριν απο΄ την ΄εναρξη των εργασιω΄ν ελε΄γχου.

Ανακοινω΄νουν επι΄σης, για τις ποσο΄τητες που ΄εχουν διατεθει΄
απο΄ τους εν λο΄γω οργανισµου΄ς παρε΄µβασης, τις τιµε΄ς
πω΄λησης που εφαρµο΄στηκαν και την ΄ενδειξη ο΄τι τα προϊο΄ντα
΄εχουν αποσταλει΄ στο εσωτερικο΄ της Κοινο΄τητας η΄ ΄εχουν
εξαχθει΄·
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δε΄κα ηµε΄ρες πριν απο΄ το τε΄λος κα΄θε τριµη΄νου: τη συνε΄χεια
που ΄εχει δοθει΄ στις αιτη΄σεις προσφυγη΄ς στη ρη΄τρα ανωτε΄ρας
βι΄ας και τα µε΄τρα που ΄εχουν υιοθετηθει΄ προς τον σκοπο΄ αυτο΄
απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται
στον παρο΄ντα κανονισµο΄ στο:
i)

α΄ρθρο 9,

ii)

α΄ρθρο 10,

iii)

α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 3,

iv)

α΄ρθρο 15,

v)

α΄ρθρο 16,

vi)

α΄ρθρο 20, παρα΄γραφοι 4, 5 και 6,

στ) το αργο΄τερο στις 30 Απριλι΄ου για την προηγου΄µενη περι΄οδο:
i)

ii)

vii) α΄ρθρο 36,
viii) α΄ρθρο 37,

δ)

ix)

α΄ρθρο 72,

x)

α΄ρθρο 75 παρα΄γραφος 1,

xi)

α΄ρθρο 100 παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο β).

το αργο΄τερο στις 31 ∆εκεµβρι΄ου της τρε΄χουσας περιο΄δου:
ο΄σον αφορα΄ τις ενισχυ΄σεις στην ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση
που αναφε΄ρονται στο κεφα΄λαιο I του τι΄τλου III του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και στον τι΄τλο II του παρο΄ντος
κανονισµου΄:
—

ε)

τις ποσο΄τητες γλευ΄κους σταφυλιω΄ν που ΄εχουν µεταποιηθει΄ σε συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν η΄ σε
ανακαθαρισµε΄νο γλευ΄κος σταφυλιω΄ν κατα΄ τη δια΄ρκεια
της περιο΄δου ισχυ΄ος του συµφωνητικου΄, καθω΄ς και τις
ποσο΄τητες που ΄εχουν παραχθει΄·
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iii)

ο΄σον αφορα΄ τις ενισχυ΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999 και στο κεφα΄λαιο I του τι΄τλου I του
παρο΄ντος κανονισµου΄:
—

τις ποσο΄τητες πρω΄των υλω΄ν για τις οποι΄ες ΄εχει
ζητηθει΄ ενι΄σχυση, ενω΄ αυτε΄ς πρε΄πει να κατανε΄µονται ανα΄λογα µε τη φυ΄ση και την αµπελουργικη΄
ζω΄νη απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται,

—

τις ποσο΄τητες πρω΄των υλω΄ν για τις οποι΄ες ΄εχει
παρασχεθει΄ ενι΄σχυση, ενω΄ αυτε΄ς θα πρε΄πει να
κατανε΄µονται ανα΄λογα µε τη φυ΄ση τους και την
αµπελουργικη΄ ζω΄νη απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται·

ο΄σον αφορα΄ τις ενισχυ΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
35 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄α β) και γ) του κανονισµου΄
(EΚ) αριθ. 1493/1999 και στο κεφα΄λαιο II του τι΄τλου
I του παρο΄ντος κανονισµου΄:
—

τις ποσο΄τητες γλευ΄κους σταφυλιω΄ν και συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν, για τις οποι΄ες ΄εχει
ζητηθει΄ ενι΄σχυση, κατανεµηµε΄νες ανα΄λογα µε την
ζω΄νη απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται,

