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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης ∆εκεµβρίου 2003
για τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής ορισµένων καθεστώτων στήριξης που προβλέπονται
στον τίτλο IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Πρέπει να αποτραπεί η σπορά εκτάσεων µε µόνο σκοπό την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη ενισχύσεων
βάσει της έκτασης. Πρέπει να καθορισθούν ορισµένες προϋποθέσεις σχετικά µε τη σπορά και την καλλιέργεια, ιδίως
όσον αφορά το σκληρό σίτο, τα πρωτεϊνούχα φυτά και το
ρύζι. Πρέπει να τηρούνται τα τοπικά πρότυπα, τα οποία
αντικατοπτρίζουν την ποικιλοµορφία των γεωργικών πρακτικών στην Κοινότητα.

(5)

Πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή µίας µόνον αίτησης για
ενίσχυση βάσει της έκτασης σε σχέση µε κάθε αγροτεµάχιο
που καλλιεργείται ένα συγκεκριµένο έτος, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις όπου η ενίσχυση βάσει της έκτασης χορηγείται
συµπληρωµατικά για την ίδια καλλιέργεια ή η ενίσχυση
αφορά την παραγωγή σπόρων προς σπορά. Ενισχύσεις βάσει
της έκτασης µπορούν να χορηγούνται για καλλιέργειες που
επιδοτούνται στο πλαίσιο καθεστώτος που εµπίπτει στις κοινοτικές διαρθρωτικές ή περιβαλλοντικές πολιτικές.

(6)

Τα καθεστώτα στήριξης που βασίζονται σε ενίσχυση βάσει
της έκτασης προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που η έκταση
για την οποία ζητείται ενίσχυση υπερβαίνει τη µέγιστη
εγγυηµένη έκταση ή τις βασικές εκτάσεις ή τις βασικές
υποεκτάσεις, η έκταση για κάθε γεωργό για την οποία ζητείται ενίσχυση µειώνεται αναλογικά κατά το συγκεκριµένο
έτος. Πρέπει, εποµένως, να καθοριστούν οι λεπτοµέρειες και
οι προθεσµίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών µελών, προκειµένου να καθορίζεται ο συντελεστής µείωσης και να ενηµερώνεται η Επιτροπή
σχετικά µε τις εκτάσεις για τις οποίες έχει καταβληθεί η ενίσχυση. Οι ίδιες διατάξεις πρέπει να εφαρµόζονται για τη
µείωση του συνολικού ύψους των ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 95 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003, για τη χορήγηση της ειδικής πριµοδότησης ποιότητας
για το σκληρό σίτο απαιτείται η υποχρεωτική χρήση στη
ζώνη παραγωγής, ορισµένων ποσοτήτων πιστοποιηµένων
σπόρων αναγνωρισµένων ποικιλιών, που θεωρούνται υψηλής
ποιότητας για την παραγωγή σιµιγδαλιών ή ζυµαρικών. Για
να εξασφαλισθεί η τήρηση των απαιτήσεων αυτών, πρέπει να
καθορισθούν τα κριτήρια για τη µέθοδο διαλογής των ποικιλιών σε κάθε κράτος µέλος, καθώς και η διαδικασία για την
κατάρτιση του πίνακα των επιλέξιµων ποικιλιών και η
ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων που πρέπει να
χρησιµοποιείται.

(8)

Το βραχύ διάστηµα µεταξύ της έκδοσης του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και της έναρξης ισχύος της ειδικής
πριµοδότησης ποιότητας για το σκληρό σίτο καθιστά
αδύνατη την κατάρτιση πίνακα επιλέξιµων ποικιλιών ήδη για
τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τα έτη 2004 και 2005
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη µέθοδο διαλογής. Εποµένως,
είναι αναγκαίο να καταρτίσουν τα κράτη µέλη µεταβατικό
πίνακα βασιζόµενο σε επιλογή των τρεχουσών ποικιλιών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ)
αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001,
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ.
2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (1), και ιδίως το άρθρο 145
στοιχεία γ), ε), στ) και ιζ) και το άρθρο 155,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον τίτλο IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
θεσπίζονται ορισµένα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς. Για λόγους απλούστευσης, ενδείκνυται να υπάρχει ενιαίος κανονισµός για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής
των εν λόγω καθεστώτων, τα οποία αρχίζουν να ισχύουν το
2004.

(2)

Με αφετηρία το 2005, το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο
4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (στο εξής καλούµενο «ΟΣ∆Ε») θα εφαρµόζεται στα καθεστώτα στήριξης
αυτά. Ορισµένα από τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης, καθώς
και ορισµένα από τα προϊόντα που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισµένων από τα εν λόγω καθεστώτα
στήριξης, καλύπτονται ήδη από το ΟΣ∆Ε. Για να διευκολυνθεί η µετάβαση από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται
στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συµβουλίου, της
27ης Νοεµβρίου 1992, για τη θέσπιση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά µε
ορισµένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (2) προς τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στο ΟΣ∆Ε, πρέπει να καταστούν εφαρµοστέοι στα εν λόγω καθεστώτα στήριξης οι
ισχύοντες κανόνες του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92
και των διατάξεων εφαρµογής του που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής (3).

(3)

Για λόγους αποτελεσµατικότητας και καλής διαχείρισης των
καθεστώτων, οι ενισχύσεις βάσει της έκτασης πρέπει να
περιορισθούν σε ορισµένες εκτάσεις και να χορηγούνται υπό
όρους που θα καθορισθούν.

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 495/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 72
της 14.3.2001, σ. 6).
(3) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2550/2001 (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ.
105).
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(9)

Ενόψει της υποχρέωσης, όσον αφορά την επιλεξιµότητα για
την ειδική πριµοδότηση ποιότητας για το σκληρό σίτο, να
χρησιµοποιείται ορισµένη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων,
πρέπει να καθιερωθεί η κατάλληλη διαδικασία ελέγχου, ώστε
να εξακριβώνεται ότι πράγµατι χρησιµοποιούνται οι επιλέξιµοι σπόροι και οι απαιτούµενες ποσότητες.

(10)

Σε ορισµένες περιφέρειες, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες κατά
παράδοση σπείρονται σε ανάµειξη µε σιτηρά για γεωπονικούς λόγους. Η προκύπτουσα καλλιέργεια αποτελείται
κυρίως από πρωτεϊνούχα φυτά. Εποµένως, για τη χορήγηση
της πριµοδότησης πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, οι εκτάσεις
που σπείρονται µε τον τρόπο αυτό πρέπει να θεωρούνται
εκτάσεις πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

(11)

Για λόγους αποτελεσµατικότητας και καλής διαχείρισης του
καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς µε κέλυφος, η
χορηγούµενη ενίσχυση βάσει της έκτασης δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση οριακών φυτειών ή
µεµονωµένων δένδρων. Εποµένως, πρέπει να καθορισθεί
ελάχιστο µέγεθος αγροτεµαχίου και ελάχιστη πυκνότητα των
δένδρων ενός ειδικευµένου δενδροκήπου. Για να διευκολυνθεί η µετάβαση µεταξύ των υφισταµένων σχεδίων
βελτίωσης, τα οποία λήγουν µετά την εισαγωγή του νέου
καθεστώτος ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικά
µέτρα.

(12)

Οι όροι πληρωµής καθώς και ο υπολογισµός της ειδικής
ενίσχυσης για το ρύζι εξαρτώνται όχι µόνο από τη βασική
έκταση ή τις βασικές εκτάσεις που καθορίζονται για κάθε
κράτος µέλος παραγωγής από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, αλλά και από την πιθανή υποδιαίρεση των εν
λόγω βασικών εκτάσεων σε βασικές υποεκτάσεις και από τα
αντικειµενικά κριτήρια που επιλέγει κάθε κράτος µέλος για
την πραγµατοποίηση της υποδιαίρεσης αυτής, από τις
συνθήκες υπό τις οποίες καλλιεργούνται τα αγροτεµάχια και
από το ελάχιστο µέγεθος αυτών. Κατά συνέπεια, πρέπει να
θεσπισθούν λεπτοµερείς κανόνες για τον καθορισµό, τη διαχείριση και τους όρους καλλιέργειας που ισχύουν για τις
βασικές εκτάσεις και τις βασικές υποεκτάσεις.

(13)

Η παρατήρηση πιθανής υπέρβασης της βασικής έκτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 82 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003 συνεπάγεται µείωση της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι.
Για να καθορισθούν οι λεπτοµέρειες υπολογισµού της
µείωσης αυτής, πρέπει να ορισθούν τα κριτήρια που θα
λαµβάνονται υπόψη, καθώς και οι εφαρµοστέοι συντελεστές.

(14)

Η παρακολούθηση των πληρωµών της ειδικής ενίσχυσης για
το ρύζι προϋποθέτει ότι έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή
ορισµένες πληροφορίες σχετικές µε την καλλιέργεια των
βασικών εκτάσεων και των βασικών υποεκτάσεων. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να καθορισθούν οι λεπτοµερείς πληροφορίες που θα κοινοποιούν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή,
καθώς και οι προθεσµίες για τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

(15)

Η ειδική ενίσχυση για το ρύζι αντικαθιστά τις αντισταθµιστικές πληρωµές, για τις οποίες οι λεπτοµερείς κανόνες
προβλέπονταν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 613/97 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 1997, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου
σχετικά µε τους όρους χορήγησης αντισταθµιστικών
πληρωµών στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ρυζιού (1). Ο κανονισµός αυτός καθίσταται άνευ αντικειµένου και πρέπει εποµένως να καταργηθεί.

(1) ΕΕ L 94 της 9.4.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1127/98 (ΕΕ L 157 της 30.5.1998, σ.
86).
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(16)

Τα άρθρα 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003 προβλέπουν τη χορήγηση ενίσχυσης στους γεωργούς,
οι οποίοι παράγουν γεώµηλα που προορίζονται για την
παραγωγή αµύλου, υπό τον όρο ύπαρξης σύµβασης καλλιέργειας και εντός του ορίου της ποσόστωσης που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1868/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αµύλου γεωµήλων (2).
Εποµένως, πρέπει να καθορισθούν οι όροι για τη χορήγηση
της ενίσχυσης και, ενδεχοµένως, να γίνουν παραποµπές στις
υφιστάµενες διατάξεις σχετικά µε το σύστηµα ποσοστώσεων
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1868/94. Λαµβανοµένου υπόψη ότι τα γεώµηλα παραδίδονται προοδευτικά στις αµυλοποιίες και ότι µέχρι τώρα η ενίσχυση καταβαλλόταν επί των παραδιδόµενων ποσοτήτων, ενδείκνυται να
διατηρηθεί για το 2004 το τρέχον σύστηµα πληρωµής. Για
λόγους αποτελεσµατικότητας και καλής διαχείρισης του
καθεστώτος ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για
ελέγχους.

