
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Μαΐου 2009 

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το 
αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την 
παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που 

πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγο 
ράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 115 παράγραφος 2 και 
το άρθρο 121, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 τροποποιεί το προηγού 
μενο καθεστώς στον αμπελοοινικό τομέα, που είχε θεσπιστεί 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου 
της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπε 
λοοινικής αγοράς ( 2 ), και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2392/86 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 
για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού 
μητρώου ( 3 ), με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2009. 

(2) Σήμερα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες και τα μέτρα που 
αφορούν την ενημέρωση και την εποπτεία του αμπελουργι 
κού μητρώου καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2392/86, ενώ οι εκτελεστικές διατάξεις για τη σύσταση 
του αμπελουργικού μητρώου περιέχονται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 649/87 της Επιτροπής ( 4 ). 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 108 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, ορισμένα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό 
μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για 
το δυναμικό παραγωγής. 

(4) Πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
649/87 και να θεσπιστούν εκτελεστικές διατάξεις για το 
αμπελουργικό μητρώο. 

(5) Το αμπελουργικό μητρώο αποσκοπεί κυρίως στην παρακο 
λούθηση και τον έλεγχο του δυναμικού παραγωγής. Σύμ 
φωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου εκτάσεων είναι συμβατές με το Ολο 
κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Είναι 

ιδίως σημαντικό να προβλεφθεί ότι η ταυτοποίηση των κατό 
χων εκμετάλλευσης και των αμπελοτεμαχίων που αυτοί εκμε 
ταλλεύονται είναι συμβατή με το ΟΣΔΕ. 

(6) Για να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση, χωρίς όμως να 
θιγούν οι στόχοι του αμπελουργικού μητρώου, είναι σημα 
ντικό να μην καταστεί υποχρεωτική η συγκέντρωση πληρο 
φοριών από τους κατόχους εκμετάλλευσης με πολύ περιορι 
σμένη παραγωγή. 

(7) Για να διασφαλιστεί η πρακτική χρήση του αμπελουργικού 
μητρώου, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιό του 
είναι σκόπιμο να αντιστοιχούν με εκείνες που απαιτεί ο 
τίτλος IV «Δυναμικό  παραγωγής» του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 555/2008 της Επιτροπής ( 5 ), με τον οποίο θεσπίστη 
καν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008, όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, 
τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής 
και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. 

(8) Για να διασφαλιστεί η συνοχή των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν την αμπελουργία, είναι σημαντικό να περιλαμ 
βάνονται στο αμπελουργικό μητρώο ορισμένα δεδομένα που 
συλλέγονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
357/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, 
περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτά 
σεων ( 6 ), ειδικότερα δε, τα δεδομένα για το έτος φύτευσης 
του αμπελοτεμαχίου. 

(9) Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία του αμπελουργικού 
μητρώου αποτυπώνουν συνεχώς την πραγματική κατάσταση 
της αμπελουργίας, πρέπει να προβλεφθεί η διαρκής ενημέ 
ρωση και τακτική επαλήθευσή τους. 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, αφενός οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών 
και οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου δηλώνουν κάθε έτος 
τις ποσότητες των προϊόντων της τελευταίας συγκομιδής και, 
αφετέρου, οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έμποροι, 
εκτός από τους εμπόρους λιανικής, δηλώνουν κάθε έτος τα 
αποθέματά τους. Το ίδιο άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τους εμπόρους 
σταφυλιών να δηλώνουν τις ποσότητες του προϊόντος αυτού 
που διέθεσαν στην αγορά.

EL 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 

( 1 ) ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. 
( 3 ) ΕΕ L 208 της 31.7.1986, σ. 1. 
( 4 ) ΕΕ L 62 της 5.3.1987, σ. 10. 

( 5 ) ΕΕ L 170 της 30.6.2008, σ. 1. 
( 6 ) ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124.



(11) Για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων που αφο 
ρούν τις δηλώσεις, κάθε δήλωση που υποβάλλεται στην 
αρμόδια διοικητική ενότητα είναι σκόπιμο να θεωρείται ανε 
ξάρτητη από άλλες δηλώσεις, τις οποίες ενδεχομένως υπέ 
βαλε ο ίδιος παραγωγός σε άλλες διοικητικές ενότητες του 
κράτους μέλους. 

