
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1097/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Οκτωβρίου 2014 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών 
μελών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ
βρίου 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 (1), και ιδίως το 
άρθρο 151 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 223 παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Το άρθρο 151 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζει ότι, από την 1η Απριλίου 2015, οι πρώτοι αγοραστές 
ανεπεξέργαστου γάλακτος οφείλουν να δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή τη συνολική ποσότητα ανεπεξέργαστου 
γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα, και ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω ποσότητα. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής κανόνες σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα των εν λόγω δηλώσεων και κοινοποιήσεων (2). 

(2)  Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 αφορούν καθεστώτα ενισχύσεων 
που δεν ισχύουν πλέον και πρέπει, συνεπώς, να απαλειφθούν. 

(3)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (3), η υποχρέωση χρησιμοποίησης των συστημάτων 
πληροφοριών σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμόεισήχθη στον κανονισμό(ΕΕ) αριθ. 479/2010 με τον εκτελεστικό κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2013 της Επιτροπής (4), με εξαίρεση τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010. Οι προσαρμογές που απαιτούνται στο σύστημα πληροφοριών για την επεξεργασία 
των εν λόγω κοινοποιήσεων θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2014. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 479/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2010 τροποποιείται ως εξής: 

1)  Το κεφάλαιο I απαλείφεται. 

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο Iα: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

Άρθρο 1α 

1. Από την 1η Μαΐου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 25 κάθε μήνα, τη συνολική 
ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος που παραδόθηκε τον προηγούμενο μήνα στους πρώτους αγοραστές που 
είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, σύμφωνα με το άρθρο 151 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η συνολική 
παραδοθείσα ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος εκφράζεται σε χιλιόγραμμα και αφορά γάλα με την πραγμα
τική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες. 
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(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 135 της 2.6.2010, σ. 26). 

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την 
κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθε
στώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3). 

(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1709/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 972/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1454/2007, (ΕΚ) αριθ. 826/2008, (ΕΚ) 
αριθ. 1296/2008, (ΕΚ) αριθ. 1130/2009, (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 και (ΕΕ) αριθ. 479/2010 όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στο 
πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 8). 



2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πρώτοι αγοραστές που είναι εγκατε
στημένοι στο έδαφός τους δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή, έγκαιρα και με ακριβή τρόπο, την ποσότητα ανεπεξέργα
στου αγελαδινού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα, ώστε να συμμορφωθούν με την προθεσμία που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1.». 

3)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι λέξεις «εάν είναι διαθέσιμη» απαλείφονται. 

4)  Στο άρθρο 4, η παραπομπή στο τμήμα IΑ αντικαθίσταται από παραπομπή στο τμήμα I. 

5)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 8 

1. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (*). 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 
4 και 6 υποβάλλονται από τα κράτη μέλη ηλεκτρονικά, με χρήση των μεθόδων που έχει θέσει στη διάθεσή τους η Επιτροπή. 
Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων ορίζονται με βάση τα υποδείγματα ή τις μεθόδους που διατίθενται στις 
αρμόδιες αρχές από την Επιτροπή. Τα εν λόγω υποδείγματα και μέθοδοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται αφού ενημε
ρωθεί η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 229 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και οι οικείες αρμόδιες 
αρχές, κατά περίπτωση.  

(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών 
εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε 
εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών 
προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου 
(ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).». 

Άρθρο 2 

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

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2014. 

Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 2 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015. 

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

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO  
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