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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2001
για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες
για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα και για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Πρέπει να καθορισθεί η κατηγορία «άλλοι οίνοι» σε σχέση µε
την ταξινόµηση των αποδεκτών να καλλιεργηθούν στην Κοινότητα ποικιλιών αµπέλου, η οποία έχει θεσπισθεί από τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999.

(7)

Είναι δυνατόν οι πληροφορίες που αφορούν την έκταση να
είναι ανακριβείς χωρίς ο δηλών να διαθέτει τα µέσα για να
προβεί στις αναγκαίες επαληθεύσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν, για τις περιπτώσεις αυτές, κυρώσεις
συναρτήσει της βαρύτητας του σφάλµατος στην υποβληθείσα δήλωση.

(8)

Το καθεστώς κυρώσεων πρέπει να παρέχει επαρκή βαθµό
αναλογικότητας για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από
τους παραγωγούς και οι οποίες, µετά τη διενέργεια ελέγχων,
αποδεικνύονται ελλιπείς ή ανακριβείς. Πρέπει, συνεπώς, να
προσαρµοστεί η επιβαλλοµένη κύρωση συναρτήσει της
διόρθωσης που έχει επιφερθεί στις δηλώσεις.

(9)

Η κατάλληλη γνώση της παραγωγής και των αποθεµάτων
στον αµπελοοινικό τοµέα µπορεί, στο παρόν στάδιο, να
αποκτηθεί µόνο βάσει των δηλώσεων εσοδείας και αποθεµάτων που υποβάλλονται από τους διάφορους ενδιαφερόµενους. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν τα κατάλληλα
µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους και είναι πλήρεις και
ακριβείς, προβλέποντας κυρώσεις, τόσο σε περίπτωση µη
υποβολής δηλώσεων όσο και σε περίπτωση υποβολής
ψευδών ή ελλιπών δηλώσεων. Πρέπει, για να διευκολυνθεί η
επεξεργασία των στοιχείων των σχετικών µε τις δηλώσεις,
κάθε δήλωση που υποβάλλεται στην αρµόδια διοικητική
ενότητα να εξετάζεται ανεξάρτητα από άλλες δηλώσεις που
µπορεί να υπέβαλε ο ίδιος παραγωγός σε άλλες διοικητικές
ενότητες του κράτους µέλους.

(10)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 του Συµβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1631/98 (4), προέβλεψε την κατάρτιση κοινοτικού
αµπελουργικού µητρώου. Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη
µέλη, που διαθέτουν πλήρες µητρώο, να δύνανται να χρησιµοποιήσουν ορισµένα στοιχεία του µητρώου εάν δεν παρέχει
η δήλωση.

(11)

Για να διασφαλισθεί η παρακολούθηση της αµπελοοινικής
αγοράς πρέπει να διαθέτουµε ορισµένα στοιχεία για την
αγορά αυτή. Εκτός από τα στοιχεία που παρέχονται από
τους συγκεντρωτικούς πίνακες των διαφόρων δηλώσεων,
είναι απαραίτητες οι πληροφορίες για τις διαθέσιµες
ποσότητες, τις χρήσεις και τις τιµές του οίνου και επί των
τιµών του οίνου. Πρέπει, συνεπώς να προβλεφθεί ότι τα
κράτη µέλη συγκεντρώνουν τις πληροφορίες αυτές και τις
ανακοινώνουν στην Επιτροπή σε καθορισµένες ηµεροµηνίες.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 826/2000 (2), και ιδίως τα άρθρα 23, 33 και 73,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει ότι οι παραγωγοί οινοποιήσιµων σταφυλιών, καθώς
και οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου, δηλώνουν κάθε έτος
τις ποσότητες των προϊόντων της τελευταίας εσοδείας και
ότι οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έµποροι, εκτός
από τους λιανοπωλητές, δηλώνουν κάθε έτος τα αποθέµατα
που κατέχουν.

(2)

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι τα κράτη µέλη
µπορούν επίσης να απαιτούν από τους εµπόρους σταφυλιών
να δηλώνουν τις ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά.