(17)

Τα άρθρα 95 και 96 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003 προβλέπουν ότι η πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής
και η πρόσθετη ενίσχυση καταβάλλονται στους παραγωγούς.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συµβουλίου, της
29ης Σεπτεµβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τοµέα
του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (3), περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις σε περίπτωση διακοπής της
δραστηριότητας. Εποµένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι, όταν
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ατοµική
ποσότητα αναφοράς δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1788/2003 κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο που προηγείται της 31ης Μαρτίου του σχετικού έτους, το εν λόγω
πρόσωπο αποκλείεται από τη λήψη της πριµοδότησης και
της ενίσχυσης. Για λόγους αποτελεσµατικότητας και καλής
διαχείρισης του καθεστώτος ενίσχυσης, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για ελέγχους.

(18)

Τα άρθρα 88 έως 92 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003 προβλέπουν ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης που χορηγείται στους γεωργούς για τις ενεργειακές καλλιέργειες.
∆εδοµένου ότι πρόκειται για νέο καθεστώς, το οποίο απαιτεί
αρκετά πολύπλοκα µέτρα διαχείρισης και ελέγχου, πρέπει να
περιορισθούν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής στο έτος 2004,
ώστε να επανεξετασθούν, µε βάση την πείρα που θα
αποκτηθεί, για τα επόµενα έτη.

(19)

Ακολουθώντας τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2461/1999 της
Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 1999, σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/
1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χρήση των γαιών
που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών που χρησιµεύουν
στην παρασκευή, εντός της Κοινότητας, προϊόντων τα οποία
δεν προορίζονται άµεσα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
ή τα ζώα (4), ο οποίος αποκλείει από τη λήψη της ενίσχυσης
τα ζαχαρότευτλα, είναι σκόπιµο να αποκλεισθεί η καλλιέργεια ζαχαρότευτλων από το καθεστώς ενίσχυσης για τις
ενεργειακές καλλιέργειες.

(2) ΕΕ L 197 της 30.7.1994, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της
21.10.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123.
(4) ΕΕ L 299 της 20.11.2003, σ. 16· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 345/2002 (ΕΕ L 55 της
26.2.2002, σ. 10).
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(21)

(22)

(23)

(24)
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Πρέπει να καθοριστούν οι όροι σχετικά µε την υπαγωγή
στην εν λόγω ενίσχυση. Πρέπει να διευκρινιστεί, από την
άποψη αυτή, η προϋπόθεση σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης
µεταξύ του παραγωγού και του πρώτου µεταποιητή για τις
σχετικές γεωργικές πρώτες ύλες. Επίσης, πρέπει να καθοριστούν οι όροι στην περίπτωση που η µεταποίηση πραγµατοποιείται από τον γεωργό στο χώρο της εκµετάλλευσης.

δ) στρεµµατική ενίσχυση για τους καρπούς µε κέλυφος, που
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 4 του εν λόγω κανονισµού·

Για να εξασφαλίζεται ότι η πρώτη ύλη µεταποιείται στο
προβλεπόµενο ενεργειακό προϊόν, ο πρώτος µεταποιητής
πρέπει να συνιστά εγγύηση, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση
δεν χορηγείται σε αυτόν, αλλά στον γεωργό. Το ποσό της
εγγύησης πρέπει να επαρκεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
οι πρώτες ύλες να εκτρέπονται τελικά από τον προορισµό
τους. Εξάλλου, για να καταστεί αποτελεσµατικό το σύστηµα
ελέγχου του καθεστώτος, πρέπει να περιοριστούν οι πωλήσεις των πρώτων υλών, καθώς και των ηµιµεταποιηµένων
προϊόντων σε δύο µέχρι την τελική µεταποίηση.

στ) ενίσχυση για τα γεώµηλα αµυλοποιίας, που προβλέπεται στον
τίτλο IV κεφάλαιο 6 του εν λόγω κανονισµού·

Είναι αναγκαίο να γίνει ρητή διάκριση µεταξύ των υποχρεώσεων του αιτούντος που λήγουν κατά την παράδοση της
συνολικής ποσότητας της πρώτης ύλης που έχει συγκοµισθεί
και των υποχρεώσεων του πρώτου µεταποιητή, οι οποίες
αρχίζουν κατά την παράδοση και λήγουν όταν ολοκληρωθεί
η τελική µεταποίηση των πρώτων υλών στα ενεργειακά
προϊόντα.
Ορισµένες µεταφορές στο έδαφος της Κοινότητας πρώτων
υλών και προϊόντων που λαµβάνονται από αυτές θα πρέπει
να αποτελούν αντικείµενο συστηµάτων ελέγχου που συνεπάγονται τη χρησιµοποίηση αντιτύπων ελέγχου Τ5, τα οποία
πρέπει να εκδίδονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον
καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1). Πρέπει να προβλεφθούν
εναλλακτικές αποδείξεις σε περίπτωση απώλειας του αντιτύπου ελέγχου Τ5 υπό περιστάσεις που δεν µπορούν να καταλογιστούν στον πρώτο µεταποιητή. Για λόγους αποτελεσµατικότητας και καλής διαχείρισης του καθεστώτος ενίσχυσης,
πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για ελέγχους.
Η επιτροπή διαχείρισης άµεσων ενισχύσεων δεν διατύπωσε
γνώµη στην προθεσµία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής των ακόλουθων καθεστώτων στήριξης, τα οποία προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1872/2003:
α) ειδική πριµοδότηση ποιότητας για τον σκληρό σίτο, που
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 του εν λόγω κανονισµού·
β) πριµοδότηση για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονισµού·
γ) ειδική ενίσχυση για το ρύζι, που προβλέπεται στον τίτλο IV
κεφάλαιο 3 του εν λόγω κανονισµού·
(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 (ΕΕ L 187 της
26.7.2003, σ. 16).

ε) για το 2004, ενίσχυση για τις ενεργειακές καλλιέργειες, που
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 5 του εν λόγω κανονισµού·

ζ) πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις,
που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 7 του εν λόγω
κανονισµού.
Άρθρο 2
Εφαρµογή του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου
Οι κανονισµοίός (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 και (ΕΚ) αριθ. 2419/2001
εφαρµόζονται στις αιτήσεις, για το ηµερολογιακό έτος 2004, για
τη χορήγηση των άµεσων ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α) έως ε), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
Για το ηµερολογιακό έτος 2004, τα άρθρα 11 έως 15, 17, 20, 44
και 46 έως 51 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 εφαρµόζονται στις αιτήσεις για τη χορήγηση των άµεσων ενισχύσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία στ) και ζ).
Για το ηµερολογιακό έτος 2004, το άρθρο 2 στοιχείο ιη) και τα
άρθρα 4, 22 και 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 εφαρµόζονται στις αιτήσεις για τη χορήγηση των άµεσων ενισχύσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο στ).
Άρθρο 3
Ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων
Οι γεωργοί υποβάλλουν αιτήσεις για τα καθεστώτα στήριξης που
αναφέρονται στο άρθρο 1 την ηµεροµηνία που καθορίζεται από τα
κράτη µέλη, αλλά όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου. Στη Φινλανδία
και τη Σουηδία, η ηµεροµηνία της 15ης Μαΐου µπορεί να µετατεθεί
µέχρι τις 15 Ιουνίου το αργότερο.
Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
144 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, να
επιτρέψει να µετατεθούν οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο σε ορισµένες περιοχές, όπου οι εξαιρετικές κλιµατικές
συνθήκες καθιστούν ανεφάρµοστες τις κανονικές ηµεροµηνίες.
Το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 εφαρµόζεται
µόνο σε σχέση µε τις αιτήσεις ενισχύσεων βάσει της έκτασης. Για τα
γεώµηλα αµυλοποιίας, στη Φινλανδία και τη Σουηδία τροποποιήσεις στην αίτηση ενίσχυσης µπορούν να γίνουν έως τις 30 Ιουνίου.
Άρθρο 4
Όροι καταβολής της ενίσχυσης
1. Η άµεση ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία α),
β), γ) και ε), χορηγείται µόνο για τις εκτάσεις, ανά τύπο καλλιέργειας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις που αφορούν τουλάχιστον 0,3 εκτάρια, εφόσον κάθε καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο
υπερβαίνει το ελάχιστο µέγεθος που έχει καθοριστεί από το κράτος
µέλος, εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001.
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2.
Η άµεση ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία α),
β) και γ), χορηγείται µόνο για τις εκτάσεις που έχουν σπαρεί
πλήρως και στις οποίες έχουν εφαρµοστεί όλοι οι συνήθεις όροι
καλλιέργειας σύµφωνα µε τα τοπικά πρότυπα.

µπορεί να αποτελεί αντικείµενο αίτησης για την ενίσχυση σπόρων προς σπορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 ή στον τίτλο IV κεφάλαιο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Ωστόσο, στην περίπτωση της ειδικής πριµοδότησης ποιότητας για
το σκληρό σίτο, η οποία προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι καλλιέργειες σε εκτάσεις
που έχουν πλήρως σπαρεί και καλλιεργούνται σύµφωνα µε τα
τοπικά πρότυπα, αλλά δεν φθάνουν το στάδιο της ανθοφορίας
λόγω εξαιρετικών καιρικών συνθηκών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί
από το οικείο κράτος µέλος, παραµένουν επιλέξιµες για την ενίσχυση, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν χρησιµοποιούνται
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό µέχρι αυτό το στάδιο ανάπτυξης.

Η γη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή πρώτων υλών, οι
οποίες καλλιεργούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, δεν είναι επιλέξιµη για την
κοινοτική ενίσχυση που προβλέπεται στο κεφάλαιο VIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου (4), µε εξαίρεση τη
στήριξη που χορηγείται σε σχέση µε το κόστος φύτευσης ειδών
ταχείας ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 31 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού.

