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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 382/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2005
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με
την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών
(EE L 61 της 8.3.2005, σ. 4)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα
αριθ.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6

Κανονισμός
2006
Κανονισμός
2006
Κανονισμός
2007
Κανονισμός
2007
Κανονισμός
2008
Κανονισμός
2009

σελίδα

ημερομηνία

(ΕΚ) αριθ. 432/2006 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου

L 79

12

16.3.2006

(ΕΚ) αριθ. 1913/2006 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου

L 365

52

21.12.2006

(ΕΚ) αριθ. 116/2007 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου

L 35

7

8.2.2007

(ΕΚ) αριθ. 1388/2007 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου

L 310

3

28.11.2007

(ΕΚ) αριθ. 232/2008 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου

L 73

6

15.3.2008

(ΕΚ) αριθ. 230/2009 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου

L 74

12

20.3.2009
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 382/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Μαρτίου 2005
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (1), και ιδίως το άρθρο 20,
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 (2), και
ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Λόγω του ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 αντικατέστησε
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συμβουλίου (3), πρέπει να
θεσπιστούν νέες λεπτομέρειες εφαρμογής. Συνεπώς, κρίνεται
σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/95 της
Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 1995, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συμβουλίου σχετικά
με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων
χορτονομών (4).

(2)

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διατυπωθεί μια σειρά ορισμών.

(3)

Δεδομένων των όρων που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1786/2003, πρέπει να ληφθεί υπόψη, για τα σχετικά
προϊόντα, η ελάχιστη ποιότητα εκφραζόμενη σε περιεκτικότητα
σε υγρασία και πρωτεΐνες. Λαμβανομένων υπόψη των εμπορικών
χρήσεων, πρέπει να διαφοροποιηθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία
ανάλογα με ορισμένες διαδικασίες παρασκευής.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν από τη δυνατότητα λήψης
των ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1786/2003 οι χορτονομές οι οποίες προέρχονται από εκτάσεις για
τις οποίες έχει ήδη ληφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στον
τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(5)

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει
ότι τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα ελέγχου που επιτρέπει
να εξακριβωθεί, για κάθε επιχείρηση ή αγοραστή χορτονομών
προς αφυδάτωση, η τήρηση των όρων οι οποίοι ορίζονται στον

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της
27.1.2005, σ. 15).
(3) ΕΕ L 63 της 21.3.1995, σ. 1.
4
( ) ΕΕ L 79 της 7.4.1995, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1413/2001 (ΕΕ L 191 της 13.7.2001 σ. 8).
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εν λόγω κανονισμό. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού και
την εξασφάλιση της τήρησης των όρων που δίνουν δικαίωμα
στην ενίσχυση, πρέπει οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι αγοραστές χορτονομών προς αφυδάτωση να αποτελούν αντικείμενο
διαδικασίας έγκρισης. Προς τον ίδιο αυτό σκοπό, πρέπει να οριστούν οι αναγκαίες ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
αιτήσεις ενίσχυσης, στη λογιστική αποθήκης και στις δηλώσεις
παράδοσης των επιχειρήσεων μεταποίησης. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται.
(6)

Η τήρηση των απαιτήσεων που αφορούν την ποιότητα των αποξηραμένων χορτονομών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυστηρών ελέγχων βασιζόμενων σε τακτική δειγματοληψία των τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση. Σε περίπτωση μείγματος των εν λόγω προϊόντων με άλλες ύλες, πρέπει
να πραγματοποιείται δειγματοληψία πριν την παρασκευή του
μείγματος.

(7)

Για την εξακρίβωση της αντιστοιχίας μεταξύ των ποσοτήτων των
πρώτων υλών που παραδίδονται στις επιχειρήσεις και των ποσοτήτων αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από τις επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο οι εν λόγω επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συστηματική ζύγιση των χορτονομών προς μεταποίηση
και να προσδιορίζουν το ποσοστό υγρασίας τους.

(8)

Για να διευκολυνθεί η εμπορία των χορτονομών προς μεταποίηση
και να επιτραπεί στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους ώστε να εξακριβωθεί το δικαίωμα στην ενίσχυση, είναι αναγκαίο οι συμβάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων
και των γεωργών να συνάπτονται πριν από την παράδοση των
πρώτων υλών και να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές πριν από
μία ορισμένη ημερομηνία, ώστε να καθίσταται γνωστός ο όγκος
της προβλεπόμενης παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η σύναψη συμβάσεων γραπτώς και η αναφορά ιδίως της
ημερομηνίας σύναψης, της σχετικής περιόδου εμπορίας, των ονομάτων και των διευθύνσεων των συμβαλλόμενων μερών, του
είδους των προϊόντων προς μεταποίηση και τα στοιχεία της αναγνώρισης του αγροτεμαχίου στο οποίο καλλιεργήθηκαν οι χορτονομές προς μεταποίηση.

(9)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις και οι
δηλώσεις παράδοσης οι οποίες υπόκεινται στους όρους που
ισχύουν για τις συμβάσεις που πρέπει να συντάσσονται από τις
επιχειρήσεις μεταποίησης.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος καταβολής τους.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει μία σειρά ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
παραγωγής, ακόμη και μέσω ανταλλαγών με το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνδεθούν οι έλεγχοι που αφορούν την αναγνώριση των σχετικών
αγροτεμαχίων με τους ελέγχους που διενεργούνται στο πλαίσιο
του εν λόγω συστήματος.

(12)

Εφόσον πρόκειται για καθεστώς που αναφέρεται στο παράρτημα
V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, πρέπει οι αρμόδιες
αρχές να διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους των αγροτεμαχίων που αναφέρονται στις συμβάσεις ή/και στις δηλώσεις παράδοσης και εκείνων που δηλώνονται από τους παραγωγούς στις
αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη χορήγηση ενίσχυσης.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των όρων που προβλέπονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και στον παρόντα κανονισμό,
ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στην ενίσχυση, πρέπει να προ-
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βλεφθούν ορισμένες μειώσεις και αποκλεισμοί από την ενίσχυση
με στόχο την καταστολή των καταχρήσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς
και από εξαιρετικές περιστάσεις. Πρέπει να σταθμίζονται οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας που διαπράττεται και να προβλέπεται μέχρι και ο πλήρης
αποκλεισμός από την ενίσχυση κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
(14)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς αποξηραμένων χορτονομών, είναι αναγκαίο ορισμένες πληροφορίες να κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή.

(15)

Για την προετοιμασία της έκθεσης του τομέα που προβλέπεται
για το 2008, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1786/2003, πρέπει να εισαχθούν κοινοποιήσεις για τις κτηνοτροφικές εκτάσεις και την κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την παραγωγή αποξηραμένων χορτονομών.

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003,
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατικό μέτρο σχετικά με τα
αποθέματα που θα είναι διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2005.