(3)

Είναι απαραίτητο, για να διευκολυνθεί η διαχείριση της
αγοράς, να καθορίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει
να υποβάλλονται οι δηλώσεις. Επειδή η εποχή του τρύγου
είναι διαφορετική στα κράτη µέλη, πρέπει να προβλεφθεί
κλιµάκωση των ηµεροµηνιών κατά τις οποίες υποβάλλονται
δηλώσεις από τους παραγωγούς. Πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τους εµπορευόµενους που µεταβιβάζουν αµπελοοινικά προϊόντα πριν από τις
προβλεπόµενες για τις δηλώσεις προθεσµίες.

(4)

Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο να επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής διπλής δήλωσης στους παραγωγούς για
τους οποίους µπορούν να παρέχονται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες στο πλαίσιο µιας µόνο δήλωσης που αφορά
την παραγωγή οίνου. Είναι δυνατό να απαλλαγούν οι πολύ
µικροί παραγωγοί, δεδοµένου ότι το σύνολο της παραγωγής
τους αντιπροσωπεύει σχετικά µικρό όγκο της κοινοτικής
παραγωγής.

(5)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
θα πρέπει να προβλεφθούν πίνακες που θα περιλαµβάνουν
τα στοιχεία που πρέπει εµφαίνονται στις δηλώσεις, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών την επιλογή
της µορφής µε την οποία τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να
παρέχονται από τους επιχειρηµατίες. Εξάλλου, είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι ηµεροµηνίες κατά τις οποίες οι
πληροφορίες που έχουν ληφθεί πρέπει να συγκεντρώνονται
σε εθνικό επίπεδο και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή,
καθώς και η µορφή σύµφωνα µε την οποία πρέπει να πραγµατοποιείται αυτή η διαβίβαση.

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 4.

(3) ΕΕ L 208 της 31.7.1986, σ. 1.
(4) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 14.
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Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπενθυµισθεί ότι για να διασφαλιστεί αυτή η παρακολούθηση της αγοράς µε αποτελεσµατικό τρόπο και για να είµαστε σε θέση να πραγµατοποιούµε
τις πλέον αξιόπιστες προβλέψεις του προϋπολογισµού και
σε εύθετο χρόνο, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι ηµεροµηνίες που έχουν καθοριστεί για την ανακοίνωση των πληροφοριών.
Για να υπάρξει η αναγκαία συνοχή µεταξύ των προβλεποµένων κυρώσεων στον παρόντα κανονισµό και των κυρώσεων που αποσκοπούν στο ίδιο στόχο στον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 545/2001 (2), πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός αυτός και να εισαχθούν
οι κατάλληλες προσαρµογές των κυρώσεων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης των
σιτηρών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο παρών κανονισµός αφορά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 σχετικά µε τις πληροφορίες για την
αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς
στον αµπελοοινικό τοµέα.
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καταθέσουν στο συνεταιρισµό δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:
i) το ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αµπελοπαραγωγού,
ii) η ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών,
iii) η έκταση του εν λόγω αµπελώνα και ακριβής θέση αυτού.
Το συνεταιριστικό οινοποιείο ή η ένωση ελέγχει την ακρίβεια των
στοιχείων της δήλωσης αυτής µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτει.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο και µε
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 4,
τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν από τη δήλωση εσοδείας:
α) τους τρυγητές οι οποίοι µεταποιούν οι ίδιοι ή παραδίδουν για
µεταποίηση σε οίνο για λογαριασµό τους το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους·
β) τους τρυγητές οι οποίοι συνεταιρίζονται ή συµµετέχουν σε
συνεταιριστικά οινοποιεία ή σε ένωση και οι οποίοι παραδίδουν
το σύνολο της εσοδείας τους, υπό µορφή σταφυλιών ή/και
γλεύκους, στον εν λόγω συνεταιρισµό ή ένωση, συµπεριλαµβανοµένων των τρυγητών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.
Άρθρο 3
Η έκταση που πρέπει να εµφαίνεται στη δήλωση που προβλέπεται
στο άρθρο 2 είναι η παραγωγική έκταση του αµπελώνα µέσα στη
διοικητική ενότητα που καθορίζεται από το κράτος µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

∆ηλώσεις εσοδείας
Άρθρο 2
1.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων
αυτών που παράγουν σταφύλια, στο εξής καλούµενα «τρυγητές»,
υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρµόδιες αρχές που ορίζονται απο τα
κράτη µέλη, στην προβλεπόµενη διοικητική ενότητα, δήλωση εσοδείας που περιλαµβάνει, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
στον πίνακα Α και, κατά περίπτωση, στον πίνακα Β του παραρτήµατος.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέψουν την υποβολή µιας
δήλωσης ανά εκµετάλλευση.
2.