3.
Με την επιφύλαξη της χρονικής περιόδου που προβλέπεται
στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003, οι άµεσες ενισχύσεις βάσει του παρόντος κανονισµού
καταβάλλονται µετά τη διενέργεια των ελέγχων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 και
τον παρόντα κανονισµό.
4.
Για ένα συγκεκριµένο έτος, µπορεί να υποβληθεί µόνον µία
αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης στο πλαίσιο
καθεστώτος που χρηµατοδοτείται δυνάµει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου (1) σε σχέση µε οποιοδήποτε καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο.
Ωστόσο, κάθε καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο που καλύπτεται για το
ίδιο έτος από αίτηση:
α) για την ειδική πριµοδότηση ποιότητας για το σκληρό σίτο που
προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 ή για την πριµοδότηση για τις πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, µπορεί να αποτελεί αντικείµενο αίτησης για τις ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών που
αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1251/1999 του Συµβουλίου (2) ή στον τίτλο IV κεφάλαιο 10
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·
β) για την ειδική ενίσχυση για το ρύζι που προβλέπεται στον τίτλο
IV κεφάλαιο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή για
την πριµοδότηση για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, µπορεί να αποτελεί αντικείµενο αίτησης για την
ενίσχυση σπόρων προς σπορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συµβουλίου (3) ή στον
τίτλο IV κεφάλαιο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·
γ) για την ενίσχυση για τις ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/
2003, µπορεί να αποτελεί αντικείµενο αίτησης για τις ενισχύσεις
αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ή στον τίτλο IV κεφάλαιο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 90 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ή για την ειδική ενίσχυση για το ρύζι
που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003·
δ) για τις ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στα
άρθρα 2, 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ή στον
τίτλο IV, κεφάλαιο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1.

Άρθρο 5
Ανακοινώσεις
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν, µε ηλεκτρονικά µέσα, στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε το κατωτέρω χρονοδιάγραµµα:
α) έως τις 15 Σεπτεµβρίου του σχετικού έτους το αργότερο: τις
εκτάσεις ή τις ποσότητες στην περίπτωση που αναφέρεται στα
άρθρα 95 και 96 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, για
τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης για το εν λόγω
ηµερολογιακό έτος, ενδεχοµένως µε κατανοµή ανά βασική
υποέκταση·
β) έως τις 31 Οκτωβρίου το αργότερο: τα οριστικά στοιχεία σχετικά µε τις εκτάσεις ή τις ποσότητες, τα οποία εξάγονται λαµβάνοντας υπόψη τους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί·
γ) έως τις 31 Ιουλίου του εποµένου έτους το αργότερο: τα τελικά
στοιχεία που αντιστοιχούν στις εκτάσεις ή τις ποσότητες για τις
οποίες έχει πράγµατι καταβληθεί ενίσχυση για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος, αφού, ενδεχοµένως, αφαιρεθούν οι µειώσεις της
έκτασης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2419/2001.
Οι εκτάσεις εκφράζονται σε εκτάρια µε δύο δεκαδικά ψηφία. Οι
ποσότητες εκφράζονται σε τόνους µε τρία δεκαδικά.
Άρθρο 6
Συντελεστής µείωσης
1. Ο συντελεστής µείωσης της έκτασης, στην περίπτωση που
αναφέρεται στο άρθρο 75, στο άρθρο 78 παράγραφος 2, στα
άρθρα 82 και 85 και στο άρθρο 89 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ή των ποσοτήτων και τα αντικειµενικά
κριτήρια, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού, καθορίζονται το αργότερο έως τις
15 Νοεµβρίου του σχετικού έτους µε βάση τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 75, 82 και 85
και 95 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα
κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η
∆εκεµβρίου του σχετικού έτους, τον συντελεστή µείωσης που εφαρµόζουν και, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού, τα αντικειµενικά κριτήρια που
εφαρµόζουν.
(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.
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Άρθρο 7
∆ιαλογή ποικιλιών
1.
Τα κράτη µέλη που απαριθµούνται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καταρτίζουν τον
πίνακα των ποικιλιών σκληρού σίτου που είναι επιλέξιµες για την
ειδική πριµοδότηση ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 72 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σύµφωνα µε τη µέθοδο διαλογής ποικιλιών που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 5 του
παρόντος άρθρου.
2.
Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τουλάχιστον δύο αντιπροσωπευτικές ποικιλίες, τουλάχιστον ανά διετία. Οι αντιπροσωπευτικές
ποικιλίες πρέπει να είναι οι περισσότερο πιστοποιηµένες ποικιλίες
σκληρού σίτου.
3.
Τα κράτη µέλη αναλύουν τις ποικιλίες σκληρού σίτου
σύµφωνα µε τις ακόλουθες ποιοτικές παραµέτρους και σταθµίζουν
κάθε παράµετρο µε τον σχετικό συντελεστή:
α) περιεκτικότητα σε πρωτενη (40 %)·
β) ποιότητα γλουτένης (30 %)·
γ) δείκτη κίτρινου χρώµατος (20 %)·
δ) ειδικό βάρος ή βάρος χιλίων κόκκων (10 %).
Το άθροισµα των µέσων τιµών των ποιοτικών παραµέτρων που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), πολλαπλασιαζόµενο επί την
αναφερόµενη ποσοστιαία τιµή, αποτελεί τον ποιοτικό δείκτη των
ποικιλιών.
Κάθε κράτος µέλος συγκρίνει, σε περίοδο τουλάχιστον δύο ετών,
τους ποιοτικούς δείκτες των ποικιλιών σκληρού σίτου µε τους δείκτες των αντιπροσωπευτικών ποικιλιών σε περιφερειακό επίπεδο. Οι
προς εξέταση ποικιλίες είναι εκείνες που έχουν καταχωρηθεί στον
εθνικό κατάλογο κάθε κράτους µέλους, µε εξαίρεση τις ποικιλίες
εκείνες για τις οποίες δεν υπάρχουν αναλυτικά δεδοµένα για την
τελευταία τριετία, επειδή δεν χρησιµοποιούνται ή δεν πιστοποιούνται πλέον.
Για το σκοπό αυτό, µε βάση τον µέσο δείκτη ποιότητας 100 που
απονέµεται στις αντιπροσωπευτικές ποικιλίες, κάθε κράτος µέλος
υπολογίζει, για καθεµία από τις ποιοτικές παραµέτρους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), το ποσοστό που πρέπει να αποδοθεί
στις άλλες ποικιλίες σκληρού σίτου σε σύγκριση µε τον δείκτη
100. Μόνον οι ποικιλίες σκληρού σίτου που έχουν δείκτη ίσο ή
υψηλότερο από 98 είναι επιλέξιµες για την πριµοδότηση ποιότητας
για τον σκληρό σίτο.
4.
Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποκλείσει από τον πίνακα επιλέξιµων ποικιλιών τις ποικιλίες που έχουν µέσο ποσοστό αλευρωδών κόκκων που υπερβαίνει το 27 %.
5.
Μπορεί επίσης να εξετάζεται η επιλεξιµότητα και ποικιλιών, οι
οποίες είναι καταχωρηµένες στον εθνικό κατάλογο άλλου κράτους
µέλους.
Άρθρο 8
Αναλυτικές µέθοδοι
1.
Οι αναλυτικές µέθοδοι για τον καθορισµό της περιεκτικότητας σε πρωτενη, του ειδικού βάρους και του ποσοστού αλευρωδών
κόκκων του σκληρού σίτου είναι οι προβλεπόµενες στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (1).
(1) ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.
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2. Ο δείκτης κίτρινου χρώµατος µετράται σύµφωνα µε τη
µέθοδο ICC 152 ή ισοδύναµη αναγνωρισµένη µέθοδο.
3. Η ποιότητα γλουτένης µετράται σύµφωνα µε τη µέθοδο ICC
158 ή σύµφωνα µε τη µέθοδο ICC 151.
Άρθρο 9
Ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά
Τα κράτη µέλη καθορίζουν, πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους
που προηγείται του έτους για το οποίο χορηγείται η πριµοδότηση,
την ελάχιστη ποσότητα σπόρων προς σπορά, πιστοποιηµένων
σύµφωνα µε την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), που
πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες γεωργικές
πρακτικές στη συγκεκριµένη ζώνη παραγωγής.
Άρθρο 10
∆ηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις
1. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τον πίνακα επιλεγµένων ποικιλιών που είναι επιλέξιµες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για την
ειδική πριµοδότηση ποιότητας για το σκληρό σίτο, το αργότερο
έως την 1η Οκτωβρίου για τις χειµερινές ποικιλίες και το αργότερο
έως τις 31 ∆εκεµβρίου για τις εαρινές ποικιλίες, του έτους που
προηγείται του έτους για το οποίο χορηγείται η πριµοδότηση.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έναν
µήνα µετά τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
τον πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και, εάν έχει
τροποποιηθεί, την ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων προς
σπορά που πρέπει να χρησιµοποιείται.
Άρθρο 11
Περίοδος ισχύος
1. Οι ποικιλίες, οι οποίες εγγράφονται στον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, είναι επιλέξιµες για την ειδική
πριµοδότηση ποιότητας για το σκληρό σίτο για περιόδους πέντε
ετών, µε αφετηρία την ηµεροµηνία της πρώτης εγγραφής τους στον
εν λόγω πίνακα.
2. Η επιλεξιµότητα κάθε ποικιλίας µπορεί να παραταθεί για
περίοδο πέντε ετών, µε βάση τα αποτελέσµατα των ποιοτικών
αναλύσεων που διενεργούνται στη διάρκεια του δεύτερου και του
τρίτου έτους της πενταετούς περιόδου επιλεξιµότητας.
Άρθρο 12
Μεταβατικά µέτρα
1. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν πριν από τις 15 Μαΐου 2004
τον πίνακα των ποικιλιών, οι οποίες είναι επιλέξιµες για την πριµοδότηση µόνο το 2004 και το 2005, και κοινοποιούν τον πίνακα
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου 2004.
2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν τον πίνακα που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, διαγράφοντας από τον πίνακα των ποικιλιών που
είναι καταχωρηµένες στον εθνικό κατάλογο τις ποικιλίες που δεν
πιστοποιήθηκαν το 2002 και το 2003 και τις ποικιλίες που δεν
πληρούν τουλάχιστον δύο από τις κατωτέρω παραµέτρους:
α) ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτενη 11,5 %·
β) ελάχιστο ειδικό βάρος 78kg/hl·
(2) ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66.
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γ) ελάχιστο βάρος χιλίων κόκκων 42 gr·

L 339/57
Άρθρο 16

δ) ανώτατο ποσοστό αλευρωδών κόκκων 27 %·

Ηµεροµηνίες σποράς

ε) ελάχιστη περιεκτικότητα σε γλουτένη 10 %.