(17)

Σε περίπτωση εφαρμογής της προαιρετικής μεταβατικής περιόδου
που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1782/2003, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι όροι της ενίσχυσης που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 εφαρμόζεται από την 1η
Απριλίου 2005, ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας
2005/2006. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια αυτή ημερομηνία.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινής επιτροπής διαχείρισης σιτηρών και
άμεσων πληρωμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.
▼M4
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:
1. «αποξηραμένες χορτονομές », τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003·
2. «άλλα παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα », όλα τα κτηνοτροφικά
προϊόντα που έχουν υποστεί τεχνητή ξήρανση με θερμότητα και
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1214 90 90 και ιδίως:
— τα ψυχανθή φυτά,
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— τα αγρωστώδη φυτά,
— τα σιτηρά, η συγκομιδή των οποίων έγινε όταν ήταν άγουρα,
ολόκληρα φυτά, άγουροι σπόροι, τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα IX σημείο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·
3. «επιχείρηση μεταποίησης », η επιχείρηση μεταποίησης αποξηραμένων χορτονομών που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει τη δέουσα έγκριση από το κράτος
μέλος στο οποίο βρίσκεται·
4. «αγοραστής χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα », το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο
γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει
τη δέουσα έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο και το οποίο αγοράζει νωπές χορτονομές από παραγωγούς για
να τις παραδώσει σε επιχειρήσεις μεταποίησης·
5. «παρτίδα», συγκεκριμένη ποσότητα χορτονομών ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεσή της, το ποσοστό υγρασίας της και την
περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες, η οποία εξήλθε όλη μαζί ταυτόχρονα από την επιχείρηση μεταποίησης·
6. «μείγμα», προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων και
περιέχει αποξηραμένες χορτονομές, που έχουν αποξηρανθεί ή/και
αλεσθεί από την επιχείρηση μεταποίησης και πρόσθετες ύλες.
Οι «πρόσθετες ύλες » είναι προϊόντα διαφορετικού είδους από τις
αποξηραμένες χορτονομές, συμπεριλαμβανομένων των συνδετικών
και συσσωματικών υλών, ή του ίδιου είδους αλλά τα οποία έχουν
αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί σε διαφορετικά μέρη.
Ωστόσο, μία αποξηραμένη χορτονομή που περιέχει πρόσθετες ύλες
εντός του ανώτατου ορίου του 3 % του συνολικού βάρους του
τελικού προϊόντος, δεν θεωρείται ως μείγμα, υπό τον όρο ότι η
περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο σε σχέση με την ξηρά ουσία της
πρόσθετης ύλης δεν υπερβαίνει το 2,4 %·
7. «αγροτεμάχια», οι εκτάσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρεται στα άρθρα 18 και 20
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (1)·
8. «αίτηση ενιαίας ενίσχυσης », η αίτηση ενίσχυσης που αναφέρεται
στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στα άρθρα
12 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004·
9. «τελικός παραλήπτης παρτίδας αποξηραμένων χορτονομών», το
τελευταίο πρόσωπο που έλαβε την παρτίδα αυτή με την ίδια
μορφή που είχε η εν λόγω παρτίδα κατά την έξοδό της από το
εργοστάσιο μεταποίησης, για τη μεταποίηση της αποξηραμένης χορτονομής ή τη χρησιμοποίησή της για τη διατροφή των ζώων.
Άρθρο 3
Προϊόντα επιλέξιμα για ενίσχυση
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1786/2003 οι αποξηραμένες χορτονομές που πληρούν, εκτός από τις
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού,
τις απαιτήσεις της διάθεσης στην αγορά για τη διατροφή των ζώων και
εξέρχονται, ως έχουν ή σε μείγμα, από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μεταποίησης ή όταν δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην επιχείρηση αυτή, από οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης έξω από αυτή, ο
οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον έλεγχο των αποθηκευμένων
χορτονομών και έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή.
(1) ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.
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Το δικαίωμα στην ενίσχυση περιορίζεται στις ποσότητες προϊόντων που
προέρχονται από ξήρανση των χορτονομών οι οποίες παράγονται σε
αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, κατά την
έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
▼B
Άρθρο 4
Αποκλεισμός
Δεν είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 οι χορτονομές που προέρχονται από
εκτάσεις οι οποίες επωφελούνται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
Ωστόσο, όσον αφορά τις εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται ενίσχυση
για τους σπόρους προς σπορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 9 του
τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο αποκλεισμός από
την ενίσχυση στη μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών περιορίζεται
στα κτηνοτροφικά φυτά των οποίων οι σπόροι έχουν συγκομιστεί.
Επιπλέον, οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται στρεμματική ενίσχυση
για τις μεγάλες καλλιέργειες που αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του
τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί
πλήρως με αροτραίες καλλιέργειες σύμφωνα με τους τοπικούς όρους,
μπορούν να λάβουν την ενίσχυση για τη μεταποίηση σε αποξηραμένες
χορτονομές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΧΟΡΤΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΑ
Άρθρο 5
Έγκριση των επιχειρήσεων μεταποίησης
Για την έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 2, η επιχείρηση
μεταποίησης:
α) υποβάλλει στην αρμόδια αρχή φάκελο που περιλαμβάνει:
i)

▼M4

▼B

την περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης μεταποίησης, με τις ενδείξεις ιδίως, των χώρων που χρησιμοποιούνται για
την είσοδο των προϊόντων προς μεταποίηση και εκείνων που
χρησιμοποιούνται για την έξοδο των αποξηραμένων χορτονομών, των τόπων αποθήκευσης των προϊόντων προς μεταποίηση
και των τελικών προϊόντων και των μονάδων μεταποίησης·

ii) την περιγραφή των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδίως των κλιβάνων τεχνητής ξήρανσης με θερμότητα και των εγκαταστάσεων
άλεσης, με ένδειξη της ικανότητας ωριαίας εξαέρωσης και της
θερμοκρασίας λειτουργίας, καθώς και των εγκαταστάσεων ζύγισης, οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή τελικού προϊόντος που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά με την περιεκτικότητα
σε υγρασία και την ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, οι
οποίες προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1786/2003·
iii) τον κατάλογο των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται πριν
ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφυδάτωσης, καθώς και τον
ενδεικτικό κατάλογο των άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή και των τελικών προϊόντων·
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iv) τα υποδείγματα μητρώων της λογιστικής αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 12·
β) θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τη λογιστική αποθήκης και τη
χρηματοοικονομική λογιστική ενημερωμένη·
γ) διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου·
δ) πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1786/2003 και στον παρόντα κανονισμό.
Σε περίπτωση τροποποίησης ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του φακέλου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), η επιχείρηση μεταποίησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας δέκα ημερών,
ώστε να λάβει την επιβεβαίωση της έγκρισης.
Άρθρο 6
Έγκριση των αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και
άλεσμα
Για την έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 3, ο αγοραστής
των χορτονομών για αποξήρανση ή/και άλεσμα:
α) τηρεί μητρώο για τα σχετικά προϊόντα που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αγορές και τις πωλήσεις σε ημερήσια βάση ανά προϊόν και
για κάθε παρτίδα, ένδειξη της ποσότητας, τα στοιχεία της σύμβασης
που έχει συναφθεί με τον παραγωγό ο οποίος παρέδωσε το προϊόν
και ενδεχομένως, της επιχείρησης μεταποίησης προορισμού·
β) θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τη λογιστική αποθήκης και τη
χρηματοοικονομική λογιστική ενημερωμένη·
γ) διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου.
▼M4

__________

▼B
Άρθρο 7
Χορήγηση και ανάκληση των εγκρίσεων
Οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημεία 2 και 3 ζητούνται
από τους ενδιαφερομένους πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας.
Οι εγκρίσεις χορηγούνται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους
πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή έγκριση από την αρμόδια αρχή
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μετά την έναρξη της
σχετικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θεωρείται ως
εγκεκριμένη μέχρι τη χορήγηση της οριστικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, όταν δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, η αρμόδια αρχή
ανακαλεί την έγκριση, εκτός εάν η επιχείρηση μεταποίησης ή ο αγοραστής χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα λάβει τα αναγκαία
μέτρα, εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα
του προβλήματος για να συμμορφωθεί εκ νέου με τους ανωτέρω όρους.
▼M4

