
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Αυγούστου 2008

σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία α),
δ) και ι), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προ
βλέπει ότι πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση ιδιωτικής
αποθεματοποίησης για το βούτυρο και τα τυριά Grana
Padano, Parmigiano Reggiano και Provolone.

(2) Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προ
βλέπει ότι μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση ιδιωτικής
αποθεματοποίησης για τη λευκή ζάχαρη, το ελαιόλαδο, τα
νωπά ή τα διατηρημένα με απλή ψύξη κρέατα ενήλικων
βοοειδών, τα τυριά μακράς διατήρησης και τα τυριά που
παρασκευάζονται από πρόβειο ή/και αίγειο γάλα, το χοίρειο
κρέας, το πρόβειο κρέας και το αίγειο κρέας.

(3) Προκειμένου να εφαρμοστεί εγκαίρως το καθεστώς ενίσχυ
σης, πρέπει να θεσπιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(4) Επί του παρόντος, η δυνατότητα χορήγησης κοινοτικής ενί
σχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση προβλέπεται στους
κανονισμούς του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των
αγορών ορισμένων προϊόντων. Οι εν λόγω κανονισμοί αντι
καταστάθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(5) Προκειμένου να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσμα
τικότητα της διαχείρισης και των μηχανισμών ελέγχου, πρέ
πει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την εφαρμογή του
καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

(6) Η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των προϊό
ντων που αναφέρονται στα άρθρα 28 και 31 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 πρέπει να καθορίζεται είτε εκ
των προτέρων ή μέσω διαγωνισμού.

(7) Πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική
αποθεματοποίηση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όταν
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στον εν λόγω κανονι
σμό.

(8) Η εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθε
ματοποίηση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 31
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί όταν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στον εν
λόγω κανονισμό.

(9) Η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας ζάχαρης στην Κοινότητα
έχει οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις κατά περιοχές, με ορισμέ
νες περιοχές να παρουσιάζουν πλεόνασμα ζάχαρης, λόγω
τοπικής παραγωγής ή εισαγωγών, ενώ άλλες να παρουσιά
ζουν έλλειμμα. Σε περιοχές με πλεόνασμα, οι τιμές σε επί
πεδο παραγωγών αναμένεται να υποστούν καθοδικές πιέσεις,
δεδομένου ότι η προσφορά σε τοπικό επίπεδο υπερβαίνει την
τοπική ζήτηση. Σε περιοχές με έλλειμμα, οι τιμές σε επίπεδο
παραγωγών αναμένεται να παραμείνουν περισσότερο σταθε
ρές, δεδομένου ότι η τοπική προσφορά δεν αντιστοιχεί στην
τοπική ζήτηση. Η μείωση των τιμών σε ορισμένα κράτη μέλη
δεν θα έχει αντίκτυπο στη μέση κοινοτική τιμή, οπότε πρέπει
να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η προκήρυξη των διαγωνισμών
να περιοριστεί στα κράτη μέλη όπου οι μέσες τιμές σε εθνικό
επίπεδο είναι κατά 80 % χαμηλότερες της τιμής αναφοράς.

(10) Κατά κανόνα, προκειμένου να διευκολυνθούν η διαχείριση
και ο έλεγχος, η ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης πρέ
πει να χορηγείται μόνο στους φορείς οι οποίοι είναι εγκατε
στημένοι στην Κοινότητα και εγγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ.

(11) Για λόγους αποτελεσματικού ελέγχου της παραγωγής ελαιο
λάδου και ζάχαρης, οι φορείς που είναι επιλέξιμοι για ενί
σχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης πρέπει να πληρούν πρό
σθετους όρους.

(12) Για να διασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος του καθε
στώτος, πρέπει στον παρόντα κανονισμό να καθορίζονται οι
πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης
αποθεματοποίησης καθώς και οι υποχρεώσεις των συμβαλ
λόμενων μερών.

(13) Για να καταστεί το καθεστώς αποτελεσματικότερο, οι συμ
βάσεις πρέπει να σχετίζονται με μια ελάχιστη ποσότητα,
διαφορετική, όπως αρμόζει, ανά προϊόν και να αναφέρουν
τις υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το συμ
βαλλόμενο μέρος, ιδίως αυτές που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των εργασιών αποθεμα
τοποίησης να πραγματοποιεί αποτελεσματικό έλεγχο των
συνθηκών αποθεματοποίησης.
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(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ
L 149 της 7.6.2008, σ. 61).



(14) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση ενίσχυσης καθο
ρίζεται μέσω διαγωνισμού, οι προσφορές πρέπει να περιλαμ
βάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολό
γησή τους, ενώ πρέπει να προβλέπεται η ανταλλαγή κοινο
ποιήσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(15) Βάσει των παραληφθεισών προσφορών, μπορεί να καθοριστεί
ένα μέγιστο ποσό ενίσχυσης. Εντούτοις, οι συνθήκες της
αγοράς ενδέχεται να διαμορφωθούν κατά τρόπον ώστε οικο
νομικοί ή άλλοι λόγοι να επιβάλλουν την απόρριψη όλων
των παραληφθεισών προσφορών.

(16) Μια από τις πρωτογενείς απαιτήσεις για τη χορήγηση ενί
σχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι η αποθεματο
ποίηση της συμβατικής ποσότητας για τη συμφωνημένη
περίοδο. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική
πρακτική καθώς και για πρακτικούς λόγους, πρέπει να επι
τρέπεται ένα περιθώριο ανοχής σε σχέση με την ποσότητα
για την οποία δίδεται η ενίσχυση.

(17) Σε περίπτωση ενίσχυσης που έχει καθοριστεί εκ των προτέ
ρων, δεδομένου του επείγοντα χαρακτήρα ορισμένων μέτρων
ιδιωτικής αποθεματοποίησης εξ αιτίας οικονομικών περιστά
σεων, θα μπορούσε να απαιτείται εγγύηση ώστε να διασφα
λίζεται το κύρος της αίτησης και να είναι βέβαιο ότι το
μέτρο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά. Η
εγγύηση που σχετίζεται με το διαγωνισμό πρέπει να διασφα
λίζει ότι οι ποσότητες που προσφέρονται και οι οποίες θα
γίνουν εν δυνάμει αποδεκτές αποθεματοποιούνται σύμφωνα
με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Συ
νεπώς, πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την αποδέσμευση
και την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της
22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτο
μερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωρ
γικά προϊόντα (1).

(18) Για να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση της αποθεματοποίη
σης, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη μείωση του
καταβλητέου ποσού ενίσχυσης όταν η αποθεματοποιημένη
ποσότητα στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεμα
τοποίησης είναι μικρότερη της συμβατικής ποσότητα και
όταν δεν καλύπτεται πλήρως η περίοδος αποθεματοποίησης.

(19) Ανάλογα με την κατάσταση και τις εξελίξεις στην αγορά,
ενδέχεται να πρέπει να κληθεί το συμβαλλόμενο μέρος να
καθορίσει επακριβώς τα προς εξαγωγή αποθέματά του από
τη στιγμή κατά την οποία αποθεματοποιούνται.

(20) Όταν το ποσό της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματο
ποίηση καθορίζεται εκ των προτέρων για ορισμένα προϊόντα
κρέατος, οι ισχύοντες κανόνες προβλέπουν περίοδο εξέτασης
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση της αγοράς πριν
την κοινοποίηση των αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις

ενίσχυσης. Επιπλέον, όπου απαιτείται, πρέπει να προβλέπεται
η λήψη ειδικών μέτρων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς
αιτήσεις. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα βοηθούν στην αποτροπή
της υπερβολικής ή κερδοσκοπικής προσφυγής στο καθεστώς
ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Τα μέτρα απαιτούν ταχεία ανά
ληψη δράσης και η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτείται να
δρα χωρίς την αρωγή της επιτροπής διαχείρισης καθώς και
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα χωρίς καθυστέρηση.
Αυτά τα ειδικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί για το βόειο κρέας,
το χοίρειο κρέας και το πρόβειο και αίγειο κρέας. Για να
διασφαλιστεί η δέουσα λειτουργία του καθεστώτος ιδιωτικής
αποθεματοποίησης για τα εν λόγω προϊόντα, απαιτείται η
διατήρηση των ισχυουσών διαδικασιών λήψης μέτρων, δεδο
μένου ότι αυτές διαμορφώθηκαν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

(21) Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των όρων βάσει των οποίων
μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή, της προσαρμογής της
ενίσχυσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμβατική ποσό
τητα δεν τηρείται στο ακέραιο, των ελέγχων συμμόρφωσης
σχετικά με το δικαίωμα στην ενίσχυση, των ενδεχόμενων
κυρώσεων και των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιού
νται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

(22) Πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις όσον
αφορά την τεκμηρίωση, την τήρηση λογιστικής καθώς και
τη συχνότητα και τον χαρακτήρα των ελέγχων.

(23) Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη
και την επιβολή κυρώσεων για τις παρατυπίες και την απάτη.
Για αυτόν τον λόγο, τα συμβαλλόμενα μέρη που διαπιστώ
νεται ότι έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις πρέπει να αποκλείο
νται από το καθεστώς ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίη
σης επί ένα έτος.

(24) Ο παρών κανονισμός ενσωματώνει ορισμένες διατάξεις σχε
τικά με την ιδιωτική αποθεματοποίηση που περιλαμβάνονται
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 562/2005 της Επιτροπής, της
5ης Απριλίου 2005, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου
όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών
και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων (2), (ΕΚ) αριθ. 952/2006 της Επιτρο
πής, της 29ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμ
βουλίου όσον αφορά τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς
και του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχα
ρης (3) και (ΕΚ) αριθ. 105/2008 της Επιτροπής, της 5ης
Φεβρουαρίου 2008, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου
όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύ
ρου (4). Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να διαγραφούν, ενώ
πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως οι εν λόγω κανονισμοί.

ELL 223/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2008

(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της
21.12.2006, σ. 52).

(2) ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 11.
(3) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 39. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ

ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 707/2008 (ΕΕ L 197 της 25.7.2008,
σ. 4).