—

τις ποσο΄τητες γλευ΄κους σταφυλιω΄ν και συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν, για τις οποι΄ες ΄εχει
παρασχεθει΄ ενι΄σχυση, κατανεµηµε΄νες ανα΄λογα µε
την ζω΄νη απο΄ την οποι΄α προε΄ρχονται,

—

οι τιµε΄ς που ΄εχουν πληρωθει΄ για το γλευ΄κος
σταφυλιω΄ν και τα συµπυκνωµε΄να γλευ΄κη σταφυλιω΄ν απο΄ τους παρασκευαστε΄ς και τους
συναλλασσοµε΄νους·

οι περιπτω΄σεις στις οποι΄ες οι οινοπνευµατοποιοι΄ η΄ οι
παρασκευαστε΄ς αλκοολωµε΄νου οι΄νου δεν ΄εχουν τηρη΄σει
τις υποχρεω΄σεις τους και τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται
κατα΄ συνε΄πεια.

το αργο΄τερο στις 5 Μαρτι΄ου της τρε΄χουσας περιο΄δου:
—

ο΄σον αφορα΄ τις ενισχυ΄σεις στην ιδιωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση που αναφε΄ρονται στο κεφα΄λαιο I του τι΄τλου III
του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και στον τι΄τλο
II του παρο΄ντος κανονισµου΄:
—

—

τις ποσο΄τητες προϊο΄ντων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο συµφωνητικου΄ στις 16 Φεβρουαρι΄ου·

ο΄σον αφορα΄ τις ενισχυ΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο
34 του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και στο
κεφα΄λαιο II του τι΄τλου I του παρο΄ντος κανονισµου΄:
—

τον αριθµο΄ των παραγωγω΄ν που ΄ελαβαν την
ενι΄σχυση,

—

τις ποσο΄τητες οι΄νων που αποτε΄λεσαν αντικει΄µενο
εµπλουτισµου΄,

—

τις ποσο΄τητες συµπυκνωµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν και ανακαθαρισµε΄νων γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν
που χρησιµοποιη΄θηκαν για τον σκοπο΄ αυτο΄,
εκφραζο΄µενες σε ποσοστο΄ % vol εν δυνα΄µει και
ανα΄ εκατο΄λιτρο·

'Αρθρο 104
Προθεσµι΄ες και ηµεροµηνι΄ες
Οι προθεσµι΄ες, οι ηµεροµηνι΄ες και οι ο΄ροι που αναφε΄ρονται στον
παρο΄ντα κανονισµο΄ προσδιορι΄ζονται συ΄µφωνα µε τον κανονισµο΄
(ΕΟΚ, Euratom) αριθ. 1182/71. Ωστο΄σο, το α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος
4 του εν λο΄γω κανονισµου΄ δεν εφαρµο΄ζεται για τον προσδιορισµο΄
της δια΄ρκειας της περιο΄δου αποθεµατοποι΄ησης που αναφε΄ρεται
στον τι΄τλο II του παρο΄ντος κανονισµου΄.

'Αρθρο 105
Κατα΄ργηση
Καταργου΄νται οι κανονισµοι΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2682/77, 1059/83,
3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88,
2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 και 2192/93.
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'Αρθρο 106

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1059/83,

'Εναρξη ισχυ΄ος

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2640/88,

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την εικοστη΄ ηµε΄ρα απο΄
τη δηµοσι΄ευση΄ του στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των.

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2641/88,

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2721/88,

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2728/88,

—

κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3105/88.