Απαλλάσσονται από τη δήλωση εσοδείας:

α) οι τρυγητές των οποίων το σύνολο της παραγωγής σταφυλιών
προορίζεται για κατανάλωση ως έχει ή για αποξήρανση ή για
άµεση µεταποίηση σε χυµό σταφυλής·
β) οι τρυγητές, των οποίων οι εκµεταλλεύσεις καταλαµβάνουν
λιγότερο από δέκα ares αµπέλου και των οποίων κανένα µέρος
της εσοδείας δεν τέθηκε ή δεν θα τεθεί σε εµπορία υπό
οποιανδήποτε µορφή·
γ) οι τρυγητές των οποίων οι εκµεταλλεύσεις καταλαµβάνουν λιγότερο από δέκα ares αµπέλου και οι οποίοι παραδίδουν το
σύνολο της εσοδείας τους στα συνεταιριστικά οινοποιεία των
οποίων είναι µέλη. Στην περίπτωση αυτή οι τρυγητές πρέπει να
(1) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45.
(2) ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας ή/και εµπορίας
Άρθρο 4
1.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων
αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα
οποία βάσει της εσοδείας της τρέχουσας περιόδου έχουν παραγάγει
οίνο ή/και έχουν στην κατοχή τους, τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προϊόντα άλλα από τον οίνο,
υποβάλλουν κάθε χρόνο, στις αρµόδιες αρχές που ορίζονται από
τα κράτη µέλη, δήλωση παραγωγής που περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα Γ του παραρτήµατος.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέψουν ότι τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων αυτών, που πριν από τις
ηµεροµηνίες που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 1 έχουν
επεξεργασθεί ή/και διαθέσει στην αγορά προϊόντα πριν από το
στάδιο της παραγωγής του οίνου κατά την τρέχουσα περίοδο,
υποβάλλουν στις αρµόδιες αρχές δήλωση επεξεργασίας ή εµπορίας
που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα
Γ.
3.
Απαλλάσσονται, εντούτοις, από τη δήλωση εσοδείας ή, ενδεχοµένως, από τη δήλωση επεξεργασίας ή/και εµπορίας οι τρυγητές
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, καθώς και οι
παραγωγοί που λαµβάνουν, µε οινοποίηση στις εγκαταστάσεις τους
προϊόντων που έχουν αγοραστεί, ποσότητα οίνου κατώτερη από
δέκα εκατόλιτρα και η οποία δεν έχει τεθεί ή δεν θα τεθεί στο
εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
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4.
Απαλλάσσονται επίσης της δήλωσης παραγωγής, οι τρυγητές
µέλη συνεταιριστικού οινοποιείου το οποίο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και οι οποίοι διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής
τους σε σταφύλι στο εν λόγω οινοποιείο, αλλά διατηρούν το
δικαίωµα οινοποίησης για οικογενειακή κατανάλωση ποσότητας
οίνου µικρότερης των δέκα εκατόλιτρων.
5.
Στην περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων
των προσώπων αυτών που εκχωρούν προϊόντα πρίν από το στάδιο
της παραγωγής του οίνου, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα που επιτρέπουν στους παραγωγούς που υποχρεούνται να
υποβάλουν δηλώσεις, να δύνανται να διαθέτουν τις διάφορες
πληροφορίες που πρέπει να αναγράφουν στις δηλώσεις αυτές.
Άρθρο 5
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, τα κράτη µέλη που σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 έχουν συντάξει πλήρες αµπελουργικό µητρώο, που ενηµερώνεται ετησίως ή άλλο παρόµοιο
διοικητικό µέσο ελέγχου, δύνανται να απαλλάξουν τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, ή τις ενώσεις των προσώπων αυτών, ή τους
τρυγητές που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, από τη δήλωση της
έκτασης.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από τα
κράτη µέλη συµπληρώνουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από το
άρθρο αυτό µε την ένδειξη της έκτασης, βάσει των στοιχείων τον εν
λόγω µητρώου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ηλώσεις αποθεµάτων
Άρθρο 6
1.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οι ενώσεις των προσώπων
αυτών, εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές και τους λιανοπωλητές, υποβάλλουν κάθε χρόνο, στις αρµόδιες αρχές που ορίζουν τα
κράτη µέλη, δήλωση για τα αποθέµατα γλευκών σταφυλιών,
συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών, ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών και οίνων, που έχουν στην κατοχή τους
στις 31 Ιουλίου. Σε ό, τι αφορά τα κοινοτικά αµπελουργικά προϊόντα, δεν περιλαµβάνονται στη δήλωση αυτή τα προερχόµενα από
σταφύλια που συγκοµίσθηκαν κατά τη διάρκεια του τρύγου του
τρέχοντος ηµερολογιακού έτους.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη των οποίων η ετήσια παραγωγή οίνου δεν
υπερβαίνει τα 25 000 εκατόλιτρα, µπορούν να απαλλάσσουν από
την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο,
πέραν των λιανοπωλητών, τους εµπόρους που δίαθέτουν αποθέµατα σε περιορισµένες ποσότητες, υπό τον όρο ότι οι αρµόδιες
αρχές θα είναι σε θέση να προσκοµίσουν στην Επιτροπή στατιστική
εκτίµηση των εν λόγω αποθεµάτων που υπάρχουν στο κράτος
µέλος.
2.
Θεωρούνται ως λιανοπωλητές, κατά την έννοια της παραγράφου 1, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων
αυτών που ασκούν κατ’ επάγγελµα εµπορική δραστηριότητα που
περιλαµβάνει την απευθείας πώληση οίνου στον καταναλωτή, σε
µικρές ποσότητες, εξαιρουµένων εκείνων που χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις εξοπλισµένες για την αποθήκευση και την εµφιάλωση
οίνου σε µεγάλες ποσότητες.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται
από κάθε κράτος µέλος, λαµβάνοντας υπόψη, κυρίως, τις ιδιαιτερότητες του εµπορίου και της διανοµής.
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3.
Η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα ∆ του
παραρτήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κοινές διατάξεις
Άρθρο 7
1.
Τα κράτη µέλη συντάσσουν τα υποδείγµατα εντύπων των
διαφόρων δηλώσεων και εξασφαλίζουν ότι στα έντυπα αυτά αναφέρονται τουλάχιστον τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους πίνακες Α, Β, Γ και ∆ του παραρτήµατος.
Τα προαναφερόµενα έντυπα είναι δυνατόν να µην αναφέρουν ρητά
την έκταση, εφόσον το κράτος µέλος έχει τη δυνατότητα να