__________
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Άρθρο 9
Υποχρεώσεις σχετικά με την είσοδο και την έξοδο των προϊόντων
Πριν από την εισαγωγή στην επιχείρηση προϊόντων, εκτός από τις
χορτονομές προς αποξήρανση ή/και άλεσμα, με σκοπό την παρασκευή
μειγμάτων, η επιχείρηση μεταποίησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή
του σχετικού κράτους μέλους, διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που έχουν εισαχθεί.
Όταν η εισαγωγή αυτή αφορά χορτονομές οι οποίες έχουν αποξηρανθεί
ή/και αλεσθεί από μία άλλη επιχείρηση μεταποίησης, η επιχείρηση
αναφέρει επιπλέον στην αρμόδια αρχή τη καταγωγή τους και τον προορισμό τους. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους
όρους που καθορίζονται από αυτή.
▼M1

▼B

Αποξηραμένες χορτονομές που βγήκαν από τη μεταποιητική επιχείρηση
μπορούν να επανεισαχθούν μόνο για τις ανάγκες μιας νέας συσκευασίας, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους όρους
που καθορίζει η τελευταία.
Τα προϊόντα που εισάγονται ή επανεισάγονται στην επιχείρηση μεταποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να αποθηκευτούν
μαζί με τις χορτονομές που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί από την
εν λόγω επιχείρηση. Επιπλέον, περιλαμβάνονται στα λογιστικά βιβλία
της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.
Άρθρο 10
Καθορισμός

του

βάρους, δειγματοληψία και
αποξηραμένων χορτονομών

ανάλυση

των

1.
Η δειγματοληψία καθώς και η ζύγιση των αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1786/2003 πραγματοποιούνται από την επιχείρηση μεταποίησης κατά την έξοδο των αποξηραμένων χορτονομών από την επιχείρηση.
Ωστόσο, όταν οι αποξηραμένες χορτονομές αναμειγνύονται στην επιχείρηση μεταποίησης, η δειγματοληψία και η ζύγιση πραγματοποιούνται
πριν από τις εργασίες ανάμειξης.
Σε περίπτωση που η ανάμειξη πραγματοποιείται πριν ή κατά τη διάρκεια της αποξήρανσης, λαμβάνεται δείγμα μετά την αποξήρανση· συνοδεύεται από σημείωμα το οποίο αναφέρει εάν πρόκειται για μείγμα και
διευκρινίζει το είδος της πρόσθετης ύλης, την ονομασία της, την περιεκτικότητά της σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ξηρά ουσία
και το ποσοστό ενσωμάτωσής της στο τελικό προϊόν.
2.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει κάθε επιχείρηση μεταποίησης να της κοινοποιεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν, κάθε
έξοδο ή ανάμειξη αποξηραμένων χορτονομών, διευκρινίζοντας τις ημερομηνίες και τις ποσότητες ώστε να μπορέσει να διενεργήσει τους
αναγκαίους ελέγχους.
Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικά δειγματοληψία και ζύγιση σε τουλάχιστον 5 % του βάρους των αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από την επιχείρηση και σε τουλάχιστον 5 % του βάρους του
μείγματος αποξηραμένων χορτονομών κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου
εμπορίας.
3.
►M4 Ο καθορισμός των περιεκτικοτήτων σε υγρασία και σε
συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες που προβλέπονται στο άρθρο 9
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 πραγματοποιείται με δειγματοληψία σε ποσότητα το πολύ 110 τόνων σε κάθε παρτίδα αποξηραμένων
χορτονομών που εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης ή που
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αναμειγνύονται σε αυτήν, σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στις
οδηγίες της Επιτροπής 76/371/ΕΟΚ (1), 71/393/ΕΟΚ (2) και
72/199/ΕΟΚ (3). ◄
Σε περίπτωση εξόδου ή ανάμειξης πολλών παρτίδων ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεση των ειδών, το ποσοστό υγρασίας και την
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, με συνολικό βάρος μικρότερο ή ίσο από
110 τόνους, λαμβάνεται ένα δείγμα σε κάθε παρτίδα. Ωστόσο, η ανάλυση πραγματοποιείται βάσει αντιπροσωπευτικού μείγματος των δειγμάτων αυτών.
Άρθρο 11
Ζύγιση των χορτονομών και μέτρηση του ποσοστού υγρασίας των
χορτονομών προς αφυδάτωση
▼M4

▼B

1.
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καθορίζουν με συστηματική ζύγιση
τις ακριβείς ποσότητες των χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα
που τους παραδίδονται με σκοπό τη μεταποίησή τους.
2.
Η υποχρέωση συστηματικής ζύγισης δεν εφαρμόζεται, εάν η
παραγωγή της σχετικής επιχείρησης δεν υπερβαίνει τους 1 000 τόνους
ανά περίοδο ή εάν η επιχείρηση αυτή μπορεί να αποδείξει προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ότι δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα δημόσιας ζυγαριάς που βρίσκεται σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στην περίπτωση αυτή, οι ποσότητες
που παραδίδονται μπορούν να προσδιοριστούν με την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την εν
λόγω αρμόδια αρχή.
3.
Το μέσο ποσοστό υγρασίας των ποσοτήτων χορτονομών προς
αφυδάτωση μετριέται από την επιχείρηση μεταποίησης, συγκρίνοντας
τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται με τις ποσότητες αποξηραμένων
χορτονομών που λαμβάνονται.
4.
Πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου, οι επιχειρήσεις μεταποίησης κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή το μέσο ποσοστό
υγρασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το οποίο διαπιστώθηκε
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου στις χορτονομές προς
αφυδάτωση τις οποίες μεταποίησαν.

▼M5
Άρθρο 12
Λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης
1.
Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (4) χορηγείται
μόνο στις επιχειρήσεις μεταποίησης των προϊόντων που αναγράφονται
στο παράρτημα I μέρος IV του εν λόγω κανονισμού, οι οποίες πληρούν
τους ακόλουθους όρους:
α) τηρούν λογιστική αποθήκης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
i) τις ποσότητες νωπών και, ενδεχομένως, αποξηραμένων στον ήλιο
χορτονομών, οι οποίες έχουν υποστεί μεταποίηση· ωστόσο, εφόσον οι ειδικές συνθήκες της επιχείρησης το απαιτούν, οι ποσότητες υπολογίζονται βάσει των εκτάσεων που έχουν σπαρθεί·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

102
279
123
299

της
της
της
της

15.4.1976, σ. 1.
20.12.1971, σ. 7.
29.5.1972, σ. 6.
16.11.2007, σ. 1.
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ii) τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που έχουν παραχθεί
καθώς και τις ποσότητες και την ποιότητα των εν λόγω χορτονομών που έχουν εγκαταλείψει την επιχείρηση μεταποίησης·
β) παρέχουν τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον
έλεγχο του δικαιώματος είσπραξης της ενίσχυσης.
2.
Η λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε σχέση με τη χρηματοοικονομική λογιστική και επιτρέπει καθημερινή παρακολούθηση:
α) των ποσοτήτων των προϊόντων που εισέρχονται για να αφυδατωθούν ή/και να αλεστούν, με ένδειξη για κάθε παραλαβή:
i)

της ημερομηνίας εισόδου·

ii) της ποσότητας·
iii) του είδους ή των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I
μέρος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τις χορτονομές προς αφυδάτωση και, ενδεχομένως, για τις αποξηραμένες
στον ήλιο χορτονομές·
iv) του ποσοστού υγρασίας που διαπιστώθηκε στις χορτονομές
προς αφυδάτωση·
v) των στοιχείων της σύμβασης ή/και της δήλωσης παράδοσης
που προβλέπονται στα άρθρα 14 ή 15 του παρόντος κανονισμού·
β) των ποσοτήτων που παράγονται καθώς και των ποσοτήτων όλων
των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή·
γ) των ποσοτήτων που εξέρχονται, με ένδειξη για κάθε παρτίδα της
ημερομηνίας εξόδου, του ποσοστού υγρασίας και του ποσοστού
πρωτεϊνών που διαπιστώθηκαν·
δ) των ποσοτήτων των αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες η
επιχείρηση μεταποίησης έλαβε ήδη ενίσχυση και οι οποίες έχουν
εισαχθεί ή έχουν επανεισαχθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης·
ε)