Εφαρµο΄ζεται απο΄ την 1η Αυγου΄στου 2000.
Ωστο΄σο, οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις εξακολουθου΄ν να εφαρµο΄ζονται
΄εως την 31η Αυγου΄στου 2000 για τα προϊο΄ντα που εµπι΄πτουν
στην περι΄οδο 1999/2000:

Ο παρω΄ν κανονισµο΄ς ει΄ναι δεσµευτικο΄ς ως προς ο΄λα τα µε΄ρη του και ισχυ΄ει α΄µεσα σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος.
Βρυξε΄λλες, 25 Ιουλι΄ου 2000.
Για την Επιτροπη΄
Frans FISCHLER

Mε΄λος της Επιτροπη΄ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πι΄νακας αντιστοιχι΄ας µεταξυ΄ του δυνα΄µει αλκοολικου΄ τι΄τλου και της αριθµητικη΄ς ΄ενδειξης που παρε΄χεται σε
θερµοκρασι΄α 20 °C απο΄ το διαθλασι΄µετρο, που χρησιµοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη µε΄θοδο που προβλε΄πεται στο
΄ δικα των οινολογικω
΄ν
παρα΄ρτηµα XVIII του Κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1622/2000 για την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ κω
΄ ν και επεξεργασιω
΄ν
πρακτικω
(α΄ρθρο 13 του παρο΄ντος κανονισµου΄)

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

50,9

34,62

54,8

37,94

41,86

51,0

34,69

54,9

38,02

41,95

51,1

34,76

55,0

38,09

42,04

51,2

34,82

55,1

38,16

42,14

51,3

34,89

55,2

38,26

42,23

51,4

34,96

55,3

38,36

42,33

51,5

35,06

55,4

38,46

42,44

51,6

35,16

55,5

38,56

42,54

51,7

35,25

55,6

38,66

42,64

51,8

35,35

55,7

38,76

42,74

51,9

35,45

39,07

55,8

38,86

42,83

52,0

35,55

39,17

55,9

38,95

42.93

52,1

35,63

39,26

56,0

39,06

43.04

52,2

35,70

39,35

56,1

39,12

43.13

52,3

35,77

39,45

56,2

39,19

43.23

52,4

35,85

39,54

56,3

39,26

43.32

52,5

35,95

39,63

56,4

39,32

43.42

52,6

36,05

39,73

56,5

39,42

43.52

52,7

36,14

39,83

56,6

39,52

43.62

52,8

36,23

39,93

56,7

39,62

43.72

52,9

36,32

40,02

56,8

39,72

43.81

53,0

36,41

40,12

56,9

39,82

43.92

53,1

36,49

40,22

57,0

39,92

44.02

53,2

36,56

40,30

57,1

39,99

44.12

53,3

36,63

40,40

57,2

40,07

44.22

53,4

36,71

40,50

57,3

40,14

44.31

53,5

36,81

40,59

57,4

40,21

44.41

53,6

36,91

40,69

57,5

40,31

44.51

53,7

37,01

40,79

57,6

40,41

44.61

53,8

37,11

40,89

57,7

40,51

44.71

53,9

37,20

40,99

57,8

40,60

44.81

54,0

37,30

41,09

57,9

40,69

44.91

54,1

37,38

41,18

58,0

40,78

45.01

54,2

37,45

41,28

58,1

40,85

45.11

54,3

37,53

41,37

58,2

40,93

45.21

54,4

37,60

41,47

58,3

40,99

45.30

54,5

37,69

41,56

58,4

41,08

45.40

54,6

37,78

41,66

58,5

41,17

45.50

54,7

37,87

41,76

58,6

41,27

45.61
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'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)
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∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

58,7

41,37

45.71

58,8

41,47

58,9

41,57

59,0
59,1

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)
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∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