(12) Δεν  είναι απαραίτητο να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής 
διπλής δήλωσης στους παραγωγούς για τους οποίους όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο 
μόνο της δήλωσης παραγωγής οίνου. Είναι δυνατόν να 
απαλλαγούν οι πολύ μικροί παραγωγοί, δεδομένου ότι το 
σύνολο της παραγωγής τους αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό 
μέρος του όγκου της κοινοτικής παραγωγής. 

(13) Πρέπει, επίσης, να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής δηλώσεων 
στους επιχειρηματίες που μεταβιβάζουν αμπελοοινικά προϊό 
ντα πριν από τις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες 
για τις δηλώσεις. 

(14) Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της αγοράς, είναι αναγκαίο 
να καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να υπο 
βάλλονται οι δηλώσεις. Επειδή η εποχή του τρυγητού δια 
φέρει μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να προβλεφθεί κλι 
μάκωση των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων από τους 
παραγωγούς. 

(15) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ενδείκνυται να προβλεφθούν με έντυπα τα στοιχεία που πρέ 
πει να αναφέρονται στις δηλώσεις και να αφεθεί στη διακρι 
τική ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της μορφής με 
την οποία τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να παρέχονται από 
τους επιχειρηματίες. 

(16) Η χρήση διαδικασιών πληροφορικής αντικαθιστά σταδιακά 
τη χειρωνακτική καταχώριση δεδομένων στους διάφορους 
τομείς της διοικητικής δραστηριότητας. Είναι επομένως σκό 
πιμο να μπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορικές και 
ηλεκτρονικές διαδικασίες και κατά τη χρήση των υποχρεω 
τικών δηλώσεων. 

(17) Πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη που διαθέτουν πλήρες 
αμπελουργικό μητρώο η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ορι 
σμένα στοιχεία του μητρώου, όπως είναι η έκταση. Είναι 
επομένως σκόπιμο να απαλλάσσονται οι παραγωγοί, σε ορι 
σμένες περιπτώσεις, από την υποχρέωση δήλωσης της έκτα 
σης. 

(18) Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν 
υπερβαίνει τα 500 εκτάρια, με παραγωγή οίνου που δεν 
υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα, πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν ορισμένα στοιχεία από τις δηλώσεις και να απαλ 
λάσσουν τους παραγωγούς από την υποχρέωση υποβολής 
κάποιας από τις δηλώσεις, σε περιπτώσεις που πρέπει να 
καθοριστούν. 

(19) Πρέπει να καθοριστούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να ενοποιούνται σε κεντρικό, 
εθνικό επίπεδο. 

(20) Στο παρόν στάδιο, κατάλληλη γνώση της παραγωγής και των 
αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα μπορεί να αποκτηθεί 
μόνο με βάση τις δηλώσεις συγκομιδής και αποθεμάτων που 
υποβάλλουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους ενδια 
φερόμενους και θα είναι πλήρεις και ακριβείς, προβλέποντας 
την επιβολή κυρώσεων, τόσο σε περίπτωση μη υποβολής 
δηλώσεων, όσο και σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή ελλι 
πών δηλώσεων. 

(21) Για τον ίδιο λόγο, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ημε 
ρομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στην Επι 
τροπή πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τις 
υποχρεωτικές δηλώσεις, καθώς και η μορφή της διαβίβασης 
αυτής. 

(22) Για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αμπελοοινικής 
αγοράς είναι αναγκαία η ύπαρξη ορισμένων δεδομένων για 
την αγορά αυτή. Πέραν των δεδομένων που παρέχει η συγκε 
φαλαίωση των στοιχείων των διαφόρων δηλώσεων, θεωρείται 
απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία για τις διαθέσιμες ποσό 
τητες και τις χρήσεις του οίνου, καθώς και για τις τιμές του. 
Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί η συγκέντρωση των στοι 
χείων αυτών από τα κράτη μέλη και η ανακοίνωσή τους στην 
Επιτροπή σε καθορισμένες ημερομηνίες. 

(23) Δεδομένου  ότι το σύνολο της παραγωγής ορισμένων κρατών 
μελών αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό μέρος του όγκου της 
κοινοτικής παραγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγούν τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη από την υποχρέωση ανακοίνωσης 
των τιμών. 

(24) Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1282/2001 της Επιτροπής ( 1 ), με τον οποίο θεσπίστηκαν οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις πληροφορίες για 
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της 
αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. 