Για να είναι επιλέξιµη για την ειδική ενίσχυση για το ρύζι, η δηλούµενη έκταση πρέπει να σπείρεται το αργότερο:

3.
Οι πίνακες των ποικιλιών που είναι επιλέξιµες για την πριµοδότηση το 2004, το 2005 και το 2006 µπορούν να περιλαµβάνουν ποικιλίες, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον πίνακα επιλεγµένων ποικιλιών άλλου κράτους µέλους, µε βάση τα αποτελέσµατα
των ποιοτικών αναλύσεων που έχει διενεργήσει το εν λόγω άλλο
κράτος µέλος.
Άρθρο 13
Μέτρα ελέγχου
1.
Η αίτηση ενίσχυσης για την ειδική πριµοδότηση ποιότητας
για το σκληρό σίτο συνοδεύεται από την απόδειξη, παρεχόµενη
σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζει το κράτος µέλος, ότι έχει
χρησιµοποιηθεί η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων προς
σπορά.
2.
Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ της ελάχιστης ποσότητας
πιστοποιηµένων σπόρων που έχει καθοριστεί από το κράτος µέλος
και της ποσότητας που έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί, η καθορισθείσα έκταση κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ιη) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 υπολογίζεται διαιρώντας τη
συνολική ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων, για την οποία ο γεωργός έχει παράσχει αποδείξεις χρησιµοποίησης, µε την ελάχιστη
ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων ανά εκτάριο που έχει καθορισθεί
από το κράτος µέλος στη συγκεκριµένη ζώνη παραγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 14
Ανάµειξη σιτηρών και πρωτεϊνούχων φυτών
Στις περιφέρειες όπου κατά παράδοση σπείρονται πρωτεϊνούχα
φυτά σε ανάµειξη µε σιτηρά, η πριµοδότηση για τις πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες καταβάλλεται µε αίτηση του αιτούντος, υπό τον όρο
ότι αποδεικνύει µε τρόπο ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές ότι
τα πρωτεϊνούχα φυτά επικρατούν στο µείγµα. Οι σχετικές εκτάσεις
δεν είναι επιλέξιµες για την ειδική περιφερειακή ενίσχυση αροτραίων
καλλιεργειών που αναφέρεται στο άρθρο 98 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Άρθρο 15
Αίτηση
Στην αίτηση ενίσχυσης οι γεωργοί προσδιορίζουν την ποικιλία
ρυζιού που έχουν σπείρει για κάθε καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο,
για το οποίο ζητούν την ειδική ενίσχυση για το ρύζι που αναφέρεται στο άρθρο 79 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

α) στις 30 Ιουνίου που προηγείται της σχετικής συγκοµιδής για
την Ισπανία και την Πορτογαλία·
β) στις 31 Μαΐου για τα άλλα κράτη µέλη παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003.
Ωστόσο, στη Γαλλική Γουιάνα οι εκτάσεις σπείρονται για κάθε ένα
από τους δύο κύκλους σποράς, αντιστοίχως, το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου και στις 30 Ιουνίου που προηγούνται καθενός από
αυτούς και η ειδική ενίσχυση για το ρύζι χορηγείται µε βάση το
µέσο όρο των εκτάσεων που σπείρονται για κάθε ένα από τους δύο
κύκλους σποράς.
Άρθρο 17
Συντελεστής µείωσης
Ο συντελεστής µείωσης της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι που
αναφέρεται στο άρθρο 82 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι.
Άρθρο 18
Ανακοινώσεις
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν, µε ηλεκτρονικά µέσα, στην Επιτροπή, πριν από τις 15 Μαΐου 2004, τα µέτρα που έχουν ληφθεί
για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και, ανάλογα µε την
περίπτωση:
α) την υποδιαίρεση της βασικής έκτασης ή των βασικών εκτάσεών
τους σε βασικές υποεκτάσεις·
β) τα αντικειµενικά κριτήρια, στα οποία βασίζονται οι εν λόγω υποδιαιρέσεις.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 5, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) έως τις 15 Σεπτεµβρίου το αργότερο:
i) τον πίνακα των ποικιλιών που έχουν καταχωρηθεί στον
εθνικό κατάλογο, ταξινοµηµένων σύµφωνα µε τα κριτήρια
που ορίζονται στο παράρτηµα Ι σηµείο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συµβουλίου (1)·
ii) τις σπαρείσες εκτάσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί
αιτήσεις για την ειδική ενίσχυση για το ρύζι, ανά ποικιλία
ρυζιού και ανά βασική έκταση και βασική υποέκταση,
σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ σηµείο Α του
παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των υπερβάσεων των βασικών εκτάσεων και βασικών υποεκτάσεων, οι
οποίες ορίζονται από κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·
β) έως τις 31 Οκτωβρίου το αργότερο, τις τροποποιήσεις που
αφορούν τις σπαρείσες εκτάσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί
αιτήσεις για την ειδική ενίσχυση για το ρύζι, οι οποίες κοινοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και σύµφωνα µε τον
πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ σηµείο Β του παρόντος κανονισµού·
(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.
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γ) έως τις 31 Ιουλίου το αργότερο, τις πληροφορίες που αφορούν
τις σπαρείσες εκτάσεις, για τις οποίες έχει όντως καταβληθεί η
ειδική ενίσχυση για το ρύζι για την παρελθούσα περίοδο εµπορίας, σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που ορίζεται στο
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού και σύµφωνα µε τον
πίνακα του παραρτήµατος ΙΙ σηµείο Γ του παρόντος κανονισµού.
3.
Για τη Γαλλική Γουιάνα οι πληροφορίες που αφορούν τις
σπαρείσες εκτάσεις κοινοποιούνται βάσει του µέσου όρου των
εκτάσεων που έχουν σπαρεί κατά τους δύο κύκλους σποράς.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αναθεωρούν κάθε έτος τις
βασικές υποεκτάσεις και τα αντικειµενικά κριτήρια που αναφέρονται
στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 Μαΐου που προηγείται της σχετικής συγκοµιδής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

Άρθρο 19
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας για την κοινοτική ενίσχυση
1.
Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, ως δενδρόκηπος
νοείται µια οµοιογενής και συνεκτική έκταση φυτευµένη µε καρυόκαρπα δένδρα, η οποία δεν διασχίζεται από άλλες καλλιέργειες ή
φυτείες και η οποία είναι γεωγραφικά συνεχής. Τα µεµονωµένα
δένδρα ή µια σειρά καρυόκαρπων δένδρων φυτευµένη κατά µήκος
οδών ή άλλων καλλιεργειών δεν θεωρούνται δενδρόκηπος.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν την παρουσία και άλλων δένδρων εκτός από τα καρυόκαρπα, µε όριο που αντιστοιχεί στο 10 % του αριθµού των δένδρων
που ορίζεται στην παράγραφο 3. Επιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέπουν την παρουσία καστανόδενδρων, εάν ο αριθµός
δένδρων που ορίζεται στην παράγραφο 3 καλύπτεται από τα επιλέξιµα καρυόκαρπα δένδρα.
2.
Μόνον οι δενδρόκηποι που παράγουν καρπούς µε κέλυφος
και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 κατά την
ηµεροµηνία που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος
κανονισµού είναι επιλέξιµοι για τη στρεµµατική ενίσχυση που
προβλέπεται στο άρθρο 83 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Στην περίπτωση δενδρόκηπου όπου καλλιεργούνται διαφορετικά
είδη καρπών µε κέλυφος και όταν η ενίσχυση διαφοροποιείται
ανάλογα µε τα προϊόντα, εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας ή/και το ύψος της ενίσχυσης που αφορά το είδος καρπών
που επικρατεί.
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4. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν το ελάχιστο µέγεθος
αγροτεµαχίων και την πυκνότητα των δένδρων σε υψηλότερο
επίπεδο από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια και µε σκοπό να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών και τύπων παραγωγής.
Άρθρο 20
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας για εθνική ενίσχυση
Το άρθρο 19 του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται στην εθνική
ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 87 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, ένα κράτος µέλος µπορεί να καθορίζει περαιτέρω
κριτήρια επιλεξιµότητας, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά συνάδουν µε τους περιβαλλοντικούς, αγροτικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους του καθεστώτος ενίσχυσης και δεν εισάγουν
διάκριση µεταξύ των παραγωγών. Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις
αναγκαίες ρυθµίσεις για να ελέγχονται τα κριτήρια αυτά.
Άρθρο 21
Αίτηση
Στην αίτηση ενίσχυσης, οι γεωργοί προσδιορίζουν τον αριθµό
καρυόκαρπων δένδρων ανά τύπο και ανά αγροτεµάχιο.
Άρθρο 22
Ανακοινώσεις
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 και το αργότερο έως τις 15
Μαΐου 2004:
α) εάν ένα κράτος µέλος υποβάλλει αίτηση για κοινοτική ενίσχυση
βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, το ύψος της στρεµµατικής ενίσχυσης ανά προϊόν
ή/και την τροποποιηµένη εθνική εγγυηµένη έκταση (στο εξής
καλούµενη «ΕΕΕ»)·
β) τα υψηλότερα επίπεδα και τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισµού·
γ) τα συµπληρωµατικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 20
του παρόντος κανονισµού,
και, κατά τα επόµενα έτη, έως τις 31 Μαρτίου, τα δεδοµένα που
αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) και έως τις 15 Μαΐου τα
δεδοµένα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

3.
Το ελάχιστο µέγεθος των δενδρόκηπων δεν µπορεί να είναι
κατώτερο από 0,10 εκτάριο.

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύει για το επόµενο έτος και κοινοποιείται
αµέσως από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή, συνοδευόµενη από τα
αντικειµενικά κριτήρια που δικαιολογούν τις αλλαγές.