63,4

45,64

50,56

45.80

63,5

45,74

50,67

45.91

63,6

45,84

50,77

41,67

46,01

63,7

45,94

50,88

41,77

46.11

63,8

46,03

50,99

59,2

41,87

46.22

63,9

46,11

51,08

59,3

41,97

46.32

64,0

46,18

51,18

59,4

42,06

46,43

64,1

46,26

51,29

59,5

42,14

46.53

64,2

46,33

51,39

59,6

42,23

46.64

64,3

46,42

51,49

59,7

42,31

46.74

64,4

46,51

51,60

59,8

42,38

46.83

64,5

46,60

51,71

59,9

42,46

46.93

64,6

46,70

51,81

60,0

42,53

47.03

64,7

46,80

51,92

60,1

42,63

47.12

64,8

46,90

52,03

60,2

42,73

47.23

64,9

46,99

52,14

60,3

42,83

47.34

65,0

47,09

52,25

60,4

42,93

47.44

65,1

47,21

52,36

60,5

43,03

47.55

65,2

47,31

52,46

60,6

43,12

47.65

65,3

47,41

52,57

60,7

43,20

47.75

65,4

47,51

52,68

60,8

43,27

47.85

65,5

47,61

52,79

60,9

43,35

47,94

65,6

47,71

52,90

61,0

43,42

48,04

65,7

47,82

53,01

61,1

43,51

48,14

65,8

47,92

53,12

61,2

43,60

48,25

65,9

48,02

53,22

61,3

43,69

48,36

66,0

48,12

53,34

61,4

43,79

48,46

66,1

48,21

53,44

61,5

43,89

48,57

66,2

48,30

53,54

61,6

43,99

48,67

66,3

48,40

53,64

61,7

44,08

48,79

66,4

48,49

53,75

61,8

44,18

48,89

66,5

48,58

53,86

61,9

44,28

48,99

66,6

48,67

53,96

62,0

44,38

49,10

66,7

48,76

54,08

62,1

44,48

49,20

66,8

48,86

54,18

62,2

44,58

49,30

66,9

48,95

54,29

62,3

44,65

49,40

67,0

49,04

54,40

62,4

44,73

49,50

67,1

49,14

54,51

62,5

44,80

49,60

67,2

49,23

54,62

62,6

44,88

49,71

67,3

49,33

54,73

62,7

44,97

49,81

67,4

49,42

54,83

62,8

45,05

49,91

67,5

49,52

54,95

62,9

45,14

50,02

67,6

49,61

55,06

63,0

45,24

50,12

67,7

49,71

55,17

63,1

45,34

50,23

67,8

49,81

55,28

63,2

45,44

50,34

67,9

49,90

55,40

63,3

45,54

50,45

68,0

50,00

55,50

L 194/94

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

68,1

50,10

55,61

68,2

50,20

68,3

50,30

68,4
68,5

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

31.7.2000

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

72,8

54,70

60.91

55,72

72,9

54,80

61.02

55,83

73,0

54,90

61.14

50,40

55,94

73,1

55,00

61.25

50,50

56,06

73,2

55,10

61.37

68,6

50,60

56,16

73,3

55,20

61.48

68,7

50,70

56,28

73,4

55,30

61.60

68,8

50,80

56,38

73,5

55,40

61.72

68,9

50,90

56,50

73,6

55,50

61.83

69,0

50,99

56,61

73,7

55,60

61.94

69,1

51,09

56,72

73,8

55,70

62.06

69,2

51,19

56,83

73,9

55,80

62.18

69,3

51,28

56,94

74,0

55,90

62.28

69,4

51,38

57,06

74,1

56,00

62.41

69,5

51,47

57,17

74,2

56,09

62.52

69,6

51,57

57,28

74,3

56,19

62.64

69,7

51,66

57,39

74,4

56,29

62.76

69,8

51,76

57,51

74,5

56,39

62.87

69,9

51,86

57,62

74,6

56,49

62,99

70,0

51,95

57,72

74,7

56,59

63.10

70,1

52,05

57,84

74,8

56,69

63,23

70,2

52,14

57,95

74,9

56,79

63.33

70,3

52,24

58,07

75,0

56,89

70,4

52,33

58,18

75,1

63.58

70,5

52,43

58,29

75,2

63.69

70,6

52,53

58,41

75,3

63.81

70,7

52,62

58,52

75,4

63.93

70,8

52,72

58,63

75,5

64.05

70,9

52,81