(4) ΕΕ L 32 της 6.2.2008, σ. 3.



(25) Ο παρών κανονισμός ενσωματώνει, επιπλέον, τις διατάξεις
σχετικά με την ιδιωτική αποθεματοποίηση των ακόλουθων
κανονισμών, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν και να αντι
κατασταθούν από νέο κανονισμό:

— κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 της Επιτροπής, της
27ης Νοεμβρίου 1990, περί λεπτομερών κανόνων για
τη χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
χοιρείου κρέατος (1)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2659/94 της Επιτροπής, της
31ης Οκτωβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες
των κανόνων χορήγησης ενισχύσεων για την ιδιωτική
αποθεματοποίηση των τυριών Grana padano, Parmi
giano-Reggiano και Provolone (2)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 907/2000 της Επιτροπής, της
2ας Μαΐου 2000, περί λεπτομερειών εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου σχε
τικά με ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον
τομέα του βοείου κρέατος (3)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2153/2005 της Επιτροπής, της
23ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με το καθεστώς χορή
γησης ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση
ελαιολάδου (4)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2008 της Επιτροπής, της 4ης
Ιανουαρίου 2008, περί λεπτομερών κανόνων για τη
χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
προβείου και αιγείου κρέατος (5)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 85/2008 της Επιτροπής, της
30ής Ιανουαρίου 2008, περί ειδικών όρων χορήγησης
ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα
του προβείου και αιγείου κρέατος (6)·

— κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2008 της Επιτροπής, της
8ης Μαΐου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου
όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την
ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών κατά την
περίοδο αποθεματοποίησης 2008/09 (7).

(26) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την
κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εισαγωγικές διατάξεις

Ε ν ό τ η τ α 1

Π ε δ ί ο ε φ α ρ μ ο γ ή ς κ α ι γ ε ν ι κ ο ί κ α ν ό ν ε ς γ ι α τ η
χ ο ρ ή γ η σ η ε ν ί σ χ υ σ η ς ι δ ι ω τ ι κ ή ς

α π ο θ ε μ α τ ο π ο ί η σ η ς

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη χορή
γηση κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των
προϊόντων που παρατίθενται στα άρθρα 28 και 31 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται
στους κανονισμούς της Επιτροπής είτε για την προκήρυξη διαγωνι
σμού ή για τον εκ των προτέρων καθορισμό της ενίσχυσης ιδιωτικής
αποθεματοποίησης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού «αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών» νοούνται οι υπηρεσίες ή οι φορείς που έχουν
εγκριθεί από τα κράτη μέλη ως οργανισμοί πληρωμών και οι οποίοι
πληρούν τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (8).

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα των προϊόντων

1. Για να είναι επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίη
σης, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν, πέραν των απαιτήσεων που
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τις απαιτήσεις
που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2. Το βούτυρο που είναι αποθεματοποιημένο σε κράτος μέλος
διαφορετικό από το κράτος μέλος παραγωγής, πρέπει επίσης να
πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Όροι για τη χορήγηση ενίσχυσης για τη λευκή ζάχαρη

1. Η απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθε
ματοποίηση λευκής ζάχαρης μπορεί να λαμβάνεται όταν πληρούνται
οι ακόλουθοι όροι:

α) η μέση κοινοτική τιμή της λευκής ζάχαρης που έχει καταγραφεί
στο πλαίσιο του καθεστώτος κοινοποίησης τιμών είναι κάτω του
85 % της τιμής αναφοράς·
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β) οι καταγεγραμμένες μέσες τιμές της λευκής ζάχαρης είναι πιθα
νόν να παραμείνουν σε αυτό ή κάτω από αυτό το επίπεδο για
δυο μήνες βάσει της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά,
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων επιπτώσεων των μηχα
νισμών διαχείρισης της αγοράς και ιδίως των αποσύρσεων.

Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που ορίζονται στο πρώτο στοιχείο,
η χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί να
περιορίζεται στα κράτη μέλη στα οποία η μέση τιμή της λευκής
ζάχαρης που καταγράφηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος κοινοποίη
σης τιμών είναι κάτω του 80 % της τιμής αναφοράς. Η ενίσχυση
χορηγείται για ζάχαρη που έχει αποθεματοποιηθεί ή πρόκειται να
αποθεματοποιηθεί από παραγωγούς ζάχαρης εγκεκριμένους σε αυτά
τα κράτη μέλη.

2. Η ιδιωτική αποθεματοποίηση της λευκής ζάχαρης μπορεί να
πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου από 1ης Νοεμβρίου
έως τις 30 Ιουνίου του έτους εμπορίας κατά το οποίο χορηγείται η
ενίσχυση.

Άρθρο 4

Όροι για τη χορήγηση ενίσχυσης για το ελαιόλαδο

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007, η μέση τιμή καταγράφεται στην αγορά στη
διάρκεια περιόδου τουλάχιστον δυο εβδομάδων.

Οι λεπτομερείς κανόνες για την κοινοποίηση στοιχείων από τα
κράτη μέλη στην Επιτροπή ορίζονται στο μέρος A του παραρτήμα
τος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Όροι χορήγησης ενίσχυσης για το βόειο κρέας

Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί να χορηγηθεί, εάν
καταγραφεί μέση κοινοτική τιμή σφαγίων από άρρενα ενήλικα
βοοειδή, εκφραζόμενων ως ποιότητας R3, υπολογισθείσα σύμφωνα
με το μέρος B του παραρτήματος III, ύψους 2 291 ευρώ/τόνο ή
χαμηλότερη.
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Άρθρο 6

Διαδικασία καθορισμού της ενίσχυσης

Για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για την ιδιωτική απο
θεματοποίηση των προϊόντων που παρατίθενται στα άρθρα 28 και
31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επιτροπή προκηρύσ
σει διαγωνισμό για περιορισμένη χρονική περίοδο σύμφωνα με το
άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού ή καθορίζει εκ των προτέρων
την ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Προσφορές και αιτήσεις για ενίσχυση ιδιωτικής
αποθεματοποίησης

1. Φορέας που επιθυμεί να λάβει ενίσχυση, υποβάλλει είτε προ
σφορά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 είτε αίτηση σύμ

φωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών όπου είναι αποθεματοποιημένα ή θα αποθεματοποιη
θούν τα προϊόντα.

2. Σε τομείς όπου το καθεστώς αποθεματοποίησης αφορά μόνο
μια ή διάφορες περιοχές ή κράτη μέλη, οι προσφορές και οι αιτή
σεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο στις εν λόγω περιοχές ή κράτη
μέλη.

3. Προσφορές ή αιτήσεις για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίη
σης για αλατισμένο και μη αλατισμένο βούτυρο και τυριά αφορούν
και προϊόντα τα οποία έχουν πλήρως αποθεματοποιηθεί.

4. Προσφορές και αιτήσεις για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματο
ποίησης για νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη βοείου, χοιρείου,
προβείου και αιγείου κρέατος και ελαιολάδου αφορούν τις ποσό
τητες των εν λόγω προϊόντων οι οποίες δεν έχουν αποθεματοποιηθεί
ακόμη.

5. Προσφορές ή αιτήσεις για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίη
σης για τη ζάχαρη αφορούν ζάχαρη η οποία έχει ήδη αποθεματο
ποιηθεί ή θα αποθεματοποιηθεί.

Άρθρο 8

Όροι σχετικά με την επιλεξιμότητα των φορέων

1. Οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση ή προσφορά για ενίσχυση
ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα
και εγγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ.

2. Στην περίπτωση του ελαιολάδου, οι φορείς που υποβάλλουν
αίτηση ή προσφορά για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης πλη
ρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1 καθώς και τις
πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV.

3. Στην περίπτωση της ζάχαρης, οι φορείς που υποβάλλουν
αίτηση ή προσφορά για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης πλη
ρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι παρα
σκευαστές ζάχαρης όπως προβλέπεται στο στοιχείο α) του άρθρου
7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ενίσχυση χορηγούμενη μέσω διαγωνισμού

Άρθρο 9

Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ένας διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και η οποία έχει χαρακτήρα κανονισμού,
εφεξής αναφερόμενος ως «Κανονισμός προκήρυξης του διαγωνι
σμού».

2. Ο κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να περι
λαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα καλυπτόμενα προϊόντα με τους σχετικούς κωδικούς τους
CN, εφόσον συντρέχει περίπτωση·
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β) τη μονάδα μέτρησης των ποσοτήτων (παρτίδες, δεξαμενές
φύλαξης/σιλό)·

γ) την καλυπτόμενη περίοδο («περίοδος διαγωνισμού») και τις διά
φορες υποπεριόδους κατά τις οποίες μπορούν να υποβληθούν
οι προσφορές·

δ) το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού και λήξης της περιόδου
κατά την οποία μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές·

ε) την ελάχιστη και τη μέγιστη περίοδο αποθεματοποίησης·

στ) τη συνολική ποσότητα που καλύπτεται από το διαγωνισμό,
εφόσον απαιτείται ·

ζ) την ελάχιστη ποσότητα η οποία πρέπει να προβλέπεται από
κάθε προσφορά·

η) την ποσότητα της εγγύησης ανά μονάδα·

θ) τις περιόδους αποθεματοποίησης και εξόδου από τα αποθέ
ματα·

ι) τις προδιαγραφές που πρέπει να εμφανίζονται στις συσκευασίες.

3. Μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού προκήρυξης του
διαγωνισμού και της πρώτης ημερομηνίας για την υποβολή των
προσφορών πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον έξι ημέρες.

Άρθρο 10

Υποβολή προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται με χρήση της μεθόδου που
παρέχει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στους φορείς.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν οι
ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρο
νική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 της οδη
γίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (1) ή από ηλεκτρονική υπογραφή η οποία να εξασφαλίζει κατά
τρόπο ισοδύναμο τις λειτουργικότητες που αποδίδονται σε μια
υπογραφή εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες και όρους με αυτούς
που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής για τα ηλεκτρονικά
και ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση
2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (2), και στους λεπτομερείς
κανόνες εφαρμογής της.