προσδιορίσει µε ακρίβεια το στοιχείο αυτό µέσω άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στη δήλωση, κυρίως την παραγωγική έκταση
και τη συνολική εσοδεία της εκµετάλλευσης, ή στο αµπελουργικό
µητρώο.
Τα στοιχεία που περιέχονται στις δηλώσεις που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ελέγχου για να
εξασφαλίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα αυτά και της
διαβιβάζουν τα υποδείγµατα των εντύπων που καθορίζονται στο
πρώτο εδάφιο.
2.
Τα κράτη µέλη των οποίων η αµπελουργική έκταση δεν
υπερβαίνει τα 100 εκτάρια και τα οποία διαθέτουν:
— ορισµένες πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις
δηλώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ από άλλες
διοικητικές πράξεις µπορούν να µην συµπληρώσουν τις
δηλώσεις όσον αφορά τις πληροφορίες αυτές,
— όλες τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις
που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ από άλλες διοικητικές
πράξεις µπορούν να απαλλάξουν τους επιχειρηµατίες από την
υποβολή της µιας ή της άλλης των δηλώσεων αυτών.
Τα κράτη µέλη στα οποία τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου ΙΙ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 δεν εφαρµόζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του εν λόγω κανονισµού και τα οποία διαθέτουν:
— ορισµένες πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις
δηλώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ από άλλες διοικητικές πράξεις µπορούν να µην συµπληρώσουν τις δηλώσεις
όσον αφορά τις πληροφορτες αυτές,
— όλες τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις
που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ από άλλες διοικητικές
πράξεις µπορούν να απαλλάξουν τους επιχειρηµατίες από την
υποβολή της µιας ή της άλλης των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 8
Για τη σύνταξη των δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και
4 θεωρούνται ως «άλλοι οίνοι», οι οίνοι που προέρχονται από
ποικιλίες σταφυλιών που εµφαίνονται στην ταξινόµηση των ποικιλιών οίνου που έχει συνταχθεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του κανονισµου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 συγχρόνως, για
την ίδια διοικητική ενότητα, ως οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών
και, κατά περίπτωση, ως επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών, ποικιλίες σταφυλιών σταφιδοποιίας ή ποικιλίες σταφυλιών για την επεξεργασία αποσταγµάτων οίνου.
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Ωστόσο, όσον αφορά τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 4,
θεωρουνται ώς άλλοι οίνου, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου,
µόνον εκείνοι οι οποίοι προορίζονται για την επεξεργασία αποσταγµάτων οίνου ονοµασίας προελεύσεως ή για την υποχρεωτική απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Άρθρο 9
Οι ποσότητες προϊόντων που πρέπει να εµφαίνονται στις δηλώσεις
που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 6 εκφράζονται σε εκατόλιτρα
οίνου. Οι ποσότητες συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών ή ανακαθαρισµένων συµπυκνωµένων γλευκών σταφυλιών που εµφαίνονται στις δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 εκφράζονται σε
εκατόλιτρα των προϊόντων αυτών.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, στις προβλεπόµενες από το άρθρο 2 δηλώσεις, οι ποσότητες εκφράζονται σε
εκατόκιλα αντί για εκατόλιτρα.
Για τη µετατροπή των ποσοτήτων των προϊόντων εκτός από τον
οίνο σε εκατόλιτρα οίνον, τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν
συντελεστές που µπορούν να προσαρµοστούν µε διάφορα αντικειµενικά κριτήρια που επηρεάζουν τη µετατροπή αυτή. Οι συντελεστές ανακοινώνονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή ταυτόχρονα
µε την ανακεφαλαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 14.
Η ποσότητα του οίνου που εγγράφεται στη δήλωση παραγωγής
που προβλέπεται στο άρθρο 4 είναι η συνολική ποσότητα που
λαµβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύµωσης, συµπεριλαµβανοµένης της οινολάσπης.
Άρθρο 10
Με το παρόντα κανονισµό δεν θίγονται οι διατάξεις των κρατών
µελών που θεσπίζουν καθεστώς δηλώσεων εσοδείας, παραγωγής,
επεξεργασίας ή/και εµπορίας ή αποθεµάτων που προβλέπει την
παροχή πληρέστερων πληροφοριών, λόγω, ιδίως, του γεγονότος ότι
αναφέρεται σε κατηγορίες προσώπων ευρύτερες από αυτές που
προβλέπονται στα άρθρα 2, 4 και 6.
Άρθρο 11
1.
Οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4 υποβάλλονται το αργότερο στις 10 ∆εκεµβρίου. Εντούτοις, τα κράτη µέλη
έχουν τη δυνατότητα καθορισµού µιας ή περισσότερων ηµεροµηνιών πριν από την προαναφερθείσα. Εκτός τούτων, µπορούν να
καθορίζουν ηµεροµηνία κατά την οποία οι κατεχόµενες ποσότητες
λαµβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των δηλώσεων.
2.
Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 υποβάλλονται το
αργότερο στις 10 Σεπτεµβρίου για τις ποσότητες που κατέχονται
στις 31 Ιουλίου. Εντούτοις, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα
καθορισµού µιας ή περισσότερων ηµεροµηνιών πριν από την προαναφερθείσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κυρώσεις
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ηµεροµηνίες, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αποκλείονται του
ευεργετήµατος των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 24, 29,
30, 34 και 35 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999, κατά τη
διάρκεια της ιδίας περιόδου εµπορίας, καθώς και των µέτρων που
αποφασίζονται κατά την επόµενη περίοδο.
Εντούτοις, η υπέρβαση των προβλεπόµενων προθεσµιών του
πρώτου εδαφίου συνεπάγεται µείωση κατά 15 % του καταβλητέου
ποσού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εµπορίας σε
περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας µέχρι και κατά πέντε εργάσιµες ηµέρες, και κατά 30 % σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσµίας µέχρι και κατά δέκα εργάσιµες ηµέρες.