Ο αριθµός καρυόκαρπων δένδρων ανά εκτάριο δενδρόκηπων δεν
µπορεί να είναι κατώτερος από:

Άρθρο 23

— 125 για τα φουντούκια,
— 50 για τα αµύγδαλα,
— 50 για τα καρύδια,
— 50 για τα φιστίκια,
— 30 για τα χαρούπια.

Μεταβατικά µέτρα
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν κατά πόσο και υπό
ποίους όρους τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 86
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 µπορούν να
διακοπούν πριν από την κανονική λήξη τους και οι σχετικές
εκτάσεις να καταστούν επιλέξιµες στο πλαίσιο του παρόντος
καθεστώτος.
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2.
Κατά τον καθορισµό των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι:
α) το σχέδιο δεν διακόπτεται πριν από την εφαρµογή του κατά µία
πλήρη ετήσια περίοδο·
β) οι αρχικοί στόχοι του σχεδίου έχουν επιτευχθεί µε τρόπο ικανοποιητικό για το κράτος µέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΜΗΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΪΑΣ

Άρθρο 24

L 339/59

για τα γεώµηλα αµυλοποιίας καταβάλλεται στους γεωργούς από το
κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου έχει παραχθεί το άµυλο
γεωµήλων, για τις ποσότητες που παραδόθηκαν στην αµυλοποιία,
εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία προσκόµισης των αποδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισµού
και εκπλήρωσης των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του
παρόντος κανονισµού.
2. Η ισοτιµία που χρησιµοποιείται, για να µετατραπεί σε εθνικό
νόµισµα η ενίσχυση για τα γεώµηλα αµυλοποιίας, είναι εκείνη που
ισχύει βάσει του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/
2003.

Επιλεξιµότητα

Άρθρο 28

Η ενίσχυση για τα γεώµηλα αµυλοποιίας που προβλέπεται στο
άρθρο 93 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χορηγείται για
γεώµηλα που καλύπτονται από τη σύµβαση καλλιέργειας που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/2003
της Επιτροπής (1), υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, µε βάση το καθαρό βάρος των γεωµήλων,
το οποίο καθορίζεται µε µία από τις µεθόδους που περιγράφονται
στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2235/2003 της Επιτροπής (2), και την περιεκτικότητα σε άµυλο των παραδιδόµενων
γεωµήλων, σύµφωνα µε τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα
ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2235/2003.

Έλεγχοι και µειώσεις

∆εν χορηγείται ενίσχυση για γεώµηλα αµυλοποιίας για τα γεώµηλα
τα οποία δεν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας ούτε για τα γεώµηλα των οποίων η περιεκτικότητα σε άµυλο είναι κάτω του 13 %, εκτός τις περιπτώσεις που
εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/2003.
Άρθρο 25
Αίτηση
Για το 2004, ο γεωργός πρέπει να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης, η
οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη
διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση, και ιδίως:

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν την αµοιβαία συνδροµή που είναι
αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, καθώς και στην περίπτωση που τα γεώµηλα που
προορίζονται για την παρασκευή αµύλου αποτελούν αντικείµενο
ενδοκοινοτικού εµπορίου.
2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν για το 2004
τουλάχιστον το 3 % των παραγωγών που έχουν συνάψει συµβάσεις
καλλιέργειας µε αµυλοποιίες.
3. Η επιλογή των επιτόπιων ελέγχων γίνεται µε βάση ανάλυση
κινδύνου, η οποία λαµβάνει υπόψη:
α) τις ποσότητες γεωµήλων που προορίζονται για την παραγωγή
αµύλου σε σχέση µε τις εκτάσεις που δηλώθηκαν στη σύµβαση
καλλιέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 24·
β) άλλες παραµέτρους που πρόκειται να καθορισθούν.
4. Εάν διαπιστωθεί ότι η έκταση που πράγµατι καλλιεργείται
είναι µικρότερη από τη δηλωθείσα έκταση σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 10 %, η ενίσχυση που καταβάλλεται στον συγκεκριµένο παραγωγό για την τρέχουσα συγκοµιδή µειώνεται κατά το διπλάσιο της
διαφοράς που διαπιστώθηκε.

α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού·
β) αντίγραφο της σύµβασης καλλιέργειας που αναφέρεται στο
άρθρο 24·
γ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την εν λόγω ενίσχυση.
Άρθρο 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Άρθρο 29

Ελάχιστη τιµή

Αίτηση ενίσχυσης

Η ενίσχυση για τα γεώµηλα αµυλοποιίας υπόκειται στην απαίτηση
παροχής της απόδειξης ότι έχει πληρωθεί τιµή που δεν είναι κατώτερη από την αναφερόµενη στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94 στο στάδιο της παράδοσης στο εργοστάσιο, σύµφωνα µε τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2235/2003.

Για το 2004, ο παραγωγός πρέπει να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης, η
οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη
διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση, και ιδίως τα στοιχεία ταυτότητας του παραγωγού και δήλωση του παραγωγού ότι
γνωρίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την εν λόγω ενίσχυση.

Εφαρµόζεται η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (EK) αριθ. 2236/2003.

Άρθρο 30

Άρθρο 27
Πληρωµή
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και µε την επιφύλαξη της χρονικής
περιόδου που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, για το 2004, η ενίσχυση
(1) Βλέπε σελίδα 45 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

Περιπτώσεις διακοπής δραστηριότητας
1. Όταν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει ατοµική
ποσότητα αναφοράς δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 5 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003
κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο που λήγει στις 31 Μαρτίου του σχετικού έτους, δεν καταβάλλονται πριµοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής
και πρόσθετες ενισχύσεις για το έτος αυτό, εκτός εάν αποδείξει πριν
από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης και κατά
τρόπο ικανοποιητικό για την αρµόδια αρχή ότι έχει αρχίσει εκ νέου
η παραγωγή.
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2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας και σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις που επηρεάζουν
προσωρινά την παραγωγική ικανότητα των ενδιαφεροµένων παραγωγών και αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή.

Άρθρο 31
Έλεγχοι και κυρώσεις
1.
Τουλάχιστον το 2 % του συνόλου των αιτούντων υποβάλλονται κάθε έτος σε επιτόπιους ελέγχους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας για την πριµοδότηση
γαλακτοπαραγωγής και για την πρόσθετη ενίσχυση, ιδίως µε βάση
τη λογιστική των γεωργών ή άλλα βιβλία.
2.
Το άρθρο 31, το άρθρο 32 παράγραφος 1 και το άρθρο 33
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 εφαρµόζονται κατά το
µέτρο που αντί της «έκτασης» διαβάζεται «ατοµική ποσότητα αναφοράς».
Εάν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισµού, ο ενδιαφερόµενος δεν επαναλάβει την
παραγωγή µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της
αίτησης, η ατοµική ποσότητα αναφοράς που καθορίζεται κατά την
έννοια του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται ότι είναι µηδενική.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ενίσχυσης του ενδιαφεροµένου για
το υπόψη έτος απορρίπτεται. Ένα ποσό ίσο µε το ποσό που καλύπτει η απορριφθείσα αίτηση παρακρατείται από τις πληρωµές ενισχύσεων στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα καθεστώτα ενισχύσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3508/92, στις οποίες ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα
βάσει αιτήσεων που καταθέτει στη διάρκεια του ηµερολογιακού
έτους που ακολουθεί το ηµερολογιακό έτος της διαπίστωσης.
3.
Η αναφορά στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3508/92, η οποία περιέχεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2419/2001, καθώς και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διαβάζεται ως αναφορά στα καθεστώτα ενίσχυσης
που έχουν θεσπισθεί βάσει των τίτλων ΙΙΙ και IV του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Ορισµοί
Άρθρο 32
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοείται ως:
α) «αιτών», ο γεωργός, ο οποίος καλλιεργεί τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 88 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 µε
στόχο τη λήψη της ενίσχυσης που αναφέρεται στο εν λόγω
άρθρο·

24.12.2003

β) «πρώτος µεταποιητής», ο χρήστης των γεωργικών πρώτων υλών,
ο οποίος αναλαµβάνει την πρώτη µεταποίησή τους µε στόχο την
παρασκευή ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 88 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

ΤΜΗΜΑ 2

Σύµβαση
Άρθρο 33
Χρησιµοποίηση της πρώτης ύλης
1. Οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη, µε εξαίρεση τα ζαχαρότευτλα, µπορεί να καλλιεργηθεί στις εκτάσεις που αποτελούν αντικείµενο της ενίσχυσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 88 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, υπό τον όρο ότι ο κύριος τελικός προορισµός της είναι η παραγωγή ενός από τα ενεργειακά
προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Η οικονοµική αξία των ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο, τα οποία λαµβάνονται από µεταποίηση των
πρώτων υλών πρέπει να είναι υψηλότερη από εκείνη όλων των
άλλων προϊόντων που προορίζονται για άλλες χρήσεις και λαµβάνονται κατά την ίδια µεταποίηση, σύµφωνα µε την µέθοδο αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
2. Οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει
να αποτελούν αντικείµενο σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 90 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και υπό τους όρους που
προβλέπονται κατωτέρω.
3. Ο αιτών παραδίδει όλη τη συγκοµιζόµενη πρώτη ύλη και ο
πρώτος µεταποιητής την παραλαµβάνει και εγγυάται τη χρησιµοποίηση εντός της Κοινότητας ισοδύναµης ποσότητας της εν λόγω
πρώτης ύλης στην παρασκευή ενός ή περισσότερων από τα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 88 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Εάν ο πρώτος µεταποιητής χρησιµοποιήσει τις συγκοµισθείσες
πρώτες ύλες για την παρασκευή ενός ενδιάµεσου προϊόντος ή υποπροϊόντος, µπορεί να χρησιµοποιήσει ισοδύναµη ποσότητα του εν
λόγω ενδιάµεσου προϊόντος ή υποπροϊόντος για την παρασκευή
ενός ή περισσοτέρων έτοιµων προϊόντων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, ο πρώτος
µεταποιητής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, στην οποία έχει
συσταθεί η εγγύηση. Εάν η εν λόγω ισοδύναµη ποσότητα χρησιµοποιείται σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο συγκοµίσθηκε η πρώτη ύλη, οι αρµόδιες αρχές των σχετικών κρατών
µελών αλληλοενηµερώνονται σχετικά.
4. Στο πλαίσιο των εθνικών διατάξεων που διέπουν τις συµβατικές σχέσεις, ο πρώτος µεταποιητής µπορεί να αναθέσει σε τρίτους
τη συλλογή της πρώτης ύλης από τον αιτούµενο την ενίσχυση
γεωργό. Ο τρίτος πρέπει να ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό
του µεταποιητή, ο οποίος παραµένει µόνος υπεύθυνος σε σχέση µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