(25) Με γνώμονα την ενιαία αγορά στην Κοινότητα, είναι σημα 
ντικό να εφοδιαστούν οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
εποπτεία της κατοχής αμπελοοινικών προϊόντων και της διά 
θεσής τους στην αγορά με τα απαραίτητα μέσα αποτελεσμα 
τικού ελέγχου σύμφωνα με ενιαίους κανόνες που να ισχύουν 
στο σύνολο της Κοινότητας. 

(26) Το άρθρο 112 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 προβλέπει ότι τα αμπελοοινικά προϊόντα μπο 
ρούν να τίθενται σε κυκλοφορία στην Κοινότητα μόνον 
εάν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο συνοδευτικό 
έγγραφο. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους 
αμπελοοινικά προϊόντα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εισ 
ερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων σχετικά με τα εν 
λόγω προϊόντα.

EL L 128/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.5.2009 

( 1 ) ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 14.



(27) Η Κοινότητα σημείωσε πρόοδο στο πεδίο της φορολογικής 
εναρμόνισης με την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθε 
στώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλω 
σης ( 1 ). Για να ισχύουν ενιαίοι κανόνες στην Κοινότητα και 
να απλουστευθούν οι διοικητικές διατυπώσεις, τόσο για τους 
επαγγελματίες, όσο και για τους απλούς πολίτες, τα έγγραφα 
που συνοδεύουν κατά τη μεταφορά τα αμπελοοινικά προϊό 
ντα για τις ανάγκες της εφαρμογής των φορολογικών ρυθ 
μίσεων ενδείκνυται να θεωρούνται επίσης ως αναγνωρισμένα 
συνοδευτικά έγγραφα. 

(28) Για τις μεταφορές των αμπελοοινικών προϊόντων που δεν 
υπόκεινται στις προαναφερόμενες φορολογικές διατάξεις, 
καθώς και των αμπελοοινικών προϊόντων των μικρών παρα 
γωγών, πρέπει να προβλεφθεί συνοδευτικό έγγραφο ώστε οι 
αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση να εποπτεύουν την κυκλο 
φορία των εν λόγω προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, είναι 
δυνατόν να αναγνωρίζεται κάθε εμπορικό έγγραφο που περι 
λαμβάνει, τουλάχιστον, τις απαραίτητες ενδείξεις για την 
ταυτοποίηση του προϊόντος και την παρακολούθηση του 
δρομολογίου μεταφοράς. 

(29) Για να μην επιβαρύνονται άσκοπα οι διοικητικές διατυπώσεις 
για τους μεταφορείς, πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν απαιτεί 
ται κανένα συνοδευτικό έγγραφο για τις μεταφορές ορισμέ 
νων αμπελοοινικών προϊόντων που μεταφέρονται σε μικρές 
αποστάσεις ή είναι συσκευασμένα σε περιορισμένες ποσότη 
τες σε μικρά δοχεία. 

(30) Η χρήση διαδικασιών πληροφορικής αντικαθιστά σταδιακά 
τη χρήση εγγράφων στις διοικητικές δραστηριότητες των 
επιχειρηματιών. Είναι επομένως σκόπιμο να μπορούν να αξιο 
ποιηθούν οι διαδικασίες πληροφορικής και κατά την κατάρ 
τιση και χρήση των συνοδευτικών εγγράφων και των βιβλίων. 

(31) Για τις εξαγωγές αμπελοοινικών προϊόντων απαιτούνται 
έγγραφα επιπλέον των συνοδευτικών, κυρίως η διασάφηση 
εξαγωγής. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν συμπληρωματικές 
διαδικασίες για τη σύνταξη και την επικύρωση των εγγράφων 
αυτών. 

(32) Η εποπτεία των μεταφορών αμπελοοινικών προϊόντων χύμα 
απαιτεί ειδική προσοχή, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά 
είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε δόλιες επεμβάσεις από τα 
εμφιαλωμένα, των οποίων οι φιάλες είναι εφοδιασμένες με 
σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως και φέρουν ετικέτες. Για 
την περίπτωση αυτή πρέπει να απαιτούνται συμπληρωματικά 
στοιχεία και εκ των προτέρων επικύρωση του συνοδευτικού 
εγγράφου. 