του αποθέματος αποξηραμένων χορτονομών στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας·

στ) των προϊόντων τα οποία έχουν αναμειχθεί ή προστεθεί στις αποξηραμένες ή/και αλεσμένες χορτονομές από την επιχείρηση, διευκρινίζοντας το είδος τους, την ονομασία, την περιεκτικότητα σε ολικές
αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ουσία, καθώς και το ποσοστό
ενσωμάτωσής τους στο τελικό προϊόν.
3.
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν χωριστή λογιστική αποθήκης
για όλες τις κατηγορίες των αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
4.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταποίησης αφυδατώνει ή επεξεργάζεται επίσης άλλα προϊόντα εκτός από τις αποξηραμένες χορτονομές, τηρεί χωριστή λογιστική αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες
αφυδάτωσης ή επεξεργασίας.
▼B
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά έγγραφα της λογιστικής αποθήκης
1.
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας
αρχής, μετά από αίτησή της, ιδίως τα ακόλουθα δικαιολογητικά
έγγραφα:
α) τα στοιχεία που επιτρέπουν να καθοριστεί η παραγωγική ικανότητα
της επιχείρησης·
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β) την ένδειξη του αποθέματος καυσίμων που υπάρχουν στην επιχείρηση στην αρχή και στο τέλος της παραγωγής·
γ) τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων και τις αποδείξεις κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο παραγωγής·
δ) την ένδειξη των ωρών λειτουργίας των ξηραντηρίων και για τις
αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές των θραυστήρων·
ε)

τον πλήρη απολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το
παράρτημα Ι·

στ) τις συμβάσεις ή/και τις δηλώσεις παράδοσης.
2.
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης που πωλούν τα προϊόντα τους θέτουν
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα τιμολόγια αγοράς των χορτονομών προς
αποξήρανση ή/και άλεσμα, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης των αποξηραμένων χορτονομών, με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και της σύνθεσης του προϊόντος που πουλήθηκε, καθώς και του ονόματος και της
διεύθυνσης του αγοραστή.
Οι επιχειρήσεις που μεταποιούν την παραγωγή των μελών τους και τους
παραδίδουν τις αποξηραμένες χορτονομές, θέτουν στη διάθεση της
αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα δελτία εξόδου ή οποιοδήποτε άλλο λογιστικό έγγραφο που
έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και
της σύνθεσης του προϊόντος που παραδίδεται, καθώς και των ονομάτων
των παραληπτών.
Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν αποξηραμένες χορτονομές για
λογαριασμό του γεωργού και του παραδίδουν την παραγωγή αυτή,
θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα τιμολόγια των εξόδων παραγωγής,
με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και της σύνθεσης των αποξηραμένων
χορτονομών που παράγονται, καθώς και του ονόματος του γεωργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
▼M5
Άρθρο 14
Συμβάσεις
1.
Κάθε σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 περιλαμβάνει
ειδικότερα:
α) την τιμή που θα καταβληθεί στους παραγωγούς για τις νωπές χορτονομές ή, ενδεχομένως, για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές·
β) την έκταση η συγκομιδή της οποίας προορίζεται για την επιχείρηση
μεταποίησης·
γ) τους όρους παράδοσης και πληρωμής·
δ) τα επίθετα, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλομένων
μερών·
ε)

την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης·

στ) τη σχετική περίοδο εμπορίας·
ζ)

το είδος ή τα είδη χορτονομών προς μεταποίηση καθώς και την
προβλεπόμενη ποσότητά τους·

η) την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργήθηκαν οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση
ενιαίας ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια

2005R0382 — EL — 23.03.2009 — 005.001 — 12
▼M5
αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση
ή έχει καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των
εν λόγω αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
2.
Όταν μια επιχείρηση μεταποίησης εκτελεί μια σύμβαση εργασίας
«φασόν» για τη μεταποίηση χορτονομών, όπως αναφέρεται στο άρθρο
86 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007,
που έχει συνάψει με έναν ανεξάρτητο παραγωγό ή με ένα ή περισσότερα από τα μέλη της, η σύμβαση αυτή αναφέρει επιπλέον:
α) το τελικό προϊόν προς παράδοση·
β) τα έξοδα που πρέπει να πληρωθούν από τον παραγωγό.
▼B
Άρθρο 15
Δηλώσεις παράδοσης
1.
Σε περίπτωση μιας επιχείρησης που μεταποιεί τη δική της παραγωγή ή μιας ομάδας που μεταποιεί την παραγωγή των μελών της,
καταρτίζεται δήλωση παράδοσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την ημερομηνία παράδοσης ή, ενδεχομένως, μία ενδεικτική ημερομηνία εάν η παράδοση πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης παράδοσης στην αρμόδια αρχή·
β) τις ποσότητες χορτονομών που ελήφθησαν ή που πρόκειται να
ληφθούν·
γ) το είδος ή τα είδη των χορτονομών προς μεταποίηση·
δ) ενδεχομένως, το όνομα και τη διεύθυνση του μέλους της ομάδας
που πραγματοποιεί την παράδοση·
ε) την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργούνται
οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει
καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω
αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
2.
Σε περίπτωση μιας επιχείρησης που εφοδιάζεται από εγκεκριμένο
αγοραστή, καταρτίζεται δήλωση παράδοσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου αγοραστή·
β) την ημερομηνία παράδοσης ή ενδεχομένως, μια ενδεικτική ημερομηνία εάν η παράδοση πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια αρχή·
γ) τις ποσότητες των χορτονομών που ελήφθησαν ή που πρόκειται να
ληφθούν, κατανεμημένες σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των αγοραστών και των παραγωγών, αναφέροντας τα
στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων·
δ) το είδος ή τα είδη των χορτονομών προς μεταποίηση·
ε) την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργούνται
οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει
καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω
αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
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Άρθρο 16
Ημερομηνία της σύμβασης ή της δήλωσης
Οι συμβάσεις καθώς και οι δηλώσεις παράδοσης που προβλέπονται στα
άρθρα 14 και 15 καταρτίζονται γραπτώς τουλάχιστον δύο εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν μία προθεσμία μεταξύ
δύο και οκτώ εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία παράδοσης.
Άρθρο 17
Ανακοινώσεις
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι αγοραστές χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή, το αργότερο
στις 15 κάθε μήνα, ανακεφαλαιωτικό κατάλογο των συμβάσεων που
έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα και των
δηλώσεων παράδοσης που έχουν καταρτιστεί κατά τον προηγούμενο
μήνα.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιδίως:
α) την ταυτότητα του αντισυμβαλλόμενου της επιχείρησης μεταποίησης
ή του εγκεκριμένου αγοραστή ή αυτού που υποβάλλει τη δήλωση
στην περίπτωση επιχείρησης που μεταποιεί τη δική της παραγωγή ή
ομάδας που μεταποιεί την παραγωγή των μελών της·
β) την ημερομηνία της σύμβασης ή της δήλωσης παράδοσης·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης των αγροτεμαχίων·
δ) τα στοιχεία της σχετικής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση του καταλόγου ηλεκτρονικώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 18
Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
1.
Για να ληφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, η επιχείρηση μεταποίησης υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για τις ποσότητες που εξήλθαν από την εν λόγω
επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα, το αργότερο 45
ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος του μήνα αυτού.
2.
Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων:
α) η υποβολή αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 συνεπάγεται τη μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη
ημέρα των ποσών τα οποία θα λάμβανε η επιχείρηση εάν η αίτηση
είχε υποβληθεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών·
β) εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 25 ημερολογιακές ημέρες, η
αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή.
▼M6

3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 καμιά αίτηση ενίσχυσης
που υποβάλλεται στο πλαίσιο μιας περιόδου εμπορίας δεν μπορεί να
υποβληθεί μετά τις 30 Απριλίου που έπεται του τέλους της εν λόγω
περιόδου εμπορίας εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές
περιστάσεις.
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Άρθρο 19
Περιεχόμενο των αιτήσεων
1.

Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) το επίθετο, το όνομα, τη διεύθυνση και την υπογραφή του αιτούντος·
β) τις ποσότητες για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση, κατανεμημένες
ανά παρτίδα·
γ) την ημερομηνία κατά την οποία κάθε παρτίδα εξήλθε από την
επιχείρηση·
δ) την ένδειξη ότι έχουν ληφθεί δείγματα ανά παρτίδα, σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 3 κατά την έξοδο από την επιχείρηση μεταποίησης ή κατά την ανάμειξη των αποξηραμένων χορτονομών και
οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των
δειγμάτων αυτών·
ε)

την ένδειξη ανά παρτίδα όλων των ενδεχόμενων πρόσθετων υλών,
διευκρινίζοντας το είδος τους, την ονομασία τους, την περιεκτικότητά τους σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ξηρά ουσία,
καθώς και το ποσοστό ενσωμάτωσής τους στο τελικό προϊόν·

στ) σε περίπτωση μείγματος, την ένδειξη της περιεκτικότητας σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες σε κάθε παρτίδα χορτονομών που
έχουν αποξηρανθεί από την επιχείρηση, που περιλαμβάνονται στο
μείγμα, μετά από αφαίρεση της περιεκτικότητας σε ολικές αζωτούχες ουσίες οι οποίες παρέχονται από τις πρόσθετες ύλες.
2.
Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση μεταποίησης αφορά
μόνο τις χορτονομές που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί σε αυτή,
μετά από αφαίρεση του βάρους όλων των πρόσθετων υλών.
Άρθρο 20
Προκαταβολές
1.
Για να καταστεί δυνατή η λήψη προκαταβολής, σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, ο αιτών
μαζί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει βεβαίωση που πιστοποιεί τη
σύσταση της εγγύησης η οποία προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο.
2.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξακριβωθεί
το δικαίωμα στην ενίσχυση εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Άρθρο 21
Οριστικό ποσό της ενίσχυσης
1.
Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 το
οριστικό ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος
2 του εν λόγω κανονισμού. Το ποσό αυτό υπολογίζεται βάσει των
ανακοινώσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.
2.
Σε περίπτωση που μετά από μεταγενέστερες επαληθεύσεις ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη υποβάλουν μία δεύτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεόντως αιτιολογημένη και η οποία διορθώνει την πρώτη προς τα πάνω, η εν λόγω
δεύτερη ανακοίνωση θα ληφθεί υπόψη μόνον εάν το οριστικό ποσό της
ενίσχυσης που υπολογίστηκε βάσει της πρώτης ανακοίνωσης δεν έχει
χορηγηθεί. Οι ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν κατά την
επόμενη περίοδο.
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3.
Το υπόλοιπο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 καταβάλλεται, ενδεχομένως,
εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
κατά την οποία η Επιτροπή δημοσιεύει το οριστικό ποσό της ενίσχυσης
για τη σχετική περίοδο εμπορίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
▼M2

__________

▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΙ
▼M5
Άρθρο 22a
Συστήματα ελέγχου
1.
Τα κράτη μέλη καθιερώνουν συστήματα ελέγχου για να εξακριβώσουν, για κάθε επιχείρηση μεταποίησης, ότι:
α) πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 1, 3, 86 έως 89 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στα άρθρα 12 και 14 του
παρόντος κανονισμού·
β) οι ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις ενίσχυσης αντιστοιχούν στις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και οι οποίες έχουν εξέλθει από
την εν λόγω επιχείρηση.
2.
Οι αποξηραμένες χορτονομές ζυγίζονται και λαμβάνονται δείγματα κατά την εξαγωγή τους από την επιχείρηση μεταποίησης.
3.
Πριν θεσπίσουν διατάξεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα
κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή.
▼B
Άρθρο 23
Γενικές αρχές των ελέγχων
1.
Οι διοικητικοί έλεγχοι και οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης
της ενίσχυσης.
2.
Οι σχετικές αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται εάν η επιχείρηση
μεταποίησης εμποδίσει τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου.
Άρθρο 24
Διοικητικοί έλεγχοι
1.
Οι διοικητικοί έλεγχοι επιτρέπουν την ανίχνευση παρατυπιών,
ιδίως μέσω των διασταυρούμενων ελέγχων.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους μεταξύ των
αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, στις
συμβάσεις ή/και στις δηλώσεις παράδοσης και των αγροτεμαχίων αναφοράς που περιλαμβάνονται στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
ώστε να εξακριβωθεί η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση των εκτάσεων
αυτών καθαυτών και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη χορήγηση ενίσχυσης.
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2.
Μετά την ανακοίνωση των παρατυπιών που διαπιστώνονται από
τους διασταυρούμενους ελέγχους ακολουθεί οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη διοικητική διαδικασία και, ενδεχομένως, επιτόπιος έλεγχος.
Άρθρο 25
Επιτόπιοι έλεγχοι
1.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε
κίνδυνο ο σκοπός του έλεγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να
υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
2.
Ενδεχομένως, οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.
3.
Σε περίπτωση που από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστωθούν
σημαντικές παρατυπίες σε μία περιφέρεια ή σε μία επιχείρηση μεταποίησης, η αρμόδια αρχή αυξάνει αναλόγως τον αριθμό, τη συχνότητα
και το εύρος των επιτόπιων ελέγχων στις σχετικές επιχειρήσεις για το
τρέχον έτος και το επόμενο έτος.
4.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ελέγχου. Εάν από τον έλεγχο του δείγματος προκύψουν παρατυπίες, το
μέγεθος και η βάση του δείγματος διευρύνονται αναλόγως.
Άρθρο 26
Επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις μεταποίησης
▼M4

▼B

1.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο
εμπορίας τη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 12 όλων
των επιχειρήσεων μεταποίησης, και ιδίως τη σχέση μεταξύ της λογιστικής αποθήκης και της χρηματοοικονομικής λογιστικής, περιλαμβανομένων των σχετικών αντιγράφων κίνησης λογαριασμού και τιμολογίων.
2.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν με δειγματοληψία τα δικαιολογητικά
έγγραφα της λογιστικής αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης.
Ωστόσο, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα, ο
έλεγχος αφορά όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο
έτος των δραστηριοτήτων τους.
Άρθρο 27
Επιτόπιοι έλεγχοι άλλων εμπλεκομένων
1.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικά συμπληρωματικούς ελέγχους στους προμηθευτές της πρώτης ύλης, καθώς και στους εμπορευομένους στους οποίους παραδόθηκαν οι αποξηραμένες χορτονομές.
Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:
α) το 5 % τουλάχιστον των παρτίδων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης για να εξακριβωθεί η ιχνηλασιμότητα μέχρι
τον τελικό παραλήπτη·
β) το 5 % τουλάχιστον των συμβάσεων και των δηλώσεων παράδοσης
για να εξακριβωθεί το αγροτεμάχιο προέλευσης των προϊόντων που
παραδίδονται στις επιχειρήσεις μεταποίησης.
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2.
Οι εμπλεκόμενοι που υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους επιλέγονται από την αρμόδια αρχή βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαμβάνει
υπόψη:
α) το ποσό των ενισχύσεων·
β) την εξέλιξη των ενισχύσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος·
γ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη·
δ) άλλες παραμέτρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Κάθε έτος, η αρμόδια αρχή διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραμέτρων ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν τα
προηγούμενα έτη.
3.
Η αρμόδια αρχή τηρεί συστηματικά αρχείο με τους λόγους για την
επιλογή κάθε γεωργού για επιτόπιο έλεγχο. Ο επιθεωρητής που έχει
αναλάβει τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ενημερώνεται δεόντως
πριν από την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.
Άρθρο 28
Έκθεση ελέγχου
▼M4