24.12.2003
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Άρθρο 34
Παρέκκλιση
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 33 παράγραφοι 2 και 3, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στον αιτούντα:
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δ) όλους τους όρους που εφαρµόζονται στην παράδοση της
προβλεπόµενης ποσότητας πρώτης ύλης·
ε) δέσµευση τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 33 παράγραφος 3·
στ) τις προβλεπόµενες κύριες τελικές χρήσεις της πρώτης ύλης,
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 33
παράγραφος 1 και στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

α) να χρησιµοποιεί όλα τα συγκοµιζόµενα σιτηρά ή όλους τους
συγκοµιζόµενους ελαιούχους σπόρους που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 1201 00 90, ex 1205 00 90 και 1206 00 91:
i) ως καύσιµα για τη θέρµανση της γεωργικής του εκµετάλλευσης·
ii) για την παραγωγή, στο χώρο της γεωργικής του εκµετάλλευσης, ενέργειας ή βιοκαυσίµων·

3. Ο αιτών εξασφαλίζει ότι η σύµβαση συνάπτεται µέχρι την
ηµεροµηνία που επιτρέπει στον πρώτο µεταποιητή να καταθέσει
αντίγραφο της σύµβασης στην αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται
ο αιτών εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

β) να µεταποιεί, στο χώρο της γεωργικής του εκµετάλλευσης, όλη
τη συγκοµιζόµενη πρώτη ύλη σε βιοαέριο που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 2711 29 00.

4. Για λόγους ελέγχου, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν
κάθε αιτών να µπορεί να συνάψει µόνο µία σύµβαση εφοδιασµού
για κάθε πρώτη ύλη.

2.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο
αιτών αναλαµβάνει την υποχρέωση, µε δήλωση που αντικαθιστά τη
σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 35, να χρησιµοποιήσει ή µεταποιήσει αµέσως την πρώτη ύλη που αποτελεί αντικείµενο της εν
λόγω δήλωσης. Τα άρθρα 35 έως 50 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
Εξάλλου, ο αιτών πρέπει να αναθέτει τη ζύγιση όλης της συγκοµιζόµενης πρώτης ύλης σε οργανισµό ή επιχείρηση που υποδεικνύει
το κράτος µέλος και να δηµιουργεί ειδική λογιστική για τη χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη και για τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα
που λαµβάνονται από τη µεταποίηση.
Ωστόσο, για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους, για τα άχυρα
όπως και σε περίπτωση χρησιµοποίησης ολόκληρου του φυτού, η
ζύγιση µπορεί να αντικατασταθεί από ογκοµετρικό προσδιορισµό
της πρώτης ύλης.
3.
Το κράτος µέλος που χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που
προσφέρει η παράγραφος 1 εφαρµόζει κατάλληλα µέτρα ελέγχου,
τα οποία εξασφαλίζουν τη άµεση χρησιµοποίηση της πρώτης ύλης
στην εκµετάλλευση ή τη µεταποίηση σε βιοαέριο υπαγόµενο στον
κωδικό ΣΟ 2711 29 00.
4.
Τα σιτηρά ή οι ελαιούχοι σπόροι που χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο α), πρέπει να υποβάλλονται
σε µετουσίωση, η µέθοδος της οποίας καθορίζεται από το κράτος
µέλος. Τα κράτη µέλη µπορούν πάντως να επιτρέπουν τη µετουσίωση του ελαίου που προέρχεται από τη µεταποίηση των ελαιούχων σπόρων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σηµείο
ii), αντί της µετουσίωσης των σπόρων, υπό τον όρο ότι η µετουσίωση πραγµατοποιείται αµέσως µετά τη µεταποίηση σε έλαιο και
ότι εφαρµόζονται µέτρα ελέγχου σχετικά µε την χρησιµοποίηση των
σπόρων.
Άρθρο 35
Σύµβαση
1.
Ο αιτών υποβάλλει στην αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται,
µαζί µε την αίτηση ενίσχυσης, σύµβαση µεταξύ του αιτούντος και
του πρώτου µεταποιητή.
2.
Ο αιτών βεβαιώνεται ότι η σύµβαση περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) όνοµα και διεύθυνση των συµβαλλοµένων µερών·
β) διάρκεια της σύµβασης·
γ) είδη κάθε πρώτης ύλης και έκταση στην οποία καλλιεργείται
κάθε είδος·

ΤΜΗΜΑ 3

Τροποποίηση ή καταγγελία της σύµβασης
Άρθρο 36
Τροποποίηση ή καταγγελία της σύµβασης
Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη τροποποιήσουν ή καταγγείλουν τη
σύµβαση µετά την υποβολή αίτησης ενίσχυσης εκ µέρους του
αιτούντος, ο αιτών δύναται να εξακολουθήσει να αιτείται τη
χορήγηση ενίσχυσης, µόνον εάν ενηµερώσει την αρµόδια αρχή στην
οποία υπάγεται σχετικά µε την τροποποίηση ή την καταγγελία,
ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ελέγχων, το αργότερο έως την καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος για την τροποποίηση της
αίτησης ενίσχυσης.
Άρθρο 37
Εξαιρετικές περιστάσεις
Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, εάν ο αιτών ενηµερώσει την
αρµόδια αρχή ότι, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, δεν θα είναι σε
θέση να παράσχει το σύνολο ή µέρος των πρώτων υλών που προσδιορίζονται στη σύµβαση, η αρµόδια αρχή δύναται, αφού λάβει
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τις εξαιρετικές αυτές περιστάσεις,
να επιτρέψει την τροποποίηση της σύµβασης στο βαθµό που
δικαιολογείται, ή την καταγγελία της.
Εάν η τροποποίηση της σύµβασης οδηγεί σε µείωση της έκτασης
που καλύπτεται από τη σύµβαση ή εάν η σύµβαση καταγγελθεί, ο
αιτών χάνει το δικαίωµά του στην ενίσχυση που αναφέρεται στο
παρόν κεφάλαιο για τις εκτάσεις που έχουν που δεν υπάγονται
πλέον στη σύµβαση.
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις των τελικών χρήσεων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, ο πρώτος µεταποιητής δύναται
να αλλάξει τις κύριες τελικές χρήσεις που προβλέπονται για τις
πρώτες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο στ), αφού προηγουµένως οι πρώτες ύλες, για τις οποίες έχει
συναφθεί σύµβαση, παραδοθούν σε αυτόν και εκπληρωθούν οι όροι
του άρθρου 40 παράγραφος 1 και του άρθρου 44 παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο.

L 339/62

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Η αλλαγή των τελικών χρήσεων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο και στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
Ο πρώτος µεταποιητής ενηµερώνει προηγουµένως την αρµόδια
αρχή στην οποία υπάγεται, ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια
των αναγκαίων ελέγχων.

Τµήµα 4

Αντιπροσωπευτικές αποδόσεις και ποσότητες προς παράδοση
Άρθρο 39
Αντιπροσωπευτικές αποδόσεις
Τα κράτη µέλη καθορίζουν κάθε χρόνο και µε την κατάλληλη διαδικασία, τις αντιπροσωπευτικές αποδόσεις, οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν, και ενηµερώνουν σχετικά τους αιτούντες.

Άρθρο 40
Ποσότητες προς παράδοση
1.
Ο αιτών δηλώνει στην αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται τη
συνολική ποσότητα συγκοµισθείσας πρώτης ύλης, ανά είδος, και
επιβεβαιώνει την ποσότητα που παραδόθηκε και το συµβαλλόµενο
µέρος στο οποίο παρέδωσε την εν λόγω πρώτη ύλη.
2.
Η πράγµατι παραδιδόµενη ποσότητα από τον αιτούντα στον
πρώτο µεταποιητή πρέπει τουλάχιστον να αντιστοιχεί στην αντιπροσωπευτική απόδοση.
Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη
δύνανται, κατ' εξαίρεση, να δεχθούν η ποσότητα αυτή να είναι
κατώτερη από την αντιπροσωπευτική απόδοση, σε ποσοστό µέχρι
και 10 % της εν λόγω απόδοσης.
Εξάλλου, σε περιπτώσεις που η αρµόδια αρχή έχει επιτρέψει τροποποίηση ή καταγγελία της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 37, η
αρµόδια αρχή δύναται να µειώσει την ποσότητα την οποία υποχρεούται να παραδώσει ο αιτών βάσει των διατάξεων του πρώτου
εδαφίου, στο βαθµό που αυτό φαίνεται δικαιολογηµένο.