(33) Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος που διενεργείται από τις 
αρμόδιες αρχές, είναι αναγκαίο να απαιτείται να παραπέ 
μπουν στο έγγραφο VI 1 τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφο 
ράς προϊόντων από τρίτες χώρες που τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

(34) Οι διατάξεις που αφορούν τη σύνταξη των συνοδευτικών 
διοικητικών εγγράφων και του απλουστευμένου συνοδευτι 

κού εγγράφου αναφέρονται σε κανόνες για τη βεβαίωση 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης ορισμένων κατηγοριών οίνου. Έχει επομένως σημα 
σία να καθοριστούν οι κανόνες που είναι αναγκαίοι για την 
εν λόγω βεβαίωση. Ο καθορισμός κανόνων για τη βεβαίωση 
της προέλευσης ορισμένων οίνων είναι επίσης απαραίτητος 
για τις μεταφορές που δεν υπόκεινται σε φορολογικές δια 
τυπώσεις, κυρίως για τις εξαγωγές. Προκειμένου να απλου 
στευθούν οι διοικητικές διατυπώσεις για τους πολίτες και να 
απαλλαγούν οι αρμόδιοι φορείς από τις εργασίες ρουτίνας, 
πρέπει να προβλεφθούν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους 
οι εν λόγω φορείς μπορούν να επιτρέπουν στους αποστολείς 
που πληρούν ορισμένους όρους να αναγράφουν οι ίδιοι στο 
συνοδευτικό έγγραφο τις ενδείξεις βεβαίωσης της προέλευ 
σης του οίνου, με την επιφύλαξη της διενέργειας των ενδε 
δειγμένων ελέγχων. 

(35) Πρέπει να καθοριστούν τα ληπτέα από τις αρμόδιες αρχές 
μέτρα σε περίπτωση μεταφοράς από αποστολέα που έχει 
διαπράξει βαριά παράβαση ή παράτυπης μεταφοράς, με μέρι 
μνα ώστε η τακτοποίηση των μεταφορών αυτών να μην τις 
καθυστερεί πέραν του απολύτως αναγκαίου χρονικού δια 
στήματος. 

(36) Για να εξασφαλιστεί ότι η εξέταση των βιβλίων επιτρέπει 
στους αρμόδιους φορείς να εποπτεύουν αποτελεσματικά 
την κυκλοφορία και την κατοχή των αμπελοοινικών προϊό 
ντων, ιδίως στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής συνεργασίας των 
υπηρεσιών αυτών, πρέπει να εναρμονιστούν σε κοινοτικό 
επίπεδο οι κανόνες που διέπουν την τήρηση των εν λόγω 
βιβλίων. 

(37) Οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων είναι δυνατόν να επιφέρουν 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση ορισμένων επιχειρημα 
τιών. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες αυτούς 
από ορισμένες υποχρεώσεις. 

(38) Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης χρήσης των υλικών 
που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες οινολογικές πρακτικές, 
ιδίως για εμπλουτισμό, αύξηση της οξύτητας και γλύκανση. 
Συνεπώς, είναι σημαντικό να απαιτείται η τήρηση βιβλίων για 
την κατοχή των υλικών αυτών, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να 
είναι σε θέση να εποπτεύουν την κυκλοφορία και τη χρήση 
τους. 

(39) Ο έλεγχος των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ απαιτεί 
ειδική προσοχή, δεδομένου ότι σε αυτούς προστίθενται άλλα 
προϊόντα. Είναι συνεπώς αναγκαίο να απαιτείται η εγγραφή 
συμπληρωματικών στοιχείων στα βιβλία. 

(40) Το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς των αμπελοοινικών 
προϊόντων, που προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις, 
αποτελεί χρησιμότατη πηγή πληροφοριών για τους φορείς 
που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της τήρησης των κοινο 
τικών και εθνικών διατάξεων στον τομέα του οίνου. Ενδεί 
κνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν συμπλη 
ρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανο 
νισμού στις μεταφορές που αρχίζουν στην επικράτειά τους.
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(41) Με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
884/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα 
μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων 
που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα ( 1 ) 
δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν συμπλη 
ρωματικές ή ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην επικράτειά τους. Μια από τις διατάξεις 
αυτές προβλέπει ότι, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2010, η ένδειξη 
της πυκνότητας του γλεύκους σταφυλιών σε μονάδες μάζας 
προς όγκο μπορεί να αντικαθίσταται από ένδειξη της πυκνό 
τητας σε βαθμούς Oechsle. Η παραδοσιακή αυτή πρακτική 
χρησιμοποιείται κυρίως από μικρούς παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων, οι οποίοι χρειάζονται ορισμένα έτη ακόμη για να 
μπορούν να τηρήσουν τους νέους κανόνες ένδειξης της 
πυκνότητας. Είναι επομένως σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς 
της εν λόγω παρέκκλισης και, ταυτόχρονα, να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001. 