Άρθρο 13
1.
Οι υποκείµενοι στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων εσοδείας, παραγωγής, εµπορίας ή/και επεξεργασίας ή αποθεµάτων που
έχουν υποβάλει δηλώσεις που αποδείχτηκαν ελλιπείς ή ανακριβείς
από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, µπορούν να επωφεληθούν των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 24, 29, 30, 34
και 35 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, µόνον εάν η γνώση
των ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων δεν είναι ουσιώδης για την
ορθή εφαρµογή των εν λόγω µέτρων.
2.
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όταν οι δηλώσεις που
προβλέπονται από τον κανονισµό αυτό έχουν αποδεχθεί ελλιπείς ή
ανακριβείς από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, και όταν η
γνώση των ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων είναι ουσιώδους σηµασίας για την ορθή εφαρµογή των µέτρων, το κράτος µέλος επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις, µε την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων:
α) σε ό,τι αφορά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 24, 34 και 35
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 µέτρα, οι ενισχύσεις
µειώνόνται κατά τις ακόλουθες αναλογίες:
— κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της διόρθωσης της απόδοσης όταν η εν λόγω διόρθωση είναι µικρότερη ή ίση µε
5 %,
— κατά ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού διόρθωσης της απόδοσης όταν η διόρθωση αυτή είναι µεταξύ του 5 και του
20 %.
Οι ενισχύσεις αυτές καθώς και εκείνες που αποφασίστηκαν για
την επόµενη περίοδο δεν χορηγούνται όταν η διόρθωση της
απόδοσης είναι ανώτερη του 20 %.
Εφόσον το διαπιστωθέν στη δήλωση σφάλµα οφείλεται σε στοιχεία παρασχεθέντα από άλλους παραγωγούς ή συνεταιριστές, τα
ονόµατα των οποίων αναφέρονται στα προβλεπόµενα έγγραφα,
και δεν είναι δυνατόν να επαληθευθούν, εκ των προτέρων, από
τον δηλούντα, οι ενισχύσεις µειώνονται µόνον κατά την αναλογία της πραγµατοποιούµενης διόρθωσης·
β) σε ό,τι αφορά τα µέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 29 και
30 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 εφόσον δεν έχει
καταβληθεί η αξία του οίνου που παραδόθηκε στην απόσταξη, η
τιµή που καταβάλλει ο οινοπνευµατοποιός στον παραγωγό που
υποβάλλει τη δήλωση µειώνεται κατά τις ακόλουθες αναλογίες:

Άρθρο 12

— κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό του δηλωθέντος όγκου
όταν η εν λόγω διόρθωση είναι µικρότερη ή ίση µε 5 %,

Οι υποκείµενοι στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων εσοδείας,
παραγωγής, εµπορίας ή/και επεξεργασίας ή αποθεµάτων που δεν
υπέβαλαν τις δηλώσεις αυτές στις προβλεπόµενες στο άρθρο 11

— κατά ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού διόρθωσης του
δηλωθέντος όγκου όταν η διόρθωση αυτή είναι µεταξύ του
5 και του 20 %.
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Οι τιµές αυτές, καθώς και εκείνες που αποφασίζονται για την
επόµενη περίοδο δεν χορηγούνται όταν η διόρθωση του
δηλωθέντος όγκου είναι µεγαλύτερη του 20 %.
Εφόσον το διαπιστωθέν στη δήλωση σφάλµα οφείλεται σε στοιχεία παρασχεθέντα από άλλους παραγωγούς ή συνεταιριστές τα
ονόµατα των οποίων αναφέρονται στα προβλεπόµενα έγγραφα
και δεν είναι δυνατόν να επαληθευθούν εκ των προτέρων από
του δηλούντα, οι τιµές µειώνονται µόνο κατά την αναλογία της
πραγµατοποιούµενης διόρθωσης.

2.
Για κάθε περιφέρεια τα κράτη µέλη καθορίζουν τις αγορές
για τη διαπίστωση των τιµών.
3.
Στις επιλεγείσες αγορές καταγράφονται κάθε δεκατέσσερις
ηµέρες µε τα κατάλληλα µέσα, οι τιµές των λευκών και ερυθρών
επιτραπέζιων οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη και η ποσότητα των
οίνων αυτών που διατέθηκε στο εµπόριο.
4.
Οι προαναφερθείσες τιµές είναι οι τιµές για εµπόρευµα χύµα
στην εκµετάλλευση του παραγωγού.