▼B

1.
Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται λεπτομερής έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τις διάφορες πτυχές του ελέγχου και ιδίως τα
εξετασθέντα έγγραφα και μητρώα.
2.
Το υποκείμενο του ελέγχου έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την
έκθεση και να προσθέσει παρατηρήσεις. Λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Άρθρο 29
Μειώσεις και αποκλεισμοί που εφαρμόζονται σε περίπτωση
δήλωσης μεγαλύτερης ποσότητας από τις επιχειρήσεις μεταποίησης
Εάν η ποσότητα των αποξηραμένων χορτονομών που αναφέρεται σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη από την επιλέξιμη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 3, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
κανόνες:
α) όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, το ποσό της ενίσχυσης
υπολογίζεται βάσει της επιλέξιμης ποσότητας, μειωμένη κατά το
διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς·
β) όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει
το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται·
γ) όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, αλλά αποτελεί συνέχεια
μίας πρώτης παρόμοιας διαπίστωσης κατά την ίδια περίοδο, η
αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται·
δ) όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει
το 50 % των επιλέξιμων ποσοτήτων ή όταν διαφορά μεγαλύτερη του
20 %, αλλά μικρότερη από 50 % διαπιστώνεται εκ νέου κατά την
ίδια περίοδο εμπορίας, καμία ενίσχυση δεν χορηγείται για αυτή την
περίοδο εμπορίας.
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Το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί λαμβάνεται από τις πληρωμές που
πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης την οποία
δικαιούται η επιχείρηση, βάσει των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλει
κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που έπονται της περιόδου της
διαπίστωσης.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παρατυπίες που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο διεπράχθησαν εσκεμμένα από την επιχείρηση μεταποίησης, ο
δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση για την τρέχουσα περίοδο
εμπορίας και την επόμενη περίοδο.
Άρθρο 30
Μειώσεις και αποκλεισμοί που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη
τήρησης ορισμένων όρων έγκρισης από τις επιχειρήσεις
μεταποίησης και από τους εγκεκριμένους αγοραστές
Όταν διαπιστωθεί ότι η λογιστική αποθήκης δεν πληροί τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 12, ή ότι δεν μπορεί να καθοριστεί η σχέση
μεταξύ της λογιστικής αποθήκης, της χρηματοοικονομικής λογιστικής
και των δικαιολογητικών εγγράφων, με την επιφύλαξη των μειώσεων
και των αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 29, επιβάλλεται στην
επιχείρηση μεταποίησης μείωση μεταξύ 10 % και 30 % του ποσού της
ενίσχυσης που ζητήθηκε για την τρέχουσα περίοδο, ανάλογα με τη
σοβαρότητα των παραλείψεων.
Εάν οι ίδιες παρατυπίες διαπιστωθούν εκ νέου σε περίοδο δύο ετών
μετά την πρώτη διαπίστωση, η έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης
ανακαλείται από την αρμόδια αρχή για ελάχιστο χρονικό διάστημα μίας
περιόδου εμπορίας και ανώτατο τριών περιόδων εμπορίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται στην αρμόδια αρχή κοινοποιούνται γραπτώς εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την
ημέρα που ο υπεύθυνος της επιχείρησης μεταποίησης είναι σε θέση να
το πράξει.
Άρθρο 32
Συμπληρωματικά μέτρα και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ κρατών
μελών
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά
μέτρα τα οποία επιβάλλονται για την ορθή εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Προς το σκοπό αυτό, εάν οι κατάλληλες μειώσεις ή αποκλεισμοί δεν προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν τις κατάλληλες εθνικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις μεταποίησης ή σε άλλους παράγοντες
του εμπορικού κλάδου, όπως οι γεωργοί ή οι αγοραστές που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η
τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης.
2.
Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για να εξασφαλιστεί
η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να επιτραπεί η εξακρίβωση της
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γνησιότητας των εγγράφων που υποβάλλονται ή/και η ακρίβεια των
στοιχείων που διαβιβάζονται.
Άρθρο 33
Ανακοινώσεις των κρατών μελών στην Επιτροπή
1.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή στην αρχή κάθε
τριμήνου, τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες
κατά το προηγούμενο τρίμηνο έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, κατανεμημένες ανά μήνα εξόδου των εν λόγω ποσοτήτων από την επιχείρηση μεταποίησης. ►M1 Οι ανακοινώσεις αυτές δεν καλύπτουν τις
ποσότητες κατά την έννοια του άρθρου 34, καθώς και του άρθρου
34α του παρόντος κανονισμού. ◄
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31
Μαΐου κάθε έτους, τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών για τις
οποίες το δικαίωμα στην ενίσχυση έχει αναγνωριστεί κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας. ►M1 Αναφορικά με τις περιόδους εμπορίας 2005/2006 και 2006/2007, στις ποσότητες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες κατά την έννοια των άρθρων 34 και 34α. Το
αργότερο στις 31 Μαΐου 2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην
Ευρώπη τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που υπήρχαν στις
μεταποιητικές επιχειρήσεις ως αποθέματα στις 31 Μαρτίου 2006 και για
τις οποίες ποσότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34α, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης, κατά την περίοδο εμπορίας 2006/2007, της
ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1786/2003 για την περίοδο εμπορίας 2005/2006, καθώς και, κατά περίπτωση, της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. ◄
Η ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο κατανέμεται ανάλογα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 2 σημείο 1. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για να διαπιστωθεί εάν έχει τηρηθεί η μέγιστη εγγυημένη ποσότητα.
2.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α) το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις εκτιμώμενες ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που βρίσκονται στο απόθεμα στις
επιχειρήσεις μεταποίησης στις 31 Μαρτίου του εν λόγω έτους·
β) το αργότερο στις 30 Απριλίου 2005, τις ποσότητες αποξηραμένων
χορτονομών που βρίσκονται στο απόθεμα στις επιχειρήσεις μεταποίησης στις 31 Μαρτίου 2005 και οι οποίες τυγχάνουν των διατάξεων του άρθρου 34·
γ) το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τον αριθμό των νέων
εγκρίσεων, των εγκρίσεων που έχουν ανακληθεί και των προσωρινών εγκρίσεων για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας·
δ) το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα στατιστικά στοιχεία για
τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 23
έως 28 και τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που εφαρμόστηκαν
στο πλαίσιο των άρθρων 29, 30 και 31, για την προηγούμενη
περίοδο εμπορίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·
▼M5

ε)

το αργότερο έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα στοιχεία για την
κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή
αφυδατωμένων χορτονομών σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, καθώς και την εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων νωπών χορτονομών προς μεταποίηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, για την προηγούμενη
περίοδο εμπορίας·
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στ) κατά τη διάρκεια του μήνα που έπεται του τέλους κάθε εξαμήνου,
τα μέσα ποσοστά υγρασίας που διαπιστώθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στις χορτονομές προς αφυδάτωση και τα οποία ανακοινώθηκαν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 4·
ζ)