58,74

75,6

64.16

71,0

57,91

58,86

75,7

64.28

71,1

53,01

58,97

75,8

64.41

71,2

53,11

59,09

75,9

64.54

71,3

53,21

59,20

76,0

64.66

71,4

53,31

59,31

76,1

64.78

71,5

53,41

59,42

76,2

64.89

71,6

53,51

59,53

76,3

65,02

71,7

53,61

59,65

76,4

65,13

71,8

53,71

59,76

76,5

65,25

71,9

53,81

59,88

76,6

65,37

72,0

53,91

59,99

76,7

65,49

72,1

54,00

60,11

76,8

65,61

72,2

54,10

60,22

76,9

65,74

72,3

54,20

60,33

77,0

65,87

72,4

54,30

60,45

77,1

65,99

72,5

54,40

60.56

77,2

66,09

72,6

54,50

60.68

77,3

66,21

72,7

54,60

60.79

77,4

66,31

63.46

31.7.2000

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

77,5

66,45

77,6

66,58

77,7

66,71

77,8

66,82

77,9

66,94

78,0

67,06

78,1

67,19

78,2

67,29

78,3

67,41

78,4

67,52

78,5

67,65

78,6

67,77

'Ενδειξη διαθλασιµε΄τρου
% (p/p)

L 194/95

∆υναµικο΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
(% vol)
Συµπυκνωµε΄νο γλευ΄κος

78,7
78,8
78,9
79,0
79,1
79,2
79,3
79,4
79,5
79,6
79,7
79,8
79,9

Συµπυκνωµε΄νο
ανακαθαρισθε΄ν γλευ΄κος

67,89
68,02
68,14
68,26
68,38
68,51
68,62
68,75
68,87
69,00
69,12
69,24
69,35

L 194/96

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

31.7.2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ελα΄χιστοι ποιοτικοι΄ ο΄ροι που απαιτου΄νται στο α΄ρθρο 27 στοιχει΄ο β) υπο΄ i) δευ΄τερη περι΄πτωση του παρο΄ντος
κανονισµου΄ για τους επιτραπε΄ζιους οι΄νους

I. Λευκοι΄ οι΄νοι
α)

Ελα΄χιστος κτηθει΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος: 10,5 % vol

β)

Με΄γιστη πτητικη΄ οξυ΄τητα: 9 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο

γ)

Με΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη: 155 χιλιοστα΄ του γραµµαρι΄ου ανα΄ λι΄τρο

II. Ερυθροι΄ οι΄νοι
α)

Ελα΄χιστος κτηθει΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος: 10,5 % vol

β)

Με΄γιστη πτητικη΄ οξυ΄τητα: 11 χιλιοστοϊσοδυ΄ναµα ανα΄ λι΄τρο

γ)

Με΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη: 115 χιλιοστα΄ του γραµµαρι΄ου ανα΄ λι΄τρο

Οι οι΄νοι ροζε΄ πρε΄πει να ανταποκρι΄νονται στους ο΄ρους που προβλε΄πονται ανωτε΄ρω για τους ερυθρου΄ς οι΄νους, εκτο΄ς απο΄ ο΄,τι αφορα΄ τον
θειω΄δη ανυδρι΄τη, η µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα του οποι΄ου ει΄ναι αυτη΄ που καθορι΄ζεται για τους λευκου΄ς οι΄νους.
Ωστο΄σο, οι ερυθροι΄ επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που προε΄ρχονται απο΄ ποικιλι΄ες οιναµπε΄λου του τυ΄που Portugieser και οι λευκοι΄ επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι
που προε΄ρχονται απο΄ τις ποικιλι΄ες οιναµπε΄λου του τυ΄που Sylvaner, του τυ΄που Müller-Thurgau και τoυ τυ΄που Riesling δεν υπο΄κεινται
στους ο΄ρους που αναφε΄ρονται στα σηµει΄α α) και γ).

31.7.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

L 194/97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
Ορισµο΄ς της ουδε΄τερης αλκοο΄λης που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 43 του παρο΄ντος κανονισµου΄

1.

Οργανοληπτικα΄ χαρακτηριστικα΄

2.

Ελα΄χιστος κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ς τι΄τλος

3.