(42) Είναι σκόπιμο να ανακοινώνουν τα κράτη μέλη στην Επι 
τροπή το όνομα και τη διεύθυνση των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την εφαρμογή του τίτλου ο οποίος αφορά τα 
συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία, ώστε να μπορεί η Επι 
τροπή να κοινοποιεί την πληροφορία αυτή στα λοιπά κράτη 
μέλη. 

(43) Τα κράτη μέλη πρέπει να φυλάσσουν για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα, για τους σκοπούς των επιθεωρήσεων, τις πληρο 
φορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και την επα 
λήθευση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

(44) Για να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των μεταφορέων, 
πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων πρόδηλου σφάλματος, ανωτέρας βίας και 
άλλων εξαιρετικών περιστάσεων. Πρέπει επίσης να θεσπι 
στούν κανόνες για την τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων, 
οι οποίοι να καθιστούν αδύνατη την αποκόμιση οφέλους 
από αυτή. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ  ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών τίτλος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως: 

α) «κάτοχος εκμετάλλευσης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθε 
στώτος της ομάδας και των μελών της βάσει του εθνικού 
δικαίου, η εκμετάλλευση του/της οποίου/-ας βρίσκεται στην 
επικράτεια της Κοινότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
299 της συνθήκης, και το/η οποίο/-α εκμεταλλεύεται έκταση 
αμπελοκαλλιέργειας· 

β) «αμπελοτεμάχιο»: αγροτεμάχιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
σημείο 1α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτρο 
πής ( 2 ), στο οποίο καλλιεργείται άμπελος· 

γ) «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση»: το σύνολο έκτασης 
αμπελοκαλλιέργειας, στην οποία όμως δεν εκτελούνται πλέον 
τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσι 
μου προϊόντος. 

Άρθρο 3 

Στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου 

1. Για τη σύσταση αμπελουργικού μητρώου και την ενημέρωσή 
του, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν: 

α) για κάθε κάτοχο εκμετάλλευσης με έκταση αμπελοκαλλιέργειας 
τουλάχιστον 0,1 εκταρίου ή υπόχρεο σε δήλωση η οποία απαι 
τείται βάσει των κοινοτικών ή εθνικών ρυθμίσεων, τα στοιχεία 
που αφορούν: 

i) την ταυτότητά του, 

ii) τη γεωγραφική θέση των αμπελοτεμαχίων, 

iii) την έκταση των αμπελοτεμαχίων, 

iv) τα χαρακτηριστικά της αμπέλου που καλλιεργείται στα αμπε 
λοτεμάχια, 

v) τις παράνομες φυτεύσεις, τα δικαιώματα φύτευσης και το 
καθεστώς εκρίζωσης, κατά τα προβλεπόμενα στον τίτλο V 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, 

vi) τις ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, μετατροπή και πρώιμο 
τρύγο, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008· 

β) στοιχεία για την έκταση των αμπελοτεμαχίων που δεν καλύπτο 
νται από το στοιχείο α)· 

γ) για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών 
προσώπων που υποχρεούται να υποβάλλει την προβλεπόμενη 
στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής, τα στοιχεία που αφορούν: 

i) την ταυτότητά του/της,
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ii) τις υποχρεωτικές δηλώσεις που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ. 

2. Τα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά των αμπελοτε 
μαχίων εμφαίνονται χωριστά για το καθένα στον φάκελο «κάτοχος 
εκμετάλλευσης». Ωστόσο, όταν το επιτρέπει η ομοιογένεια των 
αμπελοτεμαχίων, τα στοιχεία μπορούν να αφορούν σύνολο αποτε 
λούμενο από πολλά συνεχόμενα αμπελοτεμάχια ή ένα ή περισσό 
τερα τμήματα συνεχόμενων αμπελοτεμαχίων, εφόσον διασφαλίζεται 
η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε αμπελοτεμαχίου. 

3. Το αμπελουργικό μητρώο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία 
που συγκεντρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και για τα 
οποία οι λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. 

4. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να συγκε- 
ντρώνουν ούτε να συμπεριλαμβάνουν στο αμπελουργικό μητρώο τα 
στοιχεία: 

α) που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.1 αριθ. (3) και 
σημείο 1.2 αριθ. (5) έως (7), εφόσον τα κράτη μέλη δεν καλύ 
πτονται από το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης 
βάσει του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008· 

β) που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (9) και 
(10), εφόσον τα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από το καθεστώς 
εκρίζωσης βάσει του άρθρου 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008· 

γ) που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (3) στοιχεία 
β) και γ), εφόσον τα κράτη μέλη έχουν απαλλαγεί από την 
υποχρέωση ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 
βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008. 

Άρθρο 4 

Διατήρηση  και ενημερώσεις των στοιχείων 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διατήρηση των στοιχείων του 
αμπελουργικού μητρώου για το χρονικό διάστημα που είναι απα 
ραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αντίστοιχων 
μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον για τις πέντε αμπε 
λοοινικές περιόδους μετά από εκείνη στην οποία αναφέρονται τα 
στοιχεία. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική ενημέρωση του αμπε 
λουργικού μητρώου όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που συγκε- 
ντρώνονται. 

Άρθρο 5 

Έλεγχος των στοιχείων 

Για κάθε κάτοχο εκμετάλλευσης, καθώς και για κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που υπο 
χρεούται να υποβάλλει την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση 
παραγωγής, τα κράτη μέλη επαληθεύουν, τουλάχιστον ανά πενταε 

τία, την αντιστοιχία της διαρθρωτικής κατάστασης που προκύπτει 
από τους φακέλους «κάτοχος εκμετάλλευσης» και «παραγωγή» με 
την πραγματική κατάσταση. Οι φάκελοι αναπροσαρμόζονται με 
βάση την επαλήθευση αυτή. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 6 

Αντικείμενο 

Ο παρών τίτλος αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις και 
τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς 
στον αμπελοοινικό τομέα. 

Άρθρο 7 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως: 

α) «αμπελουργοί»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 
ή νομικών προσώπων που παράγουν σταφύλια· 

β) «έμποροι λιανικής»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν επαγγελματικά 
εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την απευθείας 
πώληση στον καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, τις οποίες θα 
καθορίσει κάθε κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εμπορίου και της διανομής, εξαιρουμένων 
όσων χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθε 
ματοποίηση και τη συσκευασία οίνων σε σημαντικές ποσότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Υποχρεωτικές δηλώσεις 

Άρθρο 8 

Δηλώσεις  συγκομιδής 

1. Κάθε έτος, οι αμπελουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών, στην προβλεπόμενη διοικητική ενότητα, δήλωση 
συγκομιδής που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του παραρ 
τήματος ΙΙ και, κατά περίπτωση, του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την υποβολή μιας δήλωσης 
ανά εκμετάλλευση. 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
συγκομιδής: 

α) οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής 
προορίζεται για κατανάλωση ως έχει ή για ξήρανση ή για άμεση 
μεταποίηση σε χυμό σταφυλιών·
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β) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν 
λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και κανένα μέρος της 
συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπό 
ριο με οποιαδήποτε μορφή· 

γ) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν 
λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και οι οποίοι παραδίδουν 
το σύνολο της συγκομιδής τους σε συνεταιριστικό οινοποιείο ή 
σε ομάδα των οποίων είναι μέλη. 

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι 
αμπελουργοί οφείλουν να καταθέτουν στο εν λόγω συνεταιριστικό 
οινοποιείο ή ομάδα δήλωση στην οποία προσδιορίζονται: 

α) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αμπελουργού· 

β) η ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών· 

γ) η έκταση και η γεωγραφική θέση του σχετικού αμπελώνα. 

Το συνεταιριστικό οινοποιείο ή η ομάδα ελέγχει την ακρίβεια των 
στοιχείων της δήλωσης αυτής με βάση τις πληροφορίες που διαθέ 
τει. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 9, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
συγκομιδής: 

α) τους αμπελουργούς που μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο της 
σταφυλοπαραγωγής τους σε οίνο ή αναθέτουν τη μεταποίησή 
του σε οίνο για λογαριασμό τους· 

β) τους αμπελουργούς που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου 
ή ομάδας και παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους, σε 
μορφή σταφυλιών ή/και γλεύκους, στο εν λόγω συνεταιριστικό 
οινοποιείο ή ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αμπελουργών 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3. 