24.12.2003
Τµήµα 5

Όροι καταβολής της ενίσχυσης
Άρθρο 42
Καταβολή
1. Η καταβολή της ενίσχυσης στον αιτούντα µπορεί να γίνει πριν
από τη µεταποίηση της πρώτης ύλης. Ωστόσο, η πληρωµή πραγµατοποιείται µόνον εάν η ποσότητα της πρώτης ύλης που απαιτείται
να παραδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου έχει παραδοθεί
στον πρώτο µεταποιητή και εάν:
α) έχει πραγµατοποιηθεί η δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 40·
β) έχει κατατεθεί αντίγραφο της σύµβασης στην αρµόδια αρχή στην
οποία υπάγεται ο πρώτος µεταποιητής και έχουν εκπληρωθεί οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1·
γ) η αρµόδια αρχή έχει λάβει τις αποδείξεις για τη σύσταση
ολόκληρης της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2·
δ) η αρµόδια αρχή που είναι επιφορτισµένη µε την καταβολή της
ενίσχυσης έχει εξακριβώσει για κάθε αίτηση ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 35.
2. Στην περίπτωση διετούς καλλιέργειας, όπου η συγκοµιδή και,
εποµένως, η παράδοση της πρώτης ύλης πραγµατοποιούνται κατά
το δεύτερο έτος της καλλιέργειας, η καταβολή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται κατά τα δύο έτη που ακολουθούν τη σύναψη της
σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 35, υπό τον όρο ότι οι αρµόδιες αρχές διαπιστώνουν ότι:
α) οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
β), γ) και δ) του παρόντος άρθρου έχουν τηρηθεί από το πρώτο
έτος της καλλιέργειας·
β) οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παράγραφο 1, στοιχείο
α) του παρόντος άρθρου, καθώς και η ανακοίνωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 3, πρώτο
εδάφιο, έχουν τηρηθεί κατά το δεύτερο έτος.
Για το πρώτο έτος καλλιέργειας, η πληρωµή πραγµατοποιείται
µόνον εάν η αρµόδια αρχή λάβει την απόδειξη της σύστασης της
εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2. Για το
δεύτερο έτος καλλιέργειας, η σύσταση της εγγύησης δεν απαιτείται
για την πραγµατοποίηση της πληρωµής.
3. Στην περίπτωση µόνιµης ή πολυετούς καλλιέργειας, η
πληρωµή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται κάθε έτος, µόλις
συναφθεί η σύµβαση. Οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο
2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 41
Μείωση της ενίσχυσης
Όταν για µια δεδοµένη πρώτη ύλη ο αιτών δεν παραδίδει την
ποσότητα που απαιτείται βάσει του παρόντος κεφαλαίου, θεωρείται,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001,
ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα αγροτεµάχια για ενεργειακούς σκοπούς, σε σχέση µε έκταση που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την καλλιεργούµενη έκταση γης, την
οποία χρησιµοποίησε για να παραγάγει την πρώτη ύλη σύµφωνα µε
τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου, επί την αναλογική µείωση
της εν λόγω πρώτης ύλης.

ΤΜΗΜΑ 6

Σύµβαση και υποχρεώσεις του αιτούντος και του πρώτου
µεταποιητή
Άρθρο 43
Αριθµός µεταποιητών
Τα ενεργειακά προϊόντα πρέπει να παράγονται κατ' ανώτατο όριο
από τον δεύτερο µεταποιητή.
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Άρθρο 44
Σύµβαση και υποχρεώσεις του αιτούντος και του πρώτου
µεταποιητή
1.
Ο πρώτος µεταποιητής καταθέτει αντίγραφο της σύµβασης
στην αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται, το αργότερο µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, στη διάρκεια του σχετικού έτους.
Εάν ο αιτών και ο πρώτος µεταποιητής τροποποιήσουν ή καταγγείλουν τη σύµβαση πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 36 στη διάρκεια του έτους, ο µεταποιητής καταθέτει αντίγραφο της τροποποιηθείσας ή καταγγελθείσας σύµβασης στην
αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται το αργότερο µέχρι την εν λόγω
ηµεροµηνία.
2.
Ο πρώτος µεταποιητής υποβάλλει στην αρµόδια αρχή στην
οποία υπάγεται τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν την συγκεκριµένη αλυσίδα µεταποίησης, και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν
τις τιµές και τους τεχνικούς συντελεστές µεταποίησης, οι οποίοι
χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων έτοιµου προϊόντος που µπορούν να ληφθούν. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 50 παράγραφος 1.
3.
Ο πρώτος µεταποιητής που έχει λάβει την πρώτη ύλη από
τον αιτούντα, ενηµερώνει την αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται
για την ποσότητα πρώτης ύλης που έλαβε, αναφέροντας το είδος,
καθώς και το όνοµα και τη διεύθυνση του συµβαλλόµενου µέρους
που παρέδωσε την πρώτη ύλη, τον τόπο παράδοσης και τον αριθµό
της σχετικής σύµβασης, εντός προθεσµίας που καθορίζεται από τα
κράτη µέλη, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ενίσχυση
µπορεί να καταβληθεί εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο
άρθρο 28 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Εάν το κράτος µέλος του πρώτου µεταποιητή είναι διαφορετικό
από αυτό όπου έχει καλλιεργηθεί η πρώτη ύλη, η σχετική αρµόδια
αρχή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο αιτών,
εντός 40 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των ανακοινώσεων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σχετικά µε τη συνολική ποσότητα
της πρώτης ύλης που έχει παραδοθεί.
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4. Η εγγύηση αποδεσµεύεται, κατ' αναλογία, για κάθε πρώτη
ύλη, εφόσον η αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο πρώτος µεταποιητής έχει λάβει την απόδειξη ότι η εν λόγω ποσότητα πρώτων
υλών έχει µεταποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 2
στοιχείο στ), και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη, εάν χρειάζεται, οι
αλλαγές που έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38.
Άρθρο 46
Πρωτογενείς και δευτερογενείς απαιτήσεις
1. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις αποτελούν πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2220/85 της Επιτροπής (1):
α) η υποχρέωση να µεταποιούνται κατά κύριο λόγο οι ποσότητες
πρώτης ύλης στα έτοιµα προϊόντα που αναφέρονται στη
σύµβαση. Η µεταποίηση πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από
τις 31 Ιουλίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους συγκοµιδής της πρώτης ύλης·
β) η υποχρέωση να συνοδεύεται το προϊόν από αντίτυπο ελέγχου
Τ5 σύµφωνα µε τα άρθρα 47 και 48.
2. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις, τις οποίες υπέχει ο πρώτος µεταποιητής, αποτελούν δευτερογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του
άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85:
α) η υποχρέωση παραλαβής του συνόλου των πρώτων υλών που
παραδίδει ο αιτών σύµφωνα µε το άρθρο 33 παράγραφος 3·
β) η υποχρέωση κατάθεσης αντιγράφου της σύµβασης σύµφωνα µε
το άρθρο 44 παράγραφος 1·
γ) η υποχρέωση ανακοίνωσης στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 44
παράγραφος 3, πρώτο και δεύτερο εδάφιο·
δ) η υποχρέωση σύστασης εγγύησης σύµφωνα µε το άρθρο 45
παράγραφος 1.
ΤΜΗΜΑ 8

Έγγραφα για την πώληση, την εκχώρηση ή την παράδοση
σε άλλο κράτος µέλος ή για την εξαγωγή
ΤΜΗΜΑ 7

Εγγυήσεις
Άρθρο 45
Εγγύηση του πρώτου µεταποιητή
1.
Ο πρώτος µεταποιητής καταθέτει το σύνολο της εγγύησης
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στην αρµόδια αρχή στην οποία
υπάγεται, το αργότερο την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης κατά το συγκεκριµένο έτος και στο
οικείο κράτος µέλος.
2.
Η εγγύηση, για κάθε πρώτη ύλη, υπολογίζεται σε 60 ευρώ
ανά εκτάριο, πολλαπλασιαζόµενο επί τη συνολική έκταση που καλλιεργείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος, η οποία υπάγεται
σε σύµβαση που έχει υπογραφεί από τον πρώτο µεταποιητή και που
χρησιµοποιείται για την παραγωγή της εν λόγω πρώτης ύλης.
3.
Εάν η σύµβαση τροποποιηθεί ή καταγγελθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 36 ή το άρθρο 37, η εγγύηση προσαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρο 47
Αντίτυπο ελέγχου Τ5
Σε περίπτωση που ο πρώτος µεταποιητής πωλήσει ή εκχωρήσει σε
δεύτερο µεταποιητή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ενδιάµεσα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που
αναφέρεται στο άρθρο 35, τα προϊόντα συνοδεύονται από το αντίτυπο ελέγχου Τ5, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Στη θέση 104, «άλλες ενδείξεις», του αντιτύπου ελέγχου Τ5,
αναγράφεται µια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
— Producto destinado a su transformación o entrega de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
(CE) no 2237/2003 de la Comisión
— Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2237/2003
(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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— Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der
Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu verwenden

β) τις ποσότητες των πρώτων υλών που έχουν µεταποιηθεί, καθώς
και ποσότητες και είδη των έτοιµων προϊόντων, παραπροϊόντων
και υποπροϊόντων που έχουν ληφθεί από αυτές·

— Προς χρήση για µεταποίηση ή παράδοση σύµφωνα µε το άρθρο
34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής

γ) τις απώλειες κατά τη µεταποίηση·

— To be used for processing or delivery in accordance with
Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003
— À utiliser pour transformation ou livraison conformément
aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 2237/
2003 de la Commission
— Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34
del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione
— Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de
Commissie
— A utilizar para transformação ou entrega em conformidade
com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da
Comissão
— Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti
— Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.
Άρθρο 48
Εναλλακτικές αποδείξεις ως προς το αντίτυπο ελέγχου Τ5
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχείο β), όταν
το αντίτυπο ελέγχου Τ5 δεν επανέλθει στο τελωνείο αναχώρησης
του αρµόδιου για τον έλεγχο οργανισµού του κράτους µέλους
όπου είναι εγκατεστηµένος ο πρώτος µεταποιητής τρεις µήνες πριν
από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 46
παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό περιστάσεις που δεν µπορούν να
καταλογιστούν στον πρώτο µεταποιητή, µπορούν να γίνουν δεκτά
τα ακόλουθα έγγραφα ως εναλλακτικές αποδείξεις αντί του αντιτύπου ελέγχου Τ5:
α) τιµολόγια αγοράς των ενδιάµεσων προϊόντων·
β) βεβαιώσεις του δεύτερου µεταποιητή σχετικά µε την τελική
µεταποίηση στα ενεργειακά προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 88 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και
γ) φωτοαντίγραφα επικυρωµένα, από τον δεύτερο µεταποιητή, των
λογιστικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι έχει γίνει η µεταποίηση.
ΤΜΗΜΑ 9

Έλεγχοι
Άρθρο 49
Τήρηση βιβλίων
1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καθορίζει τα βιβλία, τα
οποία υποχρεούται να τηρεί ο µεταποιητής, καθώς και την περιοδικότητά τους, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον µηνιαία. Τα
βιβλία αυτά αναφέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τις ποσότητες των διαφόρων πρώτων υλών που έχουν αγορασθεί µε σκοπό τη µεταποίηση·