2. Μια προσφορά είναι έγκυρη όταν πληρούνται οι ακόλουθοι
όροι:

α) περιλαμβάνει αναφορά στον κανονισμό προκήρυξης του διαγω
νισμού και στην ημερομηνία λήξης για την υποπερίοδο υποβο
λής των προσφορών·

β) υποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζόμενου:
όνομα, διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ·

γ) υποδεικνύει το προϊόν με το σχετικό κωδικό CN, εφόσον συν
τρέχει περίπτωση·

δ) υποδεικνύει την περίοδο αποθεματοποίησης, εφόσον απαιτείται·

ε) υποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από
την προσφορά·

στ) στην περίπτωση προϊόντων ήδη αποθεματοποιημένων, γνωστο
ποιεί την ονομασία και τη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης,
τον αριθμό παρτίδας/δεξαμενής φύλαξης της αποθήκευσης/σιλό
και, ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό έγκρισης με τον
οποίο ταυτοποιείται η βιομηχανική μονάδα·

ζ) υποδεικνύει το ποσό της παρεχόμενης ενίσχυσης ανά μονάδα
και ανά ημέρα σε ευρώ και λεπτά, στο οποίο δεν περιλαμβά
νεται ο ΦΠΑ·

η) ο διαγωνιζόμενος έχει καταθέσει εγγύηση πριν τη λήξη της
υποπεριόδου υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του τίτλου III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, και έχει
προσκομίσει αποδείξεις αυτής εντός της ίδιας περιόδου·

θ) δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετους όρους που έχουν τεθεί από
το διαγωνιζόμενο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στον παρό
ντα κανονισμό και στον κανονισμό προκήρυξης του διαγωνι
σμού·

ι) παρουσιάζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες
γλώσσες του κράτους μέλους στην οποία υποβάλλεται η προ
σφορά.

3. Οι προσφορές δεν αποσύρονται, ούτε τροποποιούνται μετά
την υποβολή τους.

Άρθρο 11

Εξέταση των προσφορών

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν σχετικά
με την εγκυρότητα των προσφορών βάσει των όρων που ορίζονται
στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

2. Τα άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν και
να εξετάζουν τις προσφορές υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν
οποιεσδήποτε πληροφορίες σε σχέση με τις προσφορές σε οποιο
δήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών αποφασίζουν ότι μια προσφορά είναι άκυρη, ενημερώνουν το
διαγωνιζόμενο.
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Άρθρο 12

Κοινοποίηση των προσφορών στην Επιτροπή

1. Όλες οι έγκυρες προσφορές κοινοποιούνται στην Επιτροπή
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2. Οι κοινοποιήσεις δεν περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β).

3. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, με
χρήση της μεθόδου που υποδεικνύει η Επιτροπή στα κράτη μέλη,
εντός συγκεκριμένης περιόδου που καθορίζεται από τον κανονισμό
προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

4. Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων καθορίζεται
βάσει μοντέλων που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη.

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τις
κοινοποιήσεις με περιεχόμενο «ουδέν» στην Επιτροπή εντός της
περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 13

Απόφαση βάσει των προσφορών

1. Βάσει των προσφορών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το
άρθρο 12 παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007:

α) να μην καθορίσει μέγιστο ποσό της ενίσχυσης· ή

β) να καθορίσει μέγιστο ποσό της ενίσχυσης.

2. Όπου ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ), η Επι
τροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζει συντελεστή ο
οποίος ισχύει για τις προσφορές που έχουν κατατεθεί στο επίπεδο
της μέγιστης ενίσχυσης, σε περίπτωση που η ανάθεση του συνόλου
των ποσοτήτων για τις οποίες προσφέρθηκε το εν λόγω ποσό θα
είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της συνολικής ποσότητας.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφος 3, ο διαγωνιζόμενος
για τον οποίο ισχύει τέτοιος συντελεστής μπορεί να αποφασίσει να
αποσύρει την προσφορά του εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση
του προαναφερόμενου κανονισμού με τον οποίο καθορίζεται ο
συντελεστής.

3. Οι αποφάσεις σχετικά με την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματο
ποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Μεμονωμένες αποφάσεις επί των προσφορών

1. Εάν έχει καθοριστεί μέγιστο ποσό ενίσχυσης σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών κάνουν αποδεκτές προσφορές οι οποίες ισοδυναμούν ή
είναι μικρότερες του μέγιστου ποσού με την επιφύλαξη του άρθρου
13 παράγραφος 2. Όλες οι υπόλοιπες προσφορές απορρίπτονται.

2. Εάν δεν έχει καθοριστεί μέγιστο ποσό ενίσχυσης, απορρίπτο
νται όλες οι προσφορές.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν κάνουν αποδεκτές προ
σφορές οι οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως προβλέπεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 1.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν τις αποφάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την
ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και κοι
νοποιούν στους διαγωνιζόμενους την έκβαση της συμμετοχής τους
εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών μετά τη δημοσίευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπερθεματιστή δε
μεταβιβάζονται.

Άρθρο 15

Πρωτογενείς απαιτήσεις και εγγυήσεις

1. Οι πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 είναι:

α) η μη απόσυρση προσφοράς·

β) η αποθεματοποίηση και η διατήρηση σε αποθεματοποίηση του
λάχιστον του 99 %, αντιστοίχως του 90 % για προϊόντα με βάση
το κρέας, του 98 % για το ελαιόλαδο και του 95 % για τυριά
της συμβατικής ποσότητας για τη συμβατική περίοδο αποθεμα
τοποίησης, υπ’ ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους κατά την
έννοια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού και βάσει
των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοι
χείο α) του παρόντος κανονισμού·

γ) σε περίπτωση ισχύος του άρθρου 28 παράγραφος 3, η εξαγωγή
των προϊόντων σύμφωνα με μια από τις τρεις επιλογές που
παρατίθενται σε αυτό.

2. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αμέσως:

α) εάν η προσφορά είναι άκυρη ή απορριφθεί, ή εάν αποσυρθεί σε
περίπτωση εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 13
παράγραφος 2·
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β) σε περίπτωση εφαρμογής του πρώτου εδαφίου του άρθρου 13
παράγραφος 2, το ποσό της αποδεσμευμένης εγγύησης αντι
στοιχεί στην ποσότητα που δεν έγινε αποδεκτή.

3. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σε σχέση με τις ποσότητες για
τις οποίες πληρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.

4. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου για την αποθε
ματοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρό
ντος κανονισμού, η εγγύηση καταπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 23
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Εκ των προτέρων καθορισμός ενίσχυσης

Άρθρο 16

Εκ των προτέρων καθορισμός του ποσού της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση
καθορίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με τη διαδικασία που προ
βλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 και η οποία έχει χαρακτήρα κανονισμού, εφεξής
καλούμενος «Κανονισμός εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού
της ενίσχυσης».

2. Ο κανονισμός εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού της
ενίσχυσης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα καλυπτόμενα προϊόντα με τους σχετικούς κωδικούς τους
CN, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

β) το ποσό της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά
μονάδα βάρους των καλυπτόμενων προϊόντων·

γ) τη μονάδα μέτρησης των ποσοτήτων (παρτίδες, δεξαμενές
φύλαξης, σιλό)·

δ) την ελάχιστη ποσότητα ανά αίτηση·

ε) την περίοδο εφαρμογής για την ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματο
ποίησης·

στ) τις περιόδους αποθεματοποίησης και εξόδου από τα αποθέ
ματα·

ζ) την ελάχιστη και τη μέγιστη περίοδο αποθεματοποίησης·

η) τις προδιαγραφές που πρέπει να εμφανίζονται στη συσκευασία·

θ) το ποσό της εγγύησης ανά μονάδα, εφόσον συντρέχει περί
πτωση.

Άρθρο 17

Αιτήσεις ενίσχυσης

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με χρήση της μεθόδου που παρέχει
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στους φορείς.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν οι
ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρο
νική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 της οδη
γίας 1999/93/ΕΚ ή από ηλεκτρονική υπογραφή η οποία να εξα
σφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο τις λειτουργικότητες που αποδίδο
νται σε μια υπογραφή εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες και όρους
με αυτούς που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής για τα
ηλεκτρονικά και ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως αυτές ορίζονται
στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ, και στους λεπτομερείς
κανόνες εφαρμογής της.

2. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες όταν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) περιλαμβάνει αναφορά στον κανονισμό εκ των προτέρων καθο
ρισμού του ποσού της ενίσχυσης·

β) υποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, ήτοι το
όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ·

γ) υποδεικνύει το προϊόν με το σχετικό κωδικό CN, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση·

δ) υποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων·

ε) υποδεικνύει την περίοδο αποθεματοποίησης, εφόσον συντρέχει
περίπτωση·

στ) στην περίπτωση προϊόντων ήδη αποθεματοποιημένων, γνωστο
ποιεί την ονομασία και τη διεύθυνση του χώρου αποθήκευσης,
τον αριθμό παρτίδας/δεξαμενής φύλαξης της αποθήκευσης/σιλό
και, ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό έγκρισης με τον
οποίο ταυτοποιείται η βιομηχανική μονάδα·

ζ) δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετους όρους που έχουν τεθεί από
τον αιτούντα, εκτός από αυτούς που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό και στον κανονισμό εκ των προτέρων καθορισμού
του ποσού της ενίσχυσης·

η) παρουσιάζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες
γλώσσες του κράτους μέλους στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση·

θ) ο διαγωνιζόμενος έχει καταθέσει εγγύηση, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου του τίτλου III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85, και έχει προσκομίσει αποδείξεις αυτής, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση.
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3. Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν τροποποιείται μετά την
υποβολή τους.