Οι ενισχύσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον οινοπνευµατοποιό προσαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές βάσει της τιµής
που καταβλήθηκε στον παραγωγό.
3.
Όταν οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) έχουν ήδη καταβληθεί, οι αρµόδιες αρχές ανακτούν το
πλεόνασµα της ενίσχυσης προσαυξηµένο µε τους τόκους που
ισχύουν στο κράτος µέλος από την ηµεροµηνία καταβολής της
σχετικής ενίσχυσης µέχρι την ανάκτησή της. Η ενδεχόµενη υπέρβαση της προκαταβολής της ενίσχυσης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τον συγκεκριµένο τοµέα, πρέπει να επιστρέφεται
στον αρµόδιο οργανισµό προσαυξηµένη µε τους τόκους που
ισχύουν στο κράτος µέλος από την ηµεροµηνία πληρωµής της
προκαταβολής µέχρι την ανάκτησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Υποχρεώσεις πληροφόρησης από τα κράτη µέλη
Άρθρο 14
Σε ηµεροµηνίες που επιτρέπουν τις ανακοινώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 16 τα κράτη µέλη συντάσσουν:
α) συγκεντρωτικό πίνακα, σε εθνικό επίπεδο, των δηλώσεων
παραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισµού
αυτού και, ενδεχοµένως, τους συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν για τη µετατροπή των ποσοτήτων προϊόντων εκτός του
οίνου από εκατόκιλα σε εκατόλιτρα οίνου στις διάφορες περιφέρειες παραγωγής·
β) συγκεντρωτικό πίνακα, σε εθνικό επίπεδο, των δηλώσεων αποθεµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισµού αυτού·
γ) εκτίµηση, για την τρέχουσα περίοδο, της προβλεπόµενης
παραγωγής των προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα που ελήφθησαν στο έδαφός τους·
δ) εκτίµηση, για την τρέχονσα περίοδο, των στοιχείων που επιτρέπουν την εκτίµηση των διαθεσίµων ποσοτήτων και των χρήσεων
των αµπελοοινικών προϊόντων στο έδαφός τους·
ε) προσωρινό ισοζύγιο της προηγουµένης περιόδου και οριστικό
ισοζύγιο της προτελευταίας περιόδου.
Άρθρο 15
1.
Για τη διαπίστωση των τιµών, τα κράτη µέλη, µε εξαίρεση
εκείνα στα οποία τα κεφάλαια Ι και ΙΙ του τίτλου ΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 δεν εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 21
του εν λόγω κανονισµού, οριοθετούν περιφέρειες παραγωγής που
αποτελούνται από αµπελουργικές περιοχές των οποίων η παραγωγή
εµφανίζει επαρκώς οµοιογενή χαρακτηριστικά.
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Άρθρο 16
1.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α) το αργότερο στις 15 Σεπτεµβρίου και στις 30 Νοεµβρίου της
τρέχουσας περιόδου, τις εκτιµήσεις του προβλεπόµενου όγκου
παραγωγής του προϊόντος του αµπελοοινικού τοµέα που ελήφθησαν στο έδαφός τους που αναφέρονται στο άρθρο 14
στοιχείο γ)·
β) το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου, τον συγκεντρωτικό πίνακα των
δηλώσεων των αποθεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14
στοιχείο β)·
γ) το αργότερο στις 30 Νοεµβρίου, τα στοιχεία που επιτρέπουν
την εκτίµηση των διαθέσιµων ποσοτήτων και των χρήσεων των
αµπελοοινικών προϊόντων στο έδαφός τους, που αναφέρονται
στο άρθρο 14 στοιχείο δ)·
δ) το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου, το προσωρινό ισοζύγιο της
προηγούµενης περιόδου και, το αργότερο στις 15 Μαρτίου, το
οριστικό ισοζύγιο της προτελευταίας περιόδου, που αναφέρεται
στο άρθρο 14 στοιχείο ε). Τα ισοζύγια αυτά πρέπει να απευθυνθούν στην Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ε) το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου, τον συγκεντρωτικό πίνακα
των δηλώσεων παραγωγής, που αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο α), ή εκτίµηση αυτού του συγκεντρωτικού πίνακα. Σε
περίπτωση εκτιµήσεως, το οριστικό αποτέλεσµα πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο στις 15 Απριλίου.
Οι ανακοινώσεις που γίνονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επιβεβαιώνονται ταχυδροµικώς, ως ηµεροµηνία δε αποστολής θεωρείται
η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου.