Άρθρο 9 

Δηλώσεις  παραγωγής 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, 
τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή/και γλεύκος από τη συγκομιδή 
της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν κάθε έτος, 
στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη, δήλωση 
παραγωγής η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήματος IV. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την υποβολή μιας δήλωσης 
ανά οινοποιείο. 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
παραγωγής οι αμπελουργοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρά 
γραφος 2, καθώς και οι παραγωγοί που παρασκευάζουν στις εγκα 
ταστάσεις τους, με οινοποίηση προϊόντων τα οποία έχουν αγοράσει, 
ποσότητα οίνου μικρότερη από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε 
ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή. 

3. Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση υποβολής δήλω 
σης παραγωγής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού 
οινοποιείου το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και που 
παραδίδουν το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στο εν λόγω 
οινοποιείο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα παρασκευής ποσότη 
τας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, για οικο 
γενειακή κατανάλωση. 

4. Στην περίπτωση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή ομάδων 
φυσικών ή νομικών προσώπων που μεταβιβάζουν προϊόντα πριν από 
το στάδιο της οινοποίησης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι παραγωγοί που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώ 
σεις, να έχουν στη διάθεσή τους τα διάφορα στοιχεία που οφείλουν 
να αναγράφουν στις δηλώσεις αυτές. 

Άρθρο 10 

Δηλώσεις  επεξεργασίας ή/και εμπορίας 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπερι 
λαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία επεξεργά 
στηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν από το στάδιο 
της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοοινικής περιό 
δου, πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές δήλωση επεξεργα 
σίας ή/και εμπορίας. 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επε 
ξεργασίας ή/και εμπορίας οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεται 
ριστικού οινοποιείου το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση 
και που παραδίδουν το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στο εν 
λόγω οινοποιείο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα παρασκευής 
ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, 
για οικογενειακή κατανάλωση. 

Άρθρο 11 

Δηλώσεις  αποθεμάτων 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προ 
σώπων, εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές και τους εμπόρους 
λιανικής, υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών δήλωση για τα αποθέματα γλεύκους σταφυλιών, συμπυκνω 
μένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωμένου (ανακαθαρισμένου) 
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών και οίνου που έχουν στην 
κατοχή τους στις 31 Ιουλίου, η οποία δήλωση περιλαμβάνει του 
λάχιστον τα στοιχεία του παραρτήματος V. Όσον αφορά τα κοινο 
τικά αμπελοοινικά προϊόντα, δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή 
τα προερχόμενα από σταφύλια που συγκομίστηκαν κατά τη διάρ 
κεια του τρύγου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 

Εντούτοις, τα κράτη μέλη των οποίων η ετήσια οινοπαραγωγή δεν 
υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα, μπορούν να απαλλάσσουν από 
την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, 
πέραν των εμπόρων λιανικής, τους εμπόρους οι οποίοι έχουν στην 
κατοχή τους περιορισμένες ποσότητες αποθεμάτων, υπό τον όρο ότι 
οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να προσκομίσουν στην Επιτροπή 
στατιστική εκτίμηση των εν λόγω αποθεμάτων που υπάρχουν στο 
κράτος μέλος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Κοινές διατάξεις 

Άρθρο 12 

Έντυπα 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα υποδείγματα εντύπων των 
διαφόρων δηλώσεων και εξασφαλίζουν ότι τα έντυπα αυτά περιλαμ 
βάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία των παραρτημάτων II, III, IV και V. 

Τα έντυπα είναι δυνατόν να εκδίδονται και να χρησιμοποιούνται με 
τη βοήθεια πληροφορικών συστημάτων, σύμφωνα με λεπτομερείς 
κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

2. Στα προαναφερόμενα έντυπα είναι δυνατόν να μην προβλέπε 
ται ρητή μνεία της έκτασης, εφόσον το κράτος μέλος είναι σε θέση 
να προσδιορίσει με ακρίβεια το στοιχείο αυτό μέσω άλλων πληρο 
φοριών που περιέχονται στη δήλωση ή στο αμπελουργικό μητρώο, 
κυρίως της παραγωγικής έκτασης και της συνολικής συγκομιδής της 
εκμετάλλευσης. 

3. Τα δεδομένα των δηλώσεων που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1 ενοποιούνται σε κεντρικό, εθνικό επίπεδο. 