το αργότερο την 1η Μαΐου 2005, τα μέτρα που ελήφθησαν για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, καθώς και του
παρόντος κανονισμού, και ιδίως τα μέτρα εθνικών κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Αποθέματα στις 31 Μαρτίου 2005

1.
Οι αποξηραμένες χορτονομές που έχουν παραχθεί κατά την
περίοδο εμπορίας 2004/2005 και οι οποίες δεν έχουν εγκαταλείψει
την επιχείρηση μεταποίησης ή έναν από τους τόπους αποθεματοποίησης
που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού,
πριν από τις 31 Μαρτίου 2005 μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/95 κατά την
περίοδο εμπορίας 2005/2006, υπό τον όρο ότι:
α) τηρούν τους όρους του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού·
β) εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης υπό τον έλεγχο της
αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα
άρθρα 10 και 11 του παρόντος κανονισμού·
γ) καταλογίζονται στο πλαίσιο των εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων
που χορηγούνται στα σχετικά κράτη μέλη για την περίοδο εμπορίας
2004/2005·
δ) έχουν δηλωθεί και πιστοποιηθεί κατά την περίοδο εμπορίας
2004/2005.
2.
Οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η τήρηση
των διατάξεων της παραγράφου 1.
▼M1
Άρθρο 34α
Αποθέματα στις 31 Μαρτίου 2006
▼M3

1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού, οι αποξηραμένες χορτονομές που έχουν παραχθεί κατά την
περίοδο εμπορίας 2005/06 και οι οποίες δεν έχουν εξέλθει από την
επιχείρηση μεταποίησης ή έναν από τους τόπους αποθεματοποίησης
του άρθρου 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, πριν από τις
31 Μαρτίου 2006, μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 κατά την περίοδο εμπορίας
2005/06, καθώς και, κατά περίπτωση, της ενίσχυσης του άρθρου 71
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
υπό τον όρο ότι:
α) τηρούν τους όρους του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού·
β) εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06 υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τους
όρους των άρθρων 10 και 11 του παρόντος κανονισμού·
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γ) καταλογίζονται στο πλαίσιο των εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων
που χορηγούνται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την περίοδο
εμπορίας 2005/06·
δ) έχουν δηλωθεί και πιστοποιηθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06.
▼M1

▼M3

2.
Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για να εξασφαλιστεί η τήρηση των
διατάξεων της παραγράφου 1.
3.
Με την επιφύλαξη της περιόδου ενενήντα ημερών που προβλέπεται για την επαλήθευση του δικαιώματος ενίσχυσης, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 20 παράγραφος 2, οι ενισχύσεις που δικαιούνται οι δικαιούχοι καταβάλλονται υπό τους ακόλουθους όρους:
α) η ενίσχυση του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003
καταβάλλεται στις επιχειρήσεις μεταποίησης σε τριάντα εργάσιμες
ημέρες από την έκδοση της απόφασης για την πληρωμή εκ μέρους
του οργανισμού πληρωμών·

▼M1

β) η ενίσχυση του άρθρου 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καταβάλλεται εντός των προθεσμιών
του άρθρου 35 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 35
Προαιρετική μεταβατική περίοδος
1.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προαιρετική μεταβατική περίοδο
κατά την έννοια του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
καταβάλλουν στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με σκοπό να μεταβιβαστεί στους παραγωγούς, την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 71
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,
βάσει των ποσοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμες για την
περίοδο εμπορίας 2005/2006.
Η ενίσχυση αυτή προσδιορίζεται βάσει των δυνητικά επιλέξιμων ποσοτήτων και εντός των πλαισίων του ανώτατου δημοσιονομικού ορίου που
εμφαίνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της
Επιτροπής (1).
Ως ποσότητες δυνητικά επιλέξιμες νοείται το άθροισμα των ποσοτήτων
που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμες κατά την περίοδο εμπορίας
2005/2006 για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και των ποσοτήτων οι οποίες έχουν παραχθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης, κατά την περίοδο εμπορίας 2006/2007, της
ίδιας αυτής ενίσχυσης περιόδου εμπορίας 2005/2006, καθώς και, κατά
περίπτωση, της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος
2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 34α. Οι εν λόγω δυνητικά επιλέξιμες ποσότητες δεν συμπεριλαμβάνουν τις ποσότητες κατά την έννοια του άρθρου
34.
2.
Σε περίπτωση εφοδιασμού της μεταποιητικής επιχείρησης με χορτονομές προερχόμενες από άλλο κράτος μέλος, η ενίσχυση την οποία
προβλέπει το άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τότε μόνο θα καταβάλλεται στις μεταποιητικές
επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταβίβασή της στον παραγωγό, εάν ο τελευταίος βρίσκεται σε κράτος μέλος που εφαρμόζει την προαιρετική μεταβατική περίοδο.
3.
Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προσδιορίζεται σύμφωνα
(1) ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 15.
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με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1786/2003.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατά την οποία η
Επιτροπή θα δημοσιεύσει το ύψος των ποσών στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ποσότητες που αναγνωρίστηκαν επιλέξιμες για την ενίσχυση μετά απ’ αυτήν την ημερομηνία δημοσίευσης,
η καταβολή των ποσών γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών μετά την
ημερομηνία αναγνώρισης της επιλεξιμότητας.
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μεταβιβάζουν στους παραγωγούς την ενίσχυση εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή του ποσού εκ
μέρους του κράτους μέλους.
▼B
Άρθρο 36
Διάταξη για την περίοδο εμπορίας 2004/2005
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/95 καταργείται.
Ωστόσο, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του ισχύοντος
καθεστώτος ενισχύσεων κατά την περίοδο εμπορίας 2004/2005 συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την οριστική εκκαθάριση των αποτελεσμάτων
της εν λόγω περιόδου εμπορίας.
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή αποξηραμένων χορτονομών
Κράτος μέλος:
Περίοδος εμπορίας:
Αντικείμενο

Μονάδα

α

Παραγωγή αποξηραμένων χορτονομών

τόνοι αποξηραμένων χορτονομών

β

Μέση υγρασία κατά την είσοδο

%

γ

Μέση υγρασία κατά την έξοδο

%

δ

Μέση θερμοκρασία του αέρα κατά την είσοδο στο ξηραντήριο

βαθμοί
σίου

ε1

Μέση ειδική κατανάλωση

Megajoule ανά
kg αφυδατωμένων χορτονομών

ε2

Ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε ανά τόνο
ύδατος που εξατμίστηκε

Megajoule ανά
kg ύδατος που
εξατμίστηκε

Κελ-

▼M4

▼M1
Συμπληρώνεται για κάθε είδος χρησιμοποιηθέντος καυσίμου (1):
Τύπος καυσίμου:

(1)

στ

Μέση ειδική θερμαντική ικανότητα

mégajoule ανά
τόνο καυσίμου

ζ

Χρησιμοποιηθείσα ποσότητα

τόνοι
μου

η

Παραχθείσα ενέργεια

mégajoule

Αέριο, άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, βιομάζα κ.λπ.