Με΄γιστες τιµε΄ς σε κατα΄λοιπα στοιχει΄α

Καµια΄ ανιχνευ΄σιµη ξε΄νη γευ΄ση ως
προς την πρω΄τη υ΄λη
96 % vol

— Ολικη΄ οξυ΄τητα
που εκφρα΄ζεται σε οξικο΄ οξυ΄ g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

1,5

— Εστε΄ρες
που εκφρα΄ζονται σε οξικο΄ αιθυ΄λιο g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

1,3

— Αλδευ΅δες
που εκφρα΄ζονται σε ακεταλδευ΅δη g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

0,5

— Ανω΄τερες αλκοο΄λες
που εκφρα΄ζονται σε µεθυλο-2-προπανο΄λη-1 g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

0,5

— Μεθυλικη΄ αλκοο΄λη
g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

50

— Μη πτητικο΄ συστατικο΄
g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

1,5

— Πτητικε΄ς αζωτου΄χες βα΄σεις
που εκφρα΄ζονται σε α΄ζωτο g/hl αλκοο΄λης σε 100 % vol

0,1

— Φουρφουρα΄λη

Μη ανιχνευ΄σιµη

L 194/98

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κοινοτικη΄ µε΄θοδος ανα΄λυσης της ουδε΄τερης αλκοο΄λης
Για την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος:
α)

το ο΄ριο της επαναληψιµο΄τητας αντιπροσωπευ΄ει την τιµη΄, κα΄τω απο΄ την οποι΄α βρι΄σκεται, µε µι΄α ειδικη΄ πιθανο΄τητα, η
απο΄λυτη αξι΄α της διαφορα΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο µεµονωµε΄νων αποτελεσµα΄των που λαµβα΄νονται απο΄ µετρη΄σεις που
πραγµατοποιου΄νται υπο΄ τις ΄διες
ι
συνθη΄κες (ι΄διος χρη΄στης, ΄δια
ι συσκευη΄, ΄διο
ι εργαστη΄ριο και µικρο΄ χρονικο΄ δια΄στηµα),

β)

το ο΄ριο της αναπαραγωγιµο΄τητας αντιπροσωπευ΄ει την τιµη΄, κα΄τω απο΄ την οποι΄α βρι΄σκεται, µε µι΄α ειδικη΄ πιθανο΄τητα,
η απο΄λυτη αξι΄α της διαφορα΄ς µεταξυ΄ δυ΄ο µεµονωµε΄νων αποτελεσµα΄των που λαµβα΄νονται υπο΄ διαφορετικε΄ς συνθη΄κες
(διαφορετικο΄ς χρη΄στης, διαφορετικε΄ς συσκευε΄ς η΄/και διαφορετικα΄ εργαστη΄ρια η΄/και διαφορετικε΄ς στιγµε΄ς).

Ο ο΄ρος «µεµονωµε΄νο αποτε΄λεσµα», ει΄ναι η τιµη΄ που λαµβα΄νεται ο΄ταν εφαρµο΄ζεται α΄παξ και πλη΄ρως η τυποποιηµε΄νη µε΄θοδος
δοκιµη΄ς σε ΄ενα µο΄νο δει΄γµα. Ελλει΄ψει ΄ενδειξης, η πιθανο΄τητα ει΄ναι 95 %.

31.7.2000

31.7.2000

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

L 194/99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ανακοι΄νωση α΄ρνησης η΄ αποδοχη΄ς των παρτι΄δων στο πλαι΄σιο διαγωνισµου΄ για την εξαγωγη΄ αλκοο΄λης οινικη΄ς
προε΄λευσης
—

Ονοµατεπω΄νυµο του προσφε΄ροντος που ανεδει΄χθη υπερθεµατιστη΄ς:

—

Ηµεροµηνι΄α διαγωνισµου΄:

—

Ηµεροµηνι΄α α΄ρνησης η΄ αποδοχη΄ς της παρτι΄δας απο΄ τον υπερθεµατιστη΄:

Αριθ. παρτι΄δας

Ποσο΄τητα σε εκατο΄λιτρα

Το΄πος εναποθη΄κευσης της
αλκοο΄λης

Αιτιολο΄γηση της α΄ρνησης η΄
της αποδοχη΄ς ανα΄ληψης