2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α) πριν από την 1η Αυγούστου 2001:
— την οριοθέτηση των περιφερειών παραγωγής,
— την εκτίµηση της παραγωγής των πέντε τελευταίων περιόδων
για τις περιοχές που περιλαµβάνονται στις περιφέρειες
αυτές,
— τις αγορές που έχουν επιλεγεί για κάθε περιφέρεια για τη
διαπίστωση των τιµών,
— τις διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη διαπίστωση των τιµών·
β) από την 1η Αυγούστου 2001 ανακοινώνουν στην Επιτροπή
κάθε δεύτερη Τρίτη τις τιµές αυτές και τις ποσότητες που
διατέθηκαν στο εµπόριο, καθώς και κάθε στοιχείο που θεωρούν
χρήσιµο για την εκτίµηση της εξέλιξης της αγοράς στις περιφέρειες παραγωγής·
γ) τις ενδεχόµενες διακυµάνσεις των στοιχείων που αναφέρονται
στην πρώτη και τρίτη περίπτωση του στοιχείου α).
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Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 17
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε νέο σηµαντικό
γεγονός που είναι δυνατό να µεταβάλει αισθητά την εκτίµηση των
διαθέσιµων ποσοτήτων και των χρήσεων, η οποία πραγµατοποιείται
βάσει των οριστικών στοιχείων των παρελθόντων ετών.
Άρθρο 18
Εκτός από τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς, τα στοιχεία
των δηλώσεων χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αφορούν
την κατανοµή της παραγωγής µεταξύ επιτραπέζιων οίνων v.q.p.r.d.
και άλλων οίνων καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν, για τους παραγωγούς, από την εφαρµογή του εν
λόγω κανονισµού.
Άρθρο 19
Η Επιτροπή διασφαλίζει την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών
που έλαβε δυνάµει του κανονισµού αυτού.
Άρθρο 20
Το άρθρο 74 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1623/2000 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Ο οργανισµός παρέµβασης ανακτά από τον παραγωγό
ποσό ίσο µε µέρος ή µε το σύνολο της ενίσχυσης που έχει
καταβληθεί στον οινοπνευµατοποιό, εφόσον ο παραγωγός δεν
πληροί τους όρους που προβλέπονται από τις κοινοτικές διατάξεις για τη σχετική απόσταξη για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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α) ο εν λόγω παραγωγός δεν έχει υποβάλει τη δήλωση συγκοµιδής, παραγωγής, ή αποθέµατος εντός των καθορισµένων
προθεσµιών.
Το ποσό που θα ανακτηθεί καθορίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες που καθορίζονται από το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής (*)·
β) υπέβαλε µία των δηλώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο
α) που έχει αποδειχθεί ελλιπής ή ανακριβής από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους και τα ελλείποντα ή ανακριβή
στοιχεία είναι βασικά για την εφαρµογή του εν λόγω
µέτρου.
Το ποσό που θα ανακτηθεί καθορίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες που έχουν καθοριστεί από το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1282/2001·
γ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο
άρθρό 37 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και η
παράβαση διαπιστώθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οινοπνευµατοποιό µετά την πληρωµή της ελάχιστης τιµής που πραγµατοποιήθηκε βάσει προηγουµένων δηλώσεων·
Το ποσό που θα ανακτηθεί είναι το σύνολο της ενίσχυσης
που καταβλήθηκε στον οινοπνευµατοποιό.
(*) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 14.»
Άρθρο 21
Καταργήσεις
Καταργούνται οι κανονισµοί της Επιτροπής
2396/84 (1) και (ΕΚ) αριθ. 1294/96 (2).

(ΕΟΚ)

αριθ.

Άρθρο 22
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 21.8.1984, σ. 14.
(2) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

L 176/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29.6.2001

29.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 176/21

L 176/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29.6.2001

29.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 176/23