καυσί-

Ποσότητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εξέλιξη των εκτάσεων που καλλιεργούνται με οσπριοειδή και άλλες νωπές χορτονομές
Κράτος μέλος:
Περίοδος εμπορίας:
Κωδικοί CronosEurostat

Νωπές χορτονομές

α

2611 + 2670

α = β + γ Νωπές χορτονομές που καλλιεργούνται σε αρόσιμες εκτάσεις εκ των
οποίων:

β

2611

β) Ετήσιες χορτονομές (αραβόσιτος για
χορτονομή, άλλες)

γ

2670

γ)

δ

2672

εκ των οποίων: Μηδική

ε

0002

Συνολική έκταση των μονίμων λειμώνων και
βοσκοτόπων

Πολυετείς
χορτονομές
(τριφύλλι,
μηδική, προσωρινοί λειμώνες και
βοσκότοποι)

Έκταση σε 1 000
εκτάρια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
A. Στατιστικά στοιχεία ελέγχων — Πληθυσμός που αποτελεί αντικείμενο των ελέγχων
A. Εγκρίσεις επιχειρήσεων μεταποίησης:
A.1.Αριθμός εγκεκριμένων επιχειρήσεων για την περίοδο
A.2.Αριθμός νέων εγκρίσεων
A.3.Αριθμός ανακλήσεων εγκρίσεων
A.4.εκ των οποίων ανακλήσεις για λιγότερο από μία περίοδο
A.5.εκ των οποίων ανακλήσεις για μία περίοδο ή περισσότερο
B. Εγκρίσεις αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα
B.1.Αριθμός εγκεκριμένων αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/
και άλεσμα για την περίοδο
B.2.Αριθμός νέων εγκρίσεων
B.3.Αριθμός ανακλήσεων εγκρίσεων
B.4.εκ των οποίων ανακλήσεις για λιγότερο από μία περίοδο
B.5.εκ των οποίων ανακλήσεις για μία περίοδο ή περισσότερο
Γ. Συμβάσεις
Γ.1. Αριθμός συμβάσεων
Γ.2. Αριθμός σχετικών γεωργών
Γ.3. Αριθμός αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις
Γ.4. Έκταση (σε εκτάρια) που καλύπτεται από τις συμβάσεις
Δ. Δηλώσεις παραδόσεων
Δ.1. Αριθμός δηλώσεων παραδόσεων
Δ.2. Αριθμός σχετικών γεωργών
Δ.3. Αριθμός αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις παραδόσεων
Δ.4. Έκταση (σε εκτάρια) που καλύπτεται από τις δηλώσεις παραδόσεων
E. Υποβληθείσες αιτήσεις
E.1. Αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν
E.2. Αριθμός σχετικών παρτίδων
E.3. Μεταποιημένη ποσότητα
E.4. Εξελθούσα ποσότητα (αντικείμενο αιτήσεων ενίσχυσης)
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B. Στατιστικά στοιχεία ελέγχων – Αριθμός ελέγχων και αποτελέσματα
A.
Έλεγχος των εκτάσεων που δηλώθηκαν στις συμβάσεις και
στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης

αριθμός
γεωργών

αριθμός
συμβάσεων

αριθμός
αγοραστών

αριθμός
συμβάσεων

αριθμός
αγροτεμαχίων

έκταση

μη επιεθνικές
λέξιμες
δηλωθεί- κυρώσεις
(άρθρο
σες
32)
ποσότητες

A.1.Διοικητικοί έλεγχοι:
A.1.1. Περίπτωση διπλής δήλωσης της ίδιας έκτασης από
έναν ή περισσότερους αιτούντες
A.1.2. Περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της σύμβασης (ή
δήλωσης παράδοσης) και της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης
A.2. Επιτόπιοι έλεγχοι των εκτάσεων που δηλώθηκαν:
A.2.1. Αριθμός επιτόπιων ελέγχων
A.2.2. Περιπτώσεις χωρίς ανωμαλίες
A.2.3. Περιπτώσεις δήλωσης μεγαλύτερων εκτάσεων
A.2.4. Περιπτώσεις δήλωσης μικρότερων εκτάσεων
A.2.5. Είδος καλλιέργειας διαφορετικό από αυτό που
δηλώθηκε
A.2.6. Άλλες παραβάσεις

B.
Έλεγχοι των αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και
άλεσμα

B.1.Αριθμός επιτόπιων ελέγχων
B.2.Περιπτώσεις χωρίς ανωμαλίες
B.3.Περιπτώσεις παρατυπιών στη λογιστική αποθήκης
B.4.Άλλες παραβάσεις

Γ.
Έλεγχοι των επιχειρήσεων μεταποίησης

Γ.1. Διοικητικοί έλεγχοι:
Γ.1.1. Καθυστερημένες αιτήσεις, καθυστερήσεις μέχρι 25
ημέρες
Γ.1.2. Καθυστερημένες αιτήσεις, καθυστέρηση μεγαλύτερη των 25 ημερών
Γ.1.3. Παράλειψη προηγούμενης κοινοποίησης της εξόδου
Γ.1.4. Μη τήρηση κριτηρίων υγρασίας ή/και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
Γ.1.5. Άλλες διαπιστωθείσες παρατυπίες
Γ.2.

Επιτόπιοι έλεγχοι επιχειρήσεων μεταποίησης

Γ.2.1. Αριθμός επιτόπιων ελέγχων
Γ.2.2. Αριθμός ληφθέντων δειγμάτων (άρθρο10 παράγραφος 2)

εξελθείσα
ποσόαριθμός
τητα
αριθμός αριθμός
επιχειρήαιτήσεων παρτίδων αποξηρασεων
μένων
χορτονομών

ποσότητα
μείγματος αποξηραμένων χορτονομών
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Γ.
Έλεγχοι των επιχειρήσεων μεταποίησης

εξελθείσα
ποσόαριθμός
τητα
αριθμός αριθμός
επιχειρήαιτήσεων παρτίδων αποξηρασεων
μένων
χορτονομών

Γ.2.3. Παράλειψη εκ των προτέρων κοινοποίησης της εξόδου
Γ.2.4. Μη τήρηση κριτηρίων υγρασίας ή/και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
Γ.2.5. Παρατυπίες στη ζύγιση
Γ.2.6. Αναντιστοιχία λογιστικής αποθήκης και χρηματοοικονομικής λογιστικής
Γ.2.7. Άλλες περιπτώσεις παρατυπιών στη λογιστική αποθήκης
Γ.2.8. Άλλες διαπιστωθείσες παρατυπίες
Γ.3.

Επιβληθείσες κυρώσεις (άρθρο 29):

Γ.3.1. Διαφορά μικρότερη ή ίση του 20 % [άρθρο 29
στοιχείο α)]
Γ.3.2. Καθ’ υποτροπή διαφορά μικρότερη ή ίση από 20 %
[άρθρο 29 στοιχείο γ)]
Γ.3.3. Διαφορά ανώτερη από 20 % και κατώτερη ή ίση
από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο β)]
Γ.3.4. Καθ’ υποτροπή διαφορά ανώτερη από 20 % και
κατώτερη από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο δ)]
Γ.3.5. Διαφορά ανώτερη από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο δ)]
Γ.3.6. Εσκεμμένη παρατυπία (άρθρο 29 τρίτο εδάφιο)
Γ.3.7. Δημοσιονομικές κυρώσεις 10 % έως 30 % (άρθρο
30)

Δ.
Έλεγχος της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων (άρθρο 27
παράγραφος 1)

Δ.1. Έλεγχος της πραγματοποίησης των αγορών χορτονομών προς αποξήρανση και άλεσμα (παράδοση και
πληρωμή)
Δ.2. Έλεγχος της πραγματοποίησης (παραλαβή και πληρωμή) της εξόδου των αποξηραμένων χορτονομών
προς τον πρώτο ενδιάμεσο φορέα («επιχειρήσεις
εμπορίας»)
Δ.3. Έλεγχος της πραγματοποίησης (παραλαβή και πληρωμή) της εξόδου των αποξηραμένων χορτονομών
προς τον τελικό παραλήπτη

αριθμός
παρτίδων

εξελθούσα
ποσότητα
αποξηραμένων χορτονομών

ποσότητα
μείγματος
αποξηραμένων χορτονομών

ποσότητα
μείγματος αποξηραμένων χορτονομών