Άρθρο 18

Πρωτογενείς απαιτήσεις και εγγυήσεις

1. Σε περίπτωση ισχύος του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο
θ), οι πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 είναι οι ακό
λουθες:

α) η μη απόσυρση μιας αίτησης σύμβασης·

β) η αποθεματοποίηση και η διατήρηση σε αποθεματοποίηση του
λάχιστον του 99 %, αντιστοίχως του 90 % για προϊόντα με βάση
το κρέας, του 98 % για το ελαιόλαδο και του 95 % για τυριά
της συμβατικής ποσότητας για τη συμβατική περίοδο αποθεμα
τοποίησης, υπ’ ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους κατά την
έννοια του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού και βάσει
των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοι
χείο α)·

γ) σε περίπτωση ισχύος του άρθρου 28 παράγραφος 3, η εξαγωγή
των προϊόντων σύμφωνα με μια από τις τρεις επιλογές που
παρατίθενται σε αυτό.

2. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται αμέσως σε περίπτωση που δεν
γίνουν αποδεκτές αιτήσεις σύμβασης.

3. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται για ποσότητες όσον αφορά τις
οποίες έχουν τηρηθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις.

4. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου αποθεματοποίη
σης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισμού, η εγγύηση καταπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 23 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Συμβάσεις

Άρθρο 19

Σύναψη συμβάσεων

Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους
μέλους στην επικράτεια του οποίου αποθεματοποιούνται ή θα απο
θεματοποιηθούν τα προϊόντα και του υπερθεματιστή ή αιτούντα ο
οποίος πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, εφεξής το
«συμβαλλόμενο μέρος».

Άρθρο 20

Πληροφορίες σχετικά με το χώρο αποθήκευσης

Μετά τη λήψη της κοινοποίησης από το κράτος μέλος που προ
βλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ή μετά τη σύναψη της
σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ή μετά
την κοινοποίηση ή τη δημοσίευση των αποφάσεων που αναφέρονται

στο άρθρο 23 παράγραφος 2, ο υπερθεματιστής ή ο αιτών διαβι
βάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων απο
θήκευσης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες, για κάθε χώρο
αποθήκευσης, της ακριβούς τοποθεσίας των σιλό ή των παρτί
δων ή των δεξαμενών φύλαξης με τις αντίστοιχες ποσότητες·

β) κοινοποίηση της ημερομηνίας αποθεματοποίησης καθεμιάς από
τις παρτίδες οι οποίες δεν βρίσκονται ακόμη στο χώρο αποθή
κευσης καθώς και του απαραίτητου χρονικού πλαισίου για την
αποθεματοποίηση της συμβατικής ποσότητας. Για κάθε παρτίδα
που αποθεματοποιείται, πρέπει να υποδεικνύονται η ποσότητα
και η ακριβής τοποθεσία.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει οι πληροφορίες που αναφέ
ρονται ανωτέρω να παρέχονται τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες
πριν την αποθεματοποίηση κάθε παρτίδας.

Άρθρο 21

Στοιχεία της σύμβασης

Η σύμβαση περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
22 του παρόντος κανονισμού, καθώς και είτε τα στοιχεία που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού προκήρυ
ξης διαγωνισμού και περιλαμβάνονται στην προσφορά ή τα στοιχεία
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού εκ
των προτέρων καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης και περιλαμ
βάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 22

Υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου μέρους

1. Οι συμβάσεις ορίζουν τις ακόλουθες τουλάχιστον υποχρεώ
σεις για το συμβαλλόμενο μέρος:

α) να αποθεματοποιήσει και να διατηρεί τη συμβατική ποσότητα
στο χώρο αποθήκευσης, κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιό
δου αποθεματοποίησης, για λογαριασμό του και υπ’ ευθύνη του
υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των χαρακτηρι
στικών των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I, χωρίς
να υποκαθιστά ή μετακινεί από ένα χώρο αποθήκευσης σε άλλο
τα αποθεματοποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, για τυριά, όταν το
συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση, η αρμόδια
αρχή μπορεί να επιτρέψει μετακίνηση των αποθηκευμένων προϊό
ντων. Για άλλα προϊόντα, όταν το συμβαλλόμενο μέρος υποβά
λει αιτιολογημένη αίτηση, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει
μετακίνηση των αποθηκευμένων προϊόντων μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις·

β) να διατηρεί τα έγγραφα ζύγισης που πραγματοποιήθηκε κατά τη
χρονική στιγμή της αποθεματοποίησης·

γ) να αποστέλλει τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες απο
θεματοποίησης στην αρμόδια αρχή το αργότερο εντός ενός μήνα
μετά την ημερομηνία αποθεματοποίησης που προβλέπεται στο
άρθρο 25 παράγραφος 1·
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δ) να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ορίζονται στη σύμβαση·

ε) να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και να τα καθιστά
αναγνωρίσιμα το καθένα ξεχωριστά: κάθε μονάδα η οποία απο
θηκεύεται χωριστά φέρει σήμανση με την ημερομηνία αποθεμα
τοποίησης, τον αριθμό της σύμβασης, το προϊόν και το βάρος.

2. Το συμβαλλόμενο μέρος καθιστά διαθέσιμο στην υπεύθυνη
για τον έλεγχο αρχή το σύνολο της τεκμηρίωσης, για κάθε σύμ
βαση, επιτρέποντας, ειδικότερα, την επαλήθευση των ακόλουθων
πληροφοριών σχετικά με τα ιδιωτικώς αποθεματοποιημένα προϊόντα:

α) τον αριθμό έγκρισης ο οποίος προσδιορίζει το εργοστάσιο και
το κράτος μέλος παραγωγής, εάν χρειάζεται·

β) την προέλευση και την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων
ή για τη ζάχαρη, το έτος εμπορίας ή παραγωγής και, εφόσον
απαιτείται, την ημερομηνία σφαγής·

γ) την ημερομηνία αποθεματοποίησης·

δ) το βάρος και τον αριθμό των συσκευασμένων τεμαχίων·

ε) την παρουσία τους στο χώρο αποθήκευσης και τη διεύθυνση
του χώρου αποθήκευσης·

στ) την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της συμβατικής περιόδου
αποθεματοποίησης καθώς και την πραγματική ημερομηνία εξό
δου από το χώρο αποθήκευσης.

Όσον αφορά το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση
αποθεματοποίησης κρέατος μετά από τεμαχισμό, εν μέρει ή πλήρη
αφαίρεση των οστών, πραγματοποιείται ζύγιση των πραγματικών
προϊόντων που αποθεματοποιούνται, η οποία μπορεί να λάβει
χώρα στο χώρο τεμαχισμού, εν μέρει ή πλήρους αφαίρεσης των
οστών. Ο καθορισμός των βαρών των προϊόντων προς αποθεματο
ποίηση δεν πραγματοποιείται πριν τη σύναψη της σύμβασης.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο
διαχειριστής του χώρου αποθήκευσης, διατηρεί λογιστική αποθήκης,
διαθέσιμη στην αποθήκη, ανά αριθμό σύμβασης:

α) την ταυτότητα των προϊόντων που τίθενται σε ιδιωτική αποθε
ματοποίηση ανά παρτίδα/δεξαμενή φύλαξης/σιλό·

β) τις ημερομηνίες αποθεματοποίησης και εξόδου από την αποθε
ματοποίηση·

γ) την ποσότητα, υποδεικνυόμενη ανά αποθεματοποίηση σε παρτί
δα/δεξαμενή φύλαξης/σιλό·

δ) την τοποθεσία των προϊόντων στο χώρο αποθήκευσης.

Άρθρο 23

Σύναψη συμβάσεων για την εκ των προτέρων καθορισμένη
ενίσχυση

1. Για προϊόντα που είναι ήδη αποθεματοποιημένα, η σύμβαση
αποθεματοποίησης συνάπτεται εντός 30 ημερών από την ημερομη
νία λήψης των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρά
γραφος 2 στοιχείο στ), με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης στη
συνέχεια, εφόσον απαιτείται, της επιλεξιμότητας των προϊόντων
όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 36 παράγραφος
2. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της επιλεξιμότητας, η υπό εξέ
ταση σύμβαση θεωρείται άκυρη.

2. Για προϊόντα που είναι ακόμη αποθεματοποιημένα, οι αποφά
σεις σχετικά με τις αιτήσεις κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή
σε κάθε αιτούντα την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα υπο
βολής της αιτήσεως, εφόσον δεν έχουν εν τω μεταξύ ληφθεί ειδικά
μέτρα από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η ημέρα
συνάψεως της συμβάσεως είναι η ημέρα αποστολής της κοινοποίη
σης της απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

3. Σε περίπτωση εκ των προτέρων καθορισμού ενίσχυσης για
βόειο, χοίρειο, πρόβειο και αίγειο κρέας, εφόσον από την εξέταση
της κατάστασης διαπιστώνεται υπερβολική προσφυγή των ενδιαφε
ρομένων στο καθεστώς ενίσχυσης που καθιερώνεται από τον παρό
ντα κανονισμό, ή όταν διαφαίνεται τέτοιος κίνδυνος προσφυγής, η
Επιτροπή μπορεί:

α) να αναστείλει την εφαρμογή του καθεστώτος επί πέντε εργάσιμες
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Οι αιτήσεις συνάψεως συμβάσεως
που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής
δε γίνονται δεκτές·

β) να καθορίσει ενιαίο ποσοστό μειώσεως των ποσοτήτων για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις συνάψεως συμβάσεως, τηρου
μένης, κατά περίπτωση, της ελάχιστης ποσότητας της σύμβασης·

γ) να απορρίψει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την
περίοδο αναστολής, για τις οποίες η απόφαση αποδοχής έπρεπε
να ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

Άρθρο 24

Σύναψη συμβάσεων για την ενίσχυση που χορηγείται μέσω
διαγωνισμού

Μετά την πλήρη αποστολή των πληροφοριών που προβλέπονται στο
άρθρο 20, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κοινοποιεί στον
υπερθεματιστή ότι έχουν παρασχεθεί όλες οι απαιτούμενες πληρο
φορίες και ότι από εκείνη τη χρονική στιγμή η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα.
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Η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης είναι η ημερομηνία κατά την
οποία η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προβαίνει στην κοινο
ποίηση προς το συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 25

Αποθεματοποίηση για προϊόντα που δεν έχουν ακόμη
αποθεματοποιηθεί

1. Για προϊόντα για τα οποία η αποθεματοποίηση πραγματο
ποιείται μετά τη σύναψη σύμβασης, η συμβατική ποσότητα αποθε
ματοποιείται εντός 28 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της
σύμβασης.