δ) τις ποσότητες που έχουν καταστραφεί, καθώς και την αιτιολογία της καταστροφής τους·
ε) τις ποσότητες και τα είδη προϊόντων που έχουν πωληθεί ή
εκχωρηθεί από τον µεταποιητή και τις τιµές αυτών·
στ) ενδεχοµένως, το όνοµα και τη διεύθυνση του επόµενου µεταποιητή.
2. Η αρµόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο πρώτος µεταποιητής
επαληθεύει ότι η σύµβαση που υποβάλλεται τηρεί τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1. Εάν οι όροι δεν
τηρούνται, ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή στην οποία
υπάγεται ο αιτών.
3. Για τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας των προϊόντων
που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, η σχετική αρµόδια
αρχή συγκρίνει, βάσει των στοιχείων του άρθρου 44 παράγραφος
2, το άθροισµα της αξίας όλων των ενεργειακών προϊόντων µε το
άθροισµα της αξίας όλων των άλλων προϊόντων που έχουν ληφθεί
από την ίδια µεταποίηση αλλά προορίζονται για άλλες χρήσεις.
Κάθε αξία είναι το γινόµενο της αντίστοιχης ποσότητας, πολλαπλασιαζόµενης επί τον µέσο όρο των τιµών εκ του εργοστασίου, οι
οποίες αποδεδειγµένα ίσχυαν κατά την προηγούµενη περίοδο εµπορίας. Στην περίπτωση που οι τιµές αυτές δεν είναι διαθέσιµες, η
αρµόδια αρχή καθορίζει τις κατάλληλες τιµές, βασιζόµενη ιδίως
στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Άρθρο 50
Έλεγχοι των µεταποιητών
1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όπου έχει πραγµατοποιηθεί µεταποίηση, διενεργούν ελέγχους της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1 τουλάχιστον στο 25 % των
µεταποιητών που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους, οι οποίοι
επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) σύγκριση του αθροίσµατος της αξίας όλων των ενεργειακών
προϊόντων µε το άθροισµα της αξίας όλων των άλλων προϊόντων
που έχουν ληφθεί από την ίδια µεταποίηση αλλά προορίζονται
για άλλες χρήσεις·
β) ανάλυση του συστήµατος παραγωγής του µεταποιητή, η οποία
περιλαµβάνει φυσικούς ελέγχους και εξέταση των εµπορικών
εγγράφων, προκειµένου να εξακριβώσουν, στην περίπτωση του
µεταποιητή, τη συµφωνία µεταξύ των παραδόσεων πρώτων
υλών, των έτοιµων προϊόντων, των παραπροϊόντων και των
υποπροϊόντων.
Για τον έλεγχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), η
αρµόδια αρχή στηρίζεται ιδίως στους τεχνικούς συντελεστές µεταποίησης για τις σχετικές πρώτες ύλες. Εάν υπάρχουν οι εν λόγω
συντελεστές που αφορούν τις εξαγωγές στην κοινοτική νοµοθεσία,
εφαρµόζονται. Ελλείψει αυτών, εάν υπάρχουν άλλοι συντελεστές
στην κοινοτική νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτοί. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις εφαρµόζονται, ιδίως, οι συντελεστές που είναι εν γένει
αποδεκτοί από τη σχετική µεταποιητική βιοµηχανία.
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2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τις περιπτώσεις
µεταποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 34, οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε ποσοστό 10 % των αιτούντων, οι οποίοι επιλέγονται
µε βάση ανάλυση κινδύνου που λαµβάνει υπόψη:
α) το ποσό των ενισχύσεων·
β) τον αριθµό των αγροτεµαχίων και την έκταση που αποτελούν
αντικείµενο αίτησης ενίσχυσης·
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κατάλληλες εθνικές κυρώσεις κατά των επιχειρηµατιών του εµπορικού κλάδου, οι οποίοι παρεµβάλλονται στη διαδικασία χορήγησης
των ενισχύσεων.
2. Εφόσον είναι αναγκαίο ή κατά το µέτρο που το απαιτούν οι
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη µέλη παρέχουν µεταξύ
τους αµοιβαία συνδροµή, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και να διασφαλιστεί η γνησιότητα των υποβαλλόµενων εγγράφων και η ακρίβεια των ανταλλαγέντων στοιχείων.

γ) την εξέλιξη σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος·
δ) τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργήθηκαν τα προηγούµενα έτη·
ε) άλλες παραµέτρους που καθορίζονται από τα κράτη µέλη, βάσει
ενός στοιχείου αντιπροσωπευτικότητας των υποβληθεισών
συµβάσεων.
3.
Εάν οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αποκαλύψουν παρατυπίες στο 3 % τουλάχιστον των περιπτώσεων, η αρµόδια αρχή διενεργεί τους επιβαλλόµενους συµπληρωµατικούς ελέγχους στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και αυξάνει ανάλογα το
ποσοστό των κατόχων εκµετάλλευσης που πρέπει να υποβληθούν
σε επιτόπιο έλεγχο το επόµενο έτος.
4.
Εάν προβλέπεται ότι ορισµένα στοιχεία των ελέγχων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορούν να υλοποιηθούν
βάσει δείγµατος, το δείγµα αυτό πρέπει να εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό επίπεδο ελέγχου.
5.
Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, υπογεγραµµένη από τον
ελεγκτή, η οποία καθιστά δυνατή την επισκόπηση των λεπτοµερειών
των ελέγχων που διενεργούνται. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει ιδίως:

ΤΜΗΜΑ 10

Εξαίρεση από το καθεστώς και αξιολόγηση
Άρθρο 53
Εξαίρεση πρώτων υλών από το καθεστώς
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρέσουν από το καθεστώς που θεσπίζεται µε το παρόν κεφάλαιο οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη,
στην περίπτωση που η ύλη αυτή προκαλεί προβλήµατα, για λόγους
που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή ελέγχων, τη δηµόσια υγεία, το
περιβάλλον, το ποινικό δίκαιο ή το µειωµένο ποσοστό τελικών ενεργειακών προϊόντων.
Άρθρο 54
Αξιολόγηση

α) την ηµεροµηνία του ελέγχου·

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Οκτωβρίου που έπεται του τέλους του σχετικού έτους, όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την αξιολόγηση του καθεστώτος που προβλέπεται από το παρόν κεφάλαιο.

β) τα άτοµα που ήσαν παρόντα·

Οι ανακοινώσεις περιλαµβάνουν ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

γ) την περίοδο που ελέγχεται·

α) τις εκτάσεις για κάθε είδος πρώτης ύλης·

δ) τις ελεγκτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως αναφοράς στις µεθόδους δειγµατοληψίας·

β) τις ποσότητες κάθε τύπου πρώτης ύλης, έτοιµου προϊόντος,
υποπροϊόντος και παραπροϊόντος που έχει ληφθεί, µε ένδειξη
της πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε·

ε) τα αποτελέσµατα του ελέγχου.

Άρθρο 51
Παραγωγή κάνναβης
Εφαρµόζονται οι σχετικές µε την κάνναβη διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1α, στο άρθρο 5 τρίτο εδάφιο και
στο άρθρο 21α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2461/1999.

γ) τα µέτρα που ελήφθησαν κατ' εφαρµογή του άρθρου 34·
δ) τις πρώτες ύλες που εξαιρέθηκαν από το καθεστώς κατ' εφαρµογή του άρθρου 53.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55
Άρθρο 52
Συµπληρωµατικά µέτρα και αµοιβαία συνδροµή
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο συµπληρωµατικό
µέτρο µε στόχο την ορθή εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και
παρέχουν αµοιβαία συνδροµή ως προς την εκτέλεση των ελέγχων
που προβλέπονται από το εν λόγω κεφάλαιο. Από την άποψη αυτή,
εάν οι κατάλληλες µειώσεις ή εξαιρέσεις δεν προβλέπονται από το
παρόν κεφάλαιο, τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να επιβάλλουν τις

Καταργούµενες διατάξεις
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 613/97 καταργείται.
Άρθρο 56
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 23 ∆εκεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ
Υπολογισµός του συντελεστή µείωσης που αναφέρεται στο άρθρο 17
1. Για την παρατήρηση της πιθανής υπέρβασης της βασικής έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 82 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους λαµβάνει υπόψη, αφενός, τις βασικές εκτάσεις ή τις βασικές υποεκτάσεις,
οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 81 του προαναφερόµενου κανονισµού, και, αφετέρου, το σύνολο των εκτάσεων, για τις
οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τις εν λόγω βασικές εκτάσεις και βασικές υποεκτάσεις.
2. Για τον καθορισµό της συνολικής έκτασης για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης, δεν λαµβάνονται υπόψη οι
αιτήσεις ή τα τµήµατα των αιτήσεων, για τις οποίες ο έλεγχος έχει αποδείξει ότι είναι σαφώς αδικαιολόγητες.
3. Εάν παρατηρηθεί υπέρβαση για ορισµένες βασικές εκτάσεις ή βασικές υποεκτάσεις, το κράτος µέλος καθορίζει για αυτές το
ποσοστό υπέρβασης, υπολογιζόµενο µε δύο δεκαδικά ψηφία, σύµφωνα µε την προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. Όταν η υπέρβαση µπορεί να προβλεφθεί, το κράτος µέλος ενηµερώνει αµελλητί τους
παραγωγούς.
4. Ο συντελεστής µείωσης της ειδικής ενίσχυσης για το ρύζι υπολογίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, µε τον ακόλουθο τύπο:
Συντελεστής µείωσης = έκταση αναφοράς της βασικής υποέκτασης, διαιρούµενη µε την συνολική έκταση για την οποία έχουν
υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης σε σχέση µε την εν λόγω βασική υποέκταση.
Η µειωµένη ειδική ενίσχυση για το ρύζι υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:
Μειωµένη ειδική ενίσχυση για το ρύζι = ειδική ενίσχυση για το ρύζι πολλαπλασιαζόµενη επί τον συντελεστή µείωσης.
Ο εν λόγω συντελεστής µείωσης και η εν λόγω µειωµένη ειδική ενίσχυση για το ρύζι υπολογίζονται για κάθε βασική υποέκταση, µετά την εφαρµογή της αναδιανοµής που προβλέπεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 του προαναφερόµενου κανονισµού. Η αναδιανοµή γίνεται προς όφελος των βασικών υποεκτάσεων στις οποίες υπήρξε υπέρβαση των ορίων. Πραγµατοποιείται αναλογικά µε τις υπερβάσεις που σηµειώθηκαν στις βασικές υποεκτάσεις στις οποίες υπήρξε υπέρβαση των ορίων.
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