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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 266/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Μαρτίου 2014
για την κατανομή, μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, των εθνικών ποσοστώσεων γάλακτος που
έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2013/2014 στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συμβουλίου
και των απευθείας πωλήσεων για την περίοδο από 1ης Απρι
λίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013, για όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 69
παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 595/2004 της Επιτροπής (4), τα κράτη μέλη κοι
νοποίησαν στην Επιτροπή τις ποσότητες οι οποίες έχουν
οριστικά μετατραπεί, μετά από αίτηση των παραγωγών,
μεταξύ των ατομικών ποσοστώσεων των παραδόσεων και
των απευθείας πωλήσεων.

(5)

Οι συνολικές εθνικές ποσοστώσεις για όλα τα κράτη μέλη
που καθορίζονται στο παράρτημα IX παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αυξήθηκαν κατά 1 %
από 1ης Απριλίου 2013, εκτός από την Ιταλία, της οποίας
η ποσόστωση είχε ήδη αυξηθεί κατά 5 % από 1ης Απριλίου
2009. Τα κράτη μέλη, εκτός από την Ιταλία, κοινοποίησαν
στην Επιτροπή την κατανομή μεταξύ παραδόσεων και απευ
θείας πωλήσεων της συμπληρωματικής ποσόστωσης.

(6)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί η κατανομή,
μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, των εθνικών
ποσοστώσεων για την περίοδο από 1ης Απριλίου 2013 έως
31 Μαρτίου 2014 που έχουν καθοριστεί στο παράρτημα IX
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επι
τροπή έπρεπε να ενεργήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονι
σμού. Η αντίστοιχη διαδικασία, βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, είναι η διαδικασία εξέτασης που ορίζεται
στο άρθρο 229 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Δεδομένου ότι η κατανομή μεταξύ παραδόσεων και απευ
θείας πωλήσεων χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς για τους
ελέγχους, σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 22 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 595/2004 και για την κατάρτιση του ετήσιου
ερωτηματολογίου που προβλέπεται στο παράρτημα I του
εν λόγω κανονισμού, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ημερο
μηνία λήξης του παρόντος κανονισμού μετά την τελευταία
δυνατή ημερομηνία των ελέγχων αυτών.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργά
νωση των γεωργικών αγορών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (2) κατάργησε και αντικατέ
στησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 από 1ης
Ιανουαρίου 2014. Ωστόσο, το άρθρο 230 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέ
πει ότι όσον αφορά το σύστημα περιορισμού της παραγωγής
γάλακτος, το τμήμα III του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι του
μέρους ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθώς και
το άρθρο 55, το άρθρο 85 και τα παραρτήματα IX και X
του εν λόγω κανονισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015.

Το άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι οι παραγωγοί μπορούν να διαθέ
τουν μία ή δύο ατομικές ποσοστώσεις, μία για παραδόσεις
και μία για απευθείας πωλήσεις. Η μετατροπή μεταξύ των
ποσοστώσεων μπορεί να γίνεται μόνο από την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτή
σεως του παραγωγού.

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 341/2013 (3) της
Επιτροπής καθορίζει την κατανομή μεταξύ των παραδόσεων

(1) EE L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347
της 20.12.2013, σ. 671).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 341/2013 της Επιτροπής, της 16ης
Απριλίου 2013, για την κατανομή, μεταξύ «παραδόσεων» και «απευθείας
πωλήσεων», των εθνικών ποσοστώσεων γάλακτος που έχουν καθοριστεί
για την περίοδο 2012/2013 στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 107 της 17.4.2013, σ. 1).

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου
2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 94 της
31.3.2004, σ. 22).
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Άρθρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η κατανομή, για την περίοδο από 1ης Απριλίου 2013 έως 31 Μαρ
τίου 2014, μεταξύ των παραδόσεων και των απευθείας πωλήσεων
των εθνικών ποσοστώσεων που έχουν καθοριστεί στο παράρτημα IX
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.

15.3.2014

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

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου
2015.

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

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κράτη μέλη

Βέλγιο

Παραδόσεις (τόνοι)

Απευθείας πωλήσεις (τόνοι)

3 563 518,754

38 596,156

980 634,534

68 883,082

Τσεχική Δημοκρατία

2 906 440,166

28 704,691

Δανία

4 847 745,007

164,466

30 228 356,043

90 572,707

Εσθονία

686 868,079

6 057,970

Ιρλανδία

5 782 432,252

1 989,984

Ελλάδα

878 297,757

1 317,000

Ισπανία

6 492 010,746

65 544,699

Γαλλία

26 027 402,340

343 828,937

698 513,437

66 486,563

10 923 133,189

365 409,677

Κύπρος

154 996,181

662,611

Λετονία

767 328,466

13 804,232

1 753 484,887

74 154,094

292 146,310

608.000

1 967 812,833

165 591,689

52 205,729

0,000

11 971 575,644

78 917,011

Αυστρία

2 908 728,694

83 999,794

Πολωνία

9 909 800,752

145 996,304

Πορτογαλία (1)

2 080 100,794

8 803,752

Ρουμανία

1 567 149,958

1 710 046,520

Σλοβενία

597 475,443

20 697,937

Σλοβακία

1 075 921,492

39 834,729

Φινλανδία (2)

2 615 010,522

4 818,381

Σουηδία

3 589 229,658

4 800,000

15 749 697,318

147 007,248

Βουλγαρία

Γερμανία

Κροατία
Ιταλία

Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες

Ηνωμένο Βασίλειο

(1) Εκτός από τη Μαδέρα
(2) Η φινλανδική εθνική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και η συνολική ποσότητα της
φινλανδικής εθνικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού διαφέρουν λόγω αύξησης της ποσόστωσης κατά
784,683 τόνους για την αποζημίωση των φινλανδών παραγωγών «SLOM», σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.