2. Τα προϊόντα αποθεματοποιούνται σε χωριστές παρτίδες/δεξα
μενές φύλαξης/σιλό, με την κάθε παρτίδα/δεξαμενή φύλαξης/σιλό
να αντιπροσωπεύει την ποσότητα αποθεματοποίησης σε συγκεκρι
μένη ημέρα ανά σύμβαση και ανά χώρο αποθήκευσης.

3. Η αποθεματοποίηση λήγει την ημέρα κατά την οποία αποθε
ματοποιείται η τελευταία χωριστή παρτίδα/δεξαμενή φύλαξης/σιλό
της συμβατικής ποσότητας.

Άρθρο 26

Πρόσθετες διατάξεις σχετικά με την αποθεματοποίηση
προϊόντων με βάση το κρέας

1. Στην περίπτωση του βοείου κρέατος, τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν, υπό τη μόνιμη επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και κατά την
τοποθέτηση σε αποθεματοποίηση, να τεμαχίζουν και να αφαιρούν εν
μέρει ή πλήρως τα οστά όλων των προϊόντων ή ενός μέρους των,
υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση μιας επαρκούς ποσότητας
σφαγίων για να εξασφαλιστεί ότι αποθεματοποιείται η ποσότητα για
την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση και ότι τίθεται σε αποθεματο
ποίηση όλη η ποσότητα του κρέατος που λαμβάνεται από την
αφαίρεση των οστών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να
κάνουν χρήση αυτής της επιλογής το κοινοποιούν στην αρμόδια
αρχή το αργότερο την ημέρα κατά την οποία ξεκινά η αποθεματο
ποίηση.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει η κοινοποίηση που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο να πραγματοποιείται τουλάχιστον
δυο εργάσιμες ημέρες πριν την αποθεματοποίηση κάθε χωριστής
παρτίδας.

Οι χόνδροι, χονδροί τένοντες, οστά, τεμάχια λίπους και άλλα παρα
προϊόντα σφαγίου που προέρχονται από τη μερική ή ολική αφαί
ρεση των οστών δεν αποθεματοποιούνται.

2. Για τα προϊόντα με βάση το κρέας, η αποθεματοποίηση αρχί
ζει, για κάθε μεμονωμένη παρτίδα της υπό σύμβαση ποσότητας, την
ημέρα κατά την οποία η παρτίδα θα υποβάλλεται στον έλεγχο της
αρμόδιας αρχής. Ως ημερομηνία θεωρείται η στιγμή κατά την οποία
διαπιστώνεται το καθαρό βάρος του νωπού ή διατηρημένου με απλή
ψύξη προϊόντος:

α) στον τόπο της αποθεματοποίησης εφόσον το κρέας καταψύχεται
επιτόπου·

β) στον τόπο καταψύξεως εφόσον το προϊόν καταψύχεται σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις εκτός του τόπου αποθεματοποίησης·

γ) στο χώρο αφαίρεσης των οστών ή τεμαχισμού, όταν το κρέας
αποθεματοποιείται μετά την αφαίρεση των οστών ή τον τεμαχι
σμό.

Άρθρο 27

Συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης

1. Εάν τα προϊόντα αποθεματοποιούνται μετά τη σύναψη σύμ
βασης, η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης ξεκινά την επο
μένη της ημέρας αποθεματοποίησης της τελευταίας παρτίδας/δεξα
μενής φύλαξης/σιλό.

2. Για προϊόντα ήδη αποθεματοποιημένα, η συμβατική περίοδος
αποθεματοποίησης αρχίζει την επομένη της λήψης από τις αρμόδιες
αρχές των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 10 παράγρα
φος 2 στοιχείο στ) και 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

3. Για το ελαιόλαδο, η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης
δεν ξεκινά μέχρις ότου σφραγισθούν οι δεξαμενές μετά τη λήψη
των δειγμάτων.

4. Η τελευταία ημέρα της περιόδου αποθεματοποίησης μπορεί
να καθορίζεται στον κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή
στον κανονισμό εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού της ενί
σχυσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 9 παράγραφος 2 στοιχείο θ)
και 16 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

Άρθρο 28

Έξοδος από την αποθεματοποίηση

1. Η έξοδος από την αποθεματοποίηση μπορεί να ξεκινήσει την
επομένη της τελευταίας ημέρας της συμβατικής περιόδου αποθεμα
τοποίησης ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από την ημερομηνία που
καθορίζεται στον κανονισμό εκ των προτέρων καθορισμού του
ποσού της ενίσχυσης ή προκήρυξης του διαγωνισμού.

2. Η έξοδος από την αποθεματοποίηση πραγματοποιείται ανά
ακέραιες παρτίδες αποθεματοποίησης ή, εφόσον το επιτρέπει η
αρμόδια αρχή, σε μικρότερες ποσότητες.

Ωστόσο, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγρα
φος 3 και στο άρθρο 36 παράγραφος 5 στοιχείο α), έξοδος από
την αποθεματοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για σφρα
γισμένη ποσότητα.

3. Μπορεί να προβλέπεται ότι μετά τη λήξη περιόδου αποθεμα
τοποίησης δύο μηνών, ο συμβαλλόμενος μπορεί να αποσύρει το
σύνολο ή μέρος της ποσότητας των προϊόντων μιας συγκεκριμένης
σύμβασης, αλλά τουλάχιστον 5 τόνους ανά συμβαλλόμενο και ανά
χώρος αποθήκευσης ή, εφόσον η διαθέσιμη ποσότητα είναι μικρό
τερη από 5 τόνους, το σύνολο της συμβατικής ποσότητας σε έναν
αποθηκευτικό χώρο, υπό τον όρο ότι σε 60 ημέρες μετά την ημέρα
εξόδου από την αποθήκη, πληρούται ένας από τους ακόλουθους
όρους:

α) τα προϊόντα έχουν εγκαταλείψει χωρίς περαιτέρω επεξεργασία το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·
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β) τα προϊόντα έχουν φθάσει χωρίς περαιτέρω επεξεργασία στον
προορισμό τους στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 (1) ·ή

γ) τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε
εγκεκριμένη αποθήκη ανεφοδιασμού σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
800/1999.

Η περίοδος συμβατικής αποθεματοποίησης λήγει, για κάθε μεμονω
μένη παρτίδα που προορίζεται για εξαγωγή, την προηγούμενη της
ημέρας:

α) εξόδου των αποθεμάτων· ή

β) την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής εφόσον δεν έχουν
μετακινηθεί τα προϊόντα.

Το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά με τη μείωση της
περιόδου αποθεματοποίησης κατά τα ποσά μέσω της εφαρμογής
ημερήσιων ποσών που θα καθοριστούν από την Επιτροπή σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η απόδειξη εξαγωγής
προσκομίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999 για τα προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφής.

Για τα προϊόντα που δεν τυγχάνουν επιστροφής, η απόδειξη εξα
γωγής παρέχεται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, με την προσκόμιση του
πρωτοτύπου του αντιτύπου ελέγχου T5, σύμφωνα με τα άρθρα
912α έως 912γ και 912ε έως 912ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής (2). Στο τετραγωνίδιο 107 του αντιτύπου
ελέγχου αναφέρεται ο αριθμός του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 29

Κοινοποίηση της εξόδου

Πριν προβλέψει την έναρξη εξόδου προϊόντων από την αποθεματο
ποίηση, το συμβαλλόμενο μέρος ειδοποιεί την αρμόδια αρχή, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 6.

Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση στην πρώτη παρά
γραφο αλλά η αρμόδια αρχή θεωρεί ικανοποιητικές τις προσκομι
σθείσες, εντός 30 ημερών μετά την έξοδο από το χώρο αποθήκευ
σης, αποδείξεις σχετικά με την ημερομηνία εξόδου από την αποθε
ματοποίηση και τις οικείες ποσότητες, η ενίσχυση μειώνεται κατά
15 % και καταβάλλεται μόνο για την περίοδο για την οποία το
συμβαλλόμενο μέρος προσκομίζει στην αρμόδια αρχή ικανές απο
δείξεις ότι το προϊόν έχει διατηρηθεί σε συμβατική αποθεματο
ποίηση.

Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση στην πρώτη παρά
γραφο και η αρμόδια αρχή δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις προσκο
μισθείσες, εντός 30 ημερών μετά την έξοδο από το χώρο αποθή
κευσης, αποδείξεις σχετικά με την ημερομηνία εξόδου από την
αποθεματοποίηση και τις οικείες ποσότητες, δεν καταβάλλεται ενί
σχυση για την οικεία σύμβαση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
καταπίπτει το σύνολο της εγγύησης σε σχέση με την οικεία σύμ
βαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Καταβολή της ενίσχυσης

Άρθρο 30

Αίτηση για καταβολή της ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση ή, όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολή δυνάμει του
άρθρου 31, το υπόλοιπο της ενίσχυσης καταβάλλεται βάσει αίτησης
πληρωμής που υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο μέρος εντός
τριών μηνών μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου αποθεματο
ποίησης.

2. Όταν το συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει προσκομίσει τα δικαιο
λογητικά εντός της προθεσμίας των τριών μηνών, παρά το ότι
διενήργησε εγκαίρως τα δέοντα για την απόκτηση αυτών, μπορεί
να του παρασχεθεί παράταση, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες συνολικά.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ισχύει το πρώτο εδάφιο του
άρθρου 28 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, προσκομίζο
νται οι απαραίτητες αποδείξεις εντός της προθεσμίας που καθορί
ζεται στο άρθρο 49 παράγραφοι 2, 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999.

Άρθρο 31

Προκαταβολή της ενίσχυσης

1. Μετά από 60 ημέρες αποθεματοποίησης και κατόπιν αιτήμα
τος του συμβαλλόμενου μέρους, μπορεί να καταβληθεί μία μόνο
προκαταβολή της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι το συμβαλ
λόμενο μέρος έχει προβεί στη σύσταση εγγύησης ίσης με το ποσό
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 10 %.

2. Η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το ποσό ενίσχυσης που αντι
στοιχεί σε περίοδο αποθεματοποίησης 90 ημερών ή τριών μηνών,
ανάλογα με την περίπτωση. Η εγγύηση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 αποδεσμεύεται αμέσως μετά την καταβολή του υπολοίπου
της ενίσχυσης.

Άρθρο 32

Καταβολή της ενίσχυσης

Η καταβολή της ενίσχυσης ή του υπολοίπου της ενίσχυσης πραγ
ματοποιείται εντός 120 ημερών μετά την ημέρα υποβολής αίτησης
για την καταβολή της ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται οι
υποχρεώσεις της σύμβασης και ότι έχει διεκπεραιωθεί ο τελικός
έλεγχος. Ωστόσο, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα, η
πληρωμή διενεργείται μόνον μετά την αναγνώριση του δικαιώματος
ενίσχυσης.
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Άρθρο 33

Καταβολή της ενίσχυσης σε περίπτωση αφαίρεσης οστών στον
τομέα βοείου κρέατος

1. Σε περίπτωση αφαίρεσης των οστών, αν η ποσότητα που έχει
πράγματι αποθεματοποιηθεί δεν υπερβαίνει τα 67 χιλιόγραμμα
κρέατος χωρίς οστά ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιούμενου
κρέατος με οστά, δεν καταβάλλεται ενίσχυση.

2. Αν η ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί είναι
μεγαλύτερη από 67 χιλιόγραμμα αλλά μικρότερη από 75 χιλιό
γραμμα κρέατος χωρίς οστά ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιού
μενου κρέατος με οστά, η ενίσχυση μειώνεται κατ’ αναλογία.

3. Δεν εφαρμόζεται καμία αύξηση ή μείωση του ποσού της
ενίσχυσης για ποσότητες που έχουν πράγματι αποθεματοποιηθεί
και ανέρχονται ή υπερβαίνουν τα 75 χιλιόγραμμα κρέατος χωρίς
οστά ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιούμενου κρέατος με οστά.

Άρθρο 34

Μείωση του ποσού ή αποκλεισμός από την πληρωμή

1. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εάν η ποσότητα που
έχει πράγματι αποθηκευθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συμβα
τικής αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη
στη σύμβαση ποσότητα αλλά όχι μικρότερη από το 99 % της
ποσότητας αυτής, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα
που πράγματι αποθεματοποιήθηκε. Εντούτοις, εάν η αρμόδια αρχή
διαπιστώσει ότι το συμβαλλόμενο μέρος ενήργησε εκ προθέσεως ή
εξ’ αμελείας, μπορεί να αποφασίσει την περαιτέρω μείωση ή τον
πλήρη αποκλεισμό από την πληρωμή της ενίσχυσης.

Για το χοίρειο, βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας, η ενίσχυση κατα
βάλλεται για την ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί,
εάν αυτή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % της συμβατικής
ποσότητας.

Για το ελαιόλαδο, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που
έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί, εάν αυτή αντιπροσωπεύει τουλάχι
στον το 98 % της συμβατικής ποσότητας.

Για το τυρί η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που έχει
πράγματι αποθεματοποιηθεί, εάν αυτή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
το 95 % της συμβατικής ποσότητας.

2. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εάν η ποσότητα που
έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί στη διάρκεια της συμβατικής
περιόδου αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από τα ποσοστά που
υποδεικνύονται στην παράγραφο 1, αλλά όχι μικρότερη από το
80 % της συμβατικής ποσότητας, η ενίσχυση για την ποσότητα
που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί μειώνεται κατά το ήμισυ.
Εντούτοις, εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το συμβαλλόμενο
μέρος ενήργησε εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας, μπορεί να αποφασίσει
την περαιτέρω μείωση ή τη μη καταβολή της ενίσχυσης.

3. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εάν η ποσότητα που
έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί στη διάρκεια της συμβατικής
περιόδου αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από το 80 % της συμ
βατικής ποσότητας, δεν καταβάλλεται ενίσχυση.

4. Εάν σημειωθεί υπέρβαση της προθεσμίας που προβλέπεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1 κατά περισσότερες από 10 ημέρες,
δεν καταβάλλεται ενίσχυση.

5. Εάν αποκαλυφθούν ελαττωματικά προϊόντα στο πλαίσιο ελέγ
χων στη διάρκεια της αποθεματοποίησης ή κατά την έξοδο από την
αποθεματοποίηση, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για τις εν λόγω
ποσότητες. Το υπόλοιπο της παρτίδας αποθεματοποίησης το
οποίο παραμένει επιλέξιμο για ενίσχυση αντιστοιχεί τουλάχιστον
στην ελάχιστη ποσότητα που προβλέπεται στον κανονισμό προκή
ρυξης του διαγωνισμού ή στον κανονισμό εκ των προτέρων καθο
ρισμού του ποσού ενίσχυσης. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε περίπτωση
που μέρος μιας παρτίδας αποθεματοποίησης αποσύρεται για τον
ίδιο λόγο πριν την ελάχιστη περίοδο αποθεματοποίησης ή πριν
την πρώτη επιτρεπόμενη ημερομηνία για εργασίες εξόδου από την
αποθεματοποίηση, όταν αυτή η ημερομηνία προβλέπεται στον κανο
νισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή στον κανονισμό εκ των προ
τέρων καθορισμού του ποσού ενίσχυσης.

Στον υπολογισμό της ποσότητας που έχει πράγματι αποθηκευτεί,
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν περιλαμβάνο
νται ελαττωματικά προϊόντα.

6. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εάν το συμβαλλόμενο
μέρος δεν τηρήσει τα σχετικά με τη λήξη της συμβατικής περιόδου
αποθεματοποίησης, εφόσον έχει γίνει σχετική πρόβλεψη σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 4, ή τη δίμηνη προ
θεσμία την αναφερόμενη στο άρθρο 28 παράγραφος 3, για το
σύνολο της αποθεματοποιημένης ποσότητας, κάθε ημερολογιακή
ημέρα μη συμμόρφωσης συνεπάγεται μείωση κατά 10 % του
ποσού της ενίσχυσης για την οικεία σύμβαση. Η μείωση αυτή
πάντως δεν υπερβαίνει το 100 % του ποσού της ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κοινοποιήσεις

Άρθρο 35

Υποχρεώσεις κοινοποίησης των κρατών μελών προς την
Επιτροπή

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τα προϊόντα και τις ποσό
τητες για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις στη διάρκεια της
προηγούμενης εβδομάδας, αναλυτικά ανά περίοδο αποθεματο
ποίησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις ποσότητες των
προϊόντων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις σύναψης
συμβάσεων·

β) το αργότερο το τέλος του μήνα για τον προηγούμενο μήνα:

i) τις ποσότητες των προϊόντων που αποθεματοποιήθηκαν και
εξήλθαν από την αποθεματοποίηση στη διάρκεια του οικείου
μήνα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναλυτικά ανά κατη
γορίες,

ii) τις ποσότητες των προϊόντων σε αποθεματοποίηση στο τέλος
του οικείου μήνα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναλυ
τικά ανά κατηγορίες,
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iii) τις ποσότητες των προϊόντων για τις έχει λήξει η περίοδος
συμβατικής αποθεματοποίησης,

iv) εάν η περίοδος αποθεματοποίησης έχει συντομευτεί ή παρα
ταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 43 στοιχείο δ) σημεία ii) και
iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα προϊόντα και
τις ποσότητες σε σχέση με τα οποία αναθεωρήθηκε η περίο
δος αποθεματοποίησης, καθώς και τις αρχικές και τις ανα
θεωρημένες ημερομηνίες εξόδου από την αποθεματοποίηση.

2. Για όλες τις κοινοποιήσεις η Επιτροπή θα εφοδιάσει τα κράτη
μέλη με υποδείγματα.

3. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις
καθορίζονται στους κανονισμούς εκ των προτέρων καθορισμού
του ποσού της ενίσχυσης ή προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Έλεγχοι και κυρώσεις

Άρθρο 36

Έλεγχοι

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Στα εν
λόγω μέτρα περιλαμβάνονται πλήρη διοικητικοί έλεγχοι των αιτή
σεων ενίσχυσης, οι οποίοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους
όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 8.

2. Η υπεύθυνη για τον έλεγχο αρχή διενεργεί ελέγχους των
αποθεματοποιούμενων προϊόντων:

α) για προϊόντα με βάση το κρέας, κατά το χρόνο αποθεματοποίη
σης·

β) για το ελαιόλαδο, πριν από τη σφράγιση των δεξαμενών φύλα
ξης·

γ) για άλλα προϊόντα, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία απο
θεματοποίησης ή την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων που
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο στ) ή 17
παράγραφος 2 στοιχείο στ) για τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη
τεθεί σε αποθεματοποίηση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 26, 27 παράγραφος
3 και του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποθεματο
ποιημένα προϊόντα είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, ελέγχεται φυσικά
αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστον 5 % των ποσοτήτων σε απο
θεματοποίηση για να διασφαλιστεί ότι όσον αφορά, μεταξύ άλλων,
το βάρος, τα στοιχεία αναγνώρισης, τη φύση και τη σύνθεση των
προϊόντων, οι παρτίδες αποθεματοποίησης συμμορφώνονται με τα
επιμέρους στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση σύναψης σύμβα
σης.

3. Όταν το κράτος μέλος μπορεί να παράσχει τη δέουσα αιτιο
λόγηση, η προθεσμία των 30 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο
2 μπορεί να παραταθεί κατά 15 ημέρες.

4. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι τα αποθεματοποιη
μένα προϊόντα δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ποιότητας που
αναφέρονται στο παράρτημα I, η εγγύηση που προβλέπεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η) και στο άρθρο 16 παράγραφος
2 στοιχείο θ), εφόσον έχει κατατεθεί, καταπίπτει.

5. Η υπεύθυνη για τον έλεγχο αρχή:

α) σφραγίζει τα προϊόντα ανά σύμβαση, παρτίδα αποθεματοποίησης
ή μικρότερη ποσότητα κατά το χρόνο του ελέγχου που προβλέ
πεται στην παράγραφο 2 ή

β) προβαίνει σε αιφνίδιο έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η
συμβατική ποσότητα είναι παρούσα στο χώρο αποθήκευσης.

Ο έλεγχος που προβλέπεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % της συνολικής ποσότητας
στο πλαίσιο της σύμβασης και είναι αντιπροσωπευτική. Παρόμοιοι
έλεγχοι περιλαμβάνουν εξέταση στοιχείων των φακέλων των αποθε
μάτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παράγραφος 3 και στα
υποστηρικτικά έγγραφα, όπως ζυγολογίων και δελτίων παράδοσης,
καθώς και επαλήθευση βάρους, του τύπου προϊόντων και της ταυ
τοποίησής τους, για το 5 % τουλάχιστον της ποσότητας που απο
τελεί του αντικείμενο αιφνίδιου ελέγχου.

6. Στο τέλος της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, η
υπεύθυνη για τον έλεγχο αρχή επαληθεύει, ανά σύμβαση, με δειγ
ματοληψία το βάρος και την ταυτοποίηση των προϊόντων σε απο
θεματοποίηση. Για την εκτέλεση του εν λόγω ελέγχου, το συμβαλ
λόμενο μέρος ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα, αναφέροντας τις
σχετικές παρτίδες/δεξαμενές φύλαξης/σιλό, τουλάχιστον πέντε εργά
σιμες ημέρες πριν:

α) το πέρας της μέγιστης συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης·
ή

β) την έναρξη των εργασιών εξόδου από την αποθεματοποίηση, σε
περίπτωση που τα προϊόντα εξέρχονται πριν τη λήξη της μέγι
στης συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν αποδεκτή προθεσμία συντομό
τερη των πέντε εργάσιμων ημερών.

7. Όταν ισχύει η δυνατότητα της παραγράφου 5 στοιχείο α), η
παρουσία και η ακεραιότητα των σφραγίδων επαληθεύεται στο
τέλος της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης. Οι δαπάνες
σφράγισης και διακίνησης επιβαρύνουν το συμβαλλόμενο μέρος.

8. Τυχόν δείγματα για έλεγχο της ποιότητας και της σύνθεσης
των προϊόντων λαμβάνονται από τους υπαλλήλους της υπεύθυνης
για τον έλεγχο αρχής ή παρουσία αυτών.
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Έλεγχος φυσικής εξακρίβωσης ή επαλήθευσης του βάρους διενερ
γείται παρουσία των εν λόγω υπαλλήλων στη διάρκεια της διαδι
κασίας ζύγισης.

Για τους σκοπούς της αλυσίδας ελέγχου, όλα τα αρχεία και
έγγραφα αποθεμάτων και οικονομικών στοιχείων που ελέγχονται
από τους εν λόγω υπαλλήλους σφραγίζονται ή μονογραφούνται
στη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου. Σε περίπτωση ελέγχων αρχείων
υπολογιστή, εκτυπώνεται αντίτυπο και διατηρείται στο φάκελο ελέγ
χου.

Άρθρο 37

Έκθεση

1. Η υπεύθυνη για τον έλεγχο αρχή συντάσσει έκθεση ελέγχου
σε κάθε επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση περιγράφονται με ακρίβεια τα
διάφορα αντικείμενα του ελέγχου.

Η έκθεση προσδιορίζει:

α) την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ελέγχου·

β) τα αναλυτικά στοιχεία της παρασχεθείσης προηγούμενης ειδο
ποίησης·

γ) τη διάρκεια του ελέγχου·

δ) τα υπεύθυνα άτομα που ήταν παρόντα·

ε) το χαρακτήρα και την έκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν,
παρέχοντας, ιδίως, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα εξετασθέ
ντα έγγραφα και προϊόντα·

στ) τα ευρήματα και τα πορίσματα·

ζ) εάν απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος.

Η έκθεση υπογράφεται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους και προ
συπογράφεται από το συμβαλλόμενο μέρος ή, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, από τον υπεύθυνο της αποθήκης και περιλαμβάνεται
στο φάκελο πληρωμής.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών παρατυπιών που αφο
ρούν τουλάχιστον το 5 % των ποσοτήτων που καλύπτονται από μια
μεμονωμένη σύμβαση που υποβλήθηκε στον έλεγχο, ο έλεγχος
επεκτείνεται σε μεγαλύτερο δείγμα το οποίο καθορίζει η υπεύθυνη
για τον έλεγχο αρχή.

3. Η υπεύθυνη για τον έλεγχο αρχή καταγράφει οποιαδήποτε
περίπτωση μη συμμόρφωσης βάσει των κριτηρίων της βαρύτητας,
της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης, με αποτέλεσμα τον
ενδεχόμενο αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1
ή/και την επιστροφή της αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης,
προσαυξημένης με τόκους, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 38

Κυρώσεις

1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους διαπιστώσει ότι
ένα έγγραφο, το οποίο υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο ή αιτούντα
με σκοπό την εκχώρηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τον
παρόντα κανονισμό, παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και όταν οι εν
λόγω εσφαλμένες πληροφορίες είναι κρίσιμης σημασίας για την
εκχώρηση του εν λόγω δικαιώματος, η αρμόδια αρχή αποκλείει
τον υποβάλλοντα αίτηση ή τον αιτούντα από τη διαδικασία χορή
γησης ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ίδιο προϊόν για
το οποίο παρασχέθηκαν οι εσφαλμένες πληροφορίες, για περίοδο
ενός έτους από τη στιγμή λήψης της τελικής διοικητικής απόφασης
που διαπιστώνει την παρατυπία.

2. Ο αποκλεισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν
εφαρμόζεται, εάν ο διαγωνιζόμενος ή ο αιτών αποδείξει πειστικά
στην αρμόδια αρχή ότι η κατάσταση που προβλέπεται στην εν λόγω
παράγραφο οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε έκδηλο σφάλμα.

3. Η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση ανακτάται, προσαυξη
μένη με τόκους από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κανόνες που
καθορίζονται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004
της Επιτροπής (1) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

4. Η εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων και η ανάκτηση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη της κοινοποίησης των
παρατυπιών στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1848/2006 της Επιτροπής (2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Τροποποιήσεις, καταργήσεις και τελικές διατάξεις

Άρθρο 39

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 562/2005 διαγράφονται.

Άρθρο 40

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006

Το κεφάλαιο VΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006 διαγράφε
ται.

Εντούτοις, συνεχίζει να εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις που
συνήφθησαν το 2008 με βάση το κεφάλαιο που καταργήθηκε.
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Άρθρο 41

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 105/2008

Το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 105/2008 διαγράφεται.

Εντούτοις, συνεχίζει να εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις που
συνήφθησαν το 2008 με βάση το κεφάλαιο που καταργήθηκε.

Άρθρο 42

Καταργήσεις

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90, (ΕΚ) αριθ. 907/2000, (ΕΚ)
αριθ. 2153/2005, (ΕΚ) αριθ. 6/2008 και (ΕΚ) αριθ. 85/2008
καταργούνται. Εντούτοις, συνεχίζουν να εφαρμόζονται όσον
αφορά τις συμβάσεις που συνήφθησαν με βάση αυτούς τους καταρ
γηθέντες κανονισμούς πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2659/94 καταργείται. Εντούτοις, θα συ-
νεχίσει να εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις που συνήφθησαν
με βάση αυτόν τον καταργηθέντα κανονισμό πριν την 1η Μαρτίου
του 2009.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2008 καταργείται. Εντούτοις, θα
συνεχίσει να εφαρμόζεται όσον αφορά τις συμβάσεις που συνήφθη
σαν με βάση αυτόν τον καταργηθέντα κανονισμό κατά τη διάρκεια
της περιόδου εμπορίας 2008/09.

Άρθρο 43

Έναρξης ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενίσχυση πρέπει να χορηγείται μόνο για την αποθεματοποίηση υγιών και σύμφωνων με τα συναλλακτικά ήθη προϊόντων,
προέλευσης Κοινότητας και για τα οποία πρέπει να υπάρχουν θεσπισμένες απαιτήσεις ποιότητας.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στα προϊόντα τα επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα
μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, βάσει των κοινοτικών κανόνων. Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού
μολύνσεως των προϊόντων διενεργείται μόνον εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις και κατά τη διάρκεια της αναγκαίας
περιόδου. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και η έκταση των μέτρων ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

I. Κρέας

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για κρέατα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) βόρειο κρέας καταταγμένο σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης σφαγίων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1183/2006 (1) του Συμβουλίου και το οποίο έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1669/2006 (2) της Επιτροπής·

β) σφάγια αρνιών ηλικίας κάτω των 12 μηνών και τεμάχια αυτών που προέρχονται από ζώα που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα
με τον κανονισμό 21/2004 (3) του Συμβουλίου·

γ) προέλευσης από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα τους τελευταίους τρεις τουλάχιστον μήνες στην περίπτωση του
βοείου κρέατος, δυο μήνες στην περίπτωση χοιρείου και αιγείου κρέατος και τα οποία έχουν οδηγηθεί στο σφαγείο το πολύ
δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία αποθεματοποίησης των προϊόντων·

δ) προέλευσης από ζώα που έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις·

ε) διαθέτουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο τμήμα I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

στ) είναι απαλλαγμένα από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ακατάλληλο για αποθεματοποίηση ή μεταγενέστερη χρήση·

ζ) δεν προέρχεται από ζώα που έχουν οδηγηθεί στο σφαγείο λόγω έκτακτων μέτρων·

η) τίθενται σε απόθεμα νωπά και αποθεματοποιούνται κατεψυγμένα.

II. Τυριά

1. Τυριά grana padano, parmigiano-reggiano και provolone

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για τυριά:

α) της ελάχιστης ηλικίας που προβλέπεται από το άρθρο 28 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, κατά την
ημερομηνία έναρξης της αποθεματοποίησης στην οποία αναφέρεται η σύμβαση και τα οποία δεν έχουν αποτελέσει αντι
κείμενο σύμβασης για αποθεματοποίηση κατά το παρελθόν·

β) για τα οποία κάθε παρτίδα έχει ελάχιστο βάρος δύο τόνους·

γ) τα οποία φέρουν με ανεξίτηλη μελάνη:

i) το σήμα του οργανισμού που ορίζεται από το κράτος μέλος,

ii) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο παρασκευής τους,

iii) το μήνα παρασκευής, ενδεχομένως κωδικοποιημένο,

iv) μια ειδική ένδειξη αποθεματοποίησης η οποία εναποτίθεται κατά την είσοδο στην αποθεματοποίηση στα τυριά για να
διακρίνονται από εκείνα για τα οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση αποθεματοποίησης.
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2. Τυριά μακράς διατήρησης, pecorino romano, κεφαλοτύρι και κασέρι

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για:

α) ολόκληρα τυριά·

β) τυριά που παρασκευάζονται στην Κοινότητα και τα οποία:

i) φέρουν, με χαρακτήρες ανεξίτηλους, την ένδειξη της επιχείρησης στην οποία έχουν παρασκευασθεί καθώς και την ημέρα
και το μήνα παρασκευής· οι ενδείξεις αυτές μπορούν να αναγράφονται με κωδικοποιημένη μορφή,

ii) έχουν περάσει από ποιοτική εξέταση που να τεκμηριώνει ότι παρέχουν επαρκή εχέγγυα τα οποία επιτρέπουν να
προβλεφθεί η ταξινόμησή τους, μετά την ωρίμασή τους.

III. Βούτυρο

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για βούτυρο που έχει παραχθεί σε επιχείρηση εγκεκριμένη σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 105/2008 εντός των 28 ημερών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Η συσκευασία του βουτύρου φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή:

α) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το κράτος μέλος παραγωγής·

β) την ημερομηνία παραγωγής·

γ) την ημερομηνία έναρξης της αποθεματοποίησης·

δ) τον αριθμό της παρτίδας παραγωγής·

ε) την ένδειξη «αλατισμένο» αν πρόκειται για το βούτυρο που αναφέρεται στο άρθρο 28 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

στ) το καθαρό βάρος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αναγραφή στις συσκευασίες της ημερομηνίας εισόδου στο απόθεμα δεν είναι
υποχρεωτική, με την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της αποθήκης αποθεματοποίησης αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί μητρώο
στο οποίο καταγράφονται κατά την ημέρα εισόδου στο απόθεμα οι ενδείξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

IV. Ζάχαρη

Η ζάχαρη για την οποία υποβάλλεται προσφορά ή αίτηση:

α) είναι λευκή κρυσταλλική ζάχαρη χύμα ή/και σε μεγάλες σακούλες (800kg ή περισσότερο) ή/και σε σακούλες των 50 kg·

β) παράγεται βάσει ποσόστωσης του έτους εμπορίας κατά το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή η αίτηση, εκτός της λευκής
ζάχαρης που έχει αποσυρθεί, έχει μεταφερθεί στο επόμενο έτος εμπορίας ή έχει προσφερθεί σε δημόσια παρέμβαση·

γ) υγιής, ανόθευτη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, έχει υγρασία ίση ή κατώτερη του 0,06 % και ρέει
ελεύθερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΟΥΤΥΡΟ ΠΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όταν η αποθεματοποίηση του βουτύρου πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους παραγωγής, η
σύναψη της σύμβασης αποθεματοποίησης υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό περιέχει τον αριθμό προσδιορισμού του εργοστασίου παραγωγής και του κράτους μέλους παραγωγής, την
ημερομηνία παραγωγής και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής και τη βεβαίωση ότι πρόκειται για βούτυρο που έχει παραχθεί σε
εγκεκριμένη επιχείρηση η οποία υπόκειται σε ελέγχους που επιτρέπουν να εξακριβωθεί ότι το βούτυρο παρασκευάζεται από
κρέμα ή γάλα, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχεία β και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους παραγωγής εντός 50 ημερών από την
ημερομηνία εισόδου του βουτύρου στο απόθεμα.

Όταν η αποθεματοποίηση του βουτύρου πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους παραγωγής, η
σύμβαση αποθεματοποίησης συνάπτεται εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης, με την επιφύλαξη
της επιβεβαίωσης στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται, της επιλεξιμότητας του βουτύρου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της επιλεξιμότητας, η υπό εξέταση σύμβαση θεωρείται άκυρη.

Στην περίπτωση που το κράτος μέλος παραγωγής έχει διενεργήσει τους ελέγχους σχετικά με τη φύση και τη σύσταση του
βουτύρου, το πιστοποιητικό περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και τη βεβαίωση ότι πρόκειται για
βούτυρο κατά την έννοια του άρθρου 28 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Στην προκειμένη
περίπτωση, η συσκευασία σφραγίζεται με αριθμημένη ετικέτα του αρμόδιου οργανισμού του κράτους μέλους παραγωγής. Ο
αριθμός της ετικέτας αναγράφεται στο πιστοποιητικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A. Ελαιόλαδο

α) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο κάθε Τετάρτη, τις μέσες τιμές που διαπιστώθηκαν κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας για τις διάφορες κατηγορίες ελαιολάδου που αναφέρονται στο παράρτημα XVI
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

β) Πριν την 31η Αυγούστου, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή πρόβλεψη σχετικά με τη συνολική παραγωγή
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για το τρέχον έτος εμπορίας καθώς και μια τελική εκτίμηση της συνολικής παραγωγής
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για το προηγούμενο έτος εμπορίας.

γ) Από το Σεπτέμβριο έως το Μάιο κάθε έτους εμπορίας, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη
πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις μήνα ανά μήνα εκτιμώμενες ποσότητες ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών που παρήχθησαν
από την έναρξη του αντίστοιχου έτους εμπορίας, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την πρόβλεψη που αναφέρθηκε στο
στοιχείο β).

δ) Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα συλλογής δεδομένων που κρίνουν ότι είναι το καταλληλότερο για την κατάρτιση
των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ) και προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις υποχρεώσεις
γνωστοποίησης στοιχείων που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι ελαιουργικοί φορείς.

ε) Τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) διαβιβάζονται με τα έντυπα που παρέχει η Επιτροπή.

στ) Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες πηγές πληροφόρησης.

B. Βόειο κρέας

Υπολογισμός της μέσης κοινοτικής αγοραίας τιμής σφαγίων από άρρενα ενήλικα βοοειδή, εκφραζόμενων ως ποιότητας R3

α) Μέση εθνική αγοραία τιμή κατηγορίας Α εκφραζόμενη ως ποιότητα R3, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση
του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1669/2006.

β) Μέση εθνική αγοραία τιμή κατηγορίας C, εκφραζόμενη ως ποιότητα R3, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση
του άρθρου 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1669/2006.

γ) Μέση εθνική αγοραία τιμή κατηγορίας Α/C = σταθμισμένος μέσος όρος των ανωτέρω σημείων α) και β) με συντελεστή
βαρύτητας βασιζόμενο στην αναλογία των ποσοτήτων που οδηγούνται στο σφαγείο από εκάστη κατηγορία, προς τη
συνολική εθνική ποσότητα της κατηγορίας Α/C που οδηγείται στο σφαγείο.

δ) Μέση κοινοτική αγοραία τιμή της κατηγορίας Α/C = σταθμισμένος μέσος όρος του ανωτέρω σημείου γ), με συντελεστή
βαρύτητας βασιζόμενο στην αναλογία της συνολικής ποσότητας της κατηγορίας Α/C που οδηγείται στο σφαγείο, σε
έκαστο κράτος μέλος, προς τη συνολική ποσότητα της κατηγορίας Α/C που οδηγείται στο σφαγείο, στην Κοινότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Οι εμπορευόμενοι του τομέα ελαιολάδου εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) οργάνωση παραγωγών, αποτελούμενη από τουλάχιστον 700 ελαιοκαλλιεργητές, εάν ασκεί δραστηριότητες οργάνωσης παρα
γωγής και αξιοποίησης ελιών και ελαιολάδου·

β) οργάνωση παραγωγών, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 25 % των ελαιοκαλλιεργητών ή του παραγόμενου
ελαιολάδου στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται·

γ) ένωση οργανώσεων παραγωγών προερχόμενων από περισσότερες της μιας οικονομικές περιφέρειες, η οποία συγκροτείται από
τουλάχιστον δέκα οργανώσεις παραγωγών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή από αριθμό οργανώσεων που αντι
προσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του παραγόμενου ελαιολάδου στο οικείο κράτος μέλος·

δ) ελαιοτριβείο, οι εγκαταστάσεις του οποίου επιτρέπουν την εξαγωγή τουλάχιστον δύο τόνων ελαίου ανά εργάσιμη ημέρα οκτώ
ωρών και το οποίο παρήγαγε συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους παρθένου ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προη
γουμένων ετών εμπορίας·

ε) επιχείρηση συσκευασίας, η οποία διαθέτει, στο έδαφος του ιδίου κράτους μέλους, παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον ίση με
6 τόνους συσκευασμένου ελαιολάδου ανά εργάσιμη ημέρα οκτώ ωρών και συσκεύασε συνολικά τουλάχιστον 500 τόνους
ελαιολάδου κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών εμπορίας.

Εάν μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγής ή αξιοποίησης ελιών και ελαιολάδου είναι μέλη της οργάνωσης που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν συνασπιστεί με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται ατομικά στον
ελάχιστο αριθμό των 700 ελαιοκαλλιεργητών.

Οι εμπορευόμενοι του τομέα ελαιολάδου δεν είναι επιλέξιμοι εάν:

α) διώκονται από τις αρμόδιες αρχές για παρατυπίες που έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
865/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

β) έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση του καθεστώτος ενισχύσεων στην παραγωγή, που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ.
136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) κατά τα έτη εμπορίας 2002/03, 2003/04 και 2004/05·

γ) έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση του συστήματος χρηματοδότησης των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των ελαιουρ
γικών φορέων, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/98 του Συμβουλίου (2) κατά τα έτη εμπορίας 2002/03,
2003/04 και 2004/05.
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(1) ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 32.