Άρθρο 13 

Σχέση με το αμπελουργικό μητρώο 

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 8 και 9 και των παραρτημάτων II και 
IV του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με το 
άρθρο 108 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, έχουν συστήσει 
αμπελουργικό μητρώο, το οποίο ενημερώνεται ετησίως, ή άλλο 
ανάλογο διοικητικό μέσο ελέγχου μπορούν να απαλλάσσουν από 
την υποχρέωση δήλωσης της έκτασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων ή αμπελουργούς που ανα 
φέρονται στα εν λόγω άρθρα. 

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συ 
μπληρώνουν οι ίδιες τις δηλώσεις με την ένδειξη της έκτασης βάσει 
των στοιχείων του εν λόγω μητρώου. 

Άρθρο 14 

Εξαιρέσεις 

1. Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν υπερ 
βαίνει τα 500 εκτάρια και τα οποία διαθέτουν ορισμένα από τα 
στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις των άρθρων 8, 9 
και 10, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να 
εξαιρούν τα στοιχεία αυτά από τις εν λόγω δηλώσεις. 

Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν υπερβαίνει 
τα 500 εκτάρια και τα οποία διαθέτουν όλα τα στοιχεία που πρέπει 
να αναφέρονται στις δηλώσεις των άρθρων 8, 9 και 10, αντλώντας 
τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να απαλλάσσουν τους 
επιχειρηματίες από την υποχρέωση υποβολής κάποιων από τις 
δηλώσεις αυτές. 

2. Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 
50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελοοινική περίοδο και τα οποία διαθέ 
τουν ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις 
δηλώσεις του άρθρου 11, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές 
πράξεις, μπορούν να εξαιρούν τα στοιχεία αυτά από τις εν λόγω 
δηλώσεις. 

Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 
50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελοοινική περίοδο και τα οποία διαθέ 
τουν όλα τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις του 
άρθρου 11, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν 
να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες από την υποχρέωση υποβολής 
κάποιων από τις δηλώσεις αυτές. 

3. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορικό σύστημα, το 
οποίο παρέχει τη δυνατότητα συσχετισμού των δηλούντων, της 
δηλούμενης παραγωγής και των αντίστοιχων αμπελοτεμαχίων, μπο 
ρούν να εξαιρούν την ένδειξη των κωδικών αγροτεμαχίου από τους 
παραγωγούς, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Για το συσχετισμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, 
ειδικότερα, ο κωδικός της εκμετάλλευσης, τα στοιχεία αναφοράς 
ενότητας αγροτεμαχίων ή άλλα στοιχεία αναφοράς που έχουν κατα 
χωριστεί στο αμπελουργικό μητρώο. 

Άρθρο 15 

Εφαρμοστέα κριτήρια 

1. Για τη μετατροπή των ποσοτήτων άλλων προϊόντων εκτός από 
οίνο σε εκατόλιτρα οίνου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
συντελεστές, οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται στα διάφορα 
αντικειμενικά κριτήρια που επηρεάζουν τη μετατροπή αυτή. Οι 
συντελεστές ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή 
ταυτόχρονα με τη συγκεφαλαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 1. 

2. Η ποσότητα οίνου που πρέπει να εγγράφεται στην προβλεπό 
μενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα 
που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπε 
ριλαμβανομένης της οινολάσπης. 

Άρθρο 16 

Ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων 

1. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 υποβάλλο 
νται, το αργότερο, στις 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν μια ή περισσότερες προγενέστερες ημερο 
μηνίες. Επιπλέον, μπορούν να καθορίζουν ημερομηνία κατά την 
οποία οι κατεχόμενες ποσότητες λαμβάνονται υπόψη για τη σύν 
ταξη των δηλώσεων. 

2. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 υποβάλλονται, 
το αργότερο, στις 10 Σεπτεμβρίου για τις κατεχόμενες στις 31 
Ιουλίου ποσότητες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
μια ή περισσότερες προγενέστερες ημερομηνίες.
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Άρθρο 17 

Έλεγχοι 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους ελέγχους και τα μέτρα που είναι 
κατάλληλα για να εξασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις αυτές ανταποκρί 
νονται στην πραγματικότητα. 

Άρθρο 18 

Κυρώσεις 

1. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι σε δηλώσεις 
συγκομιδής, παραγωγής ή αποθεμάτων που δεν υποβάλλουν τις 
δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, αποκλείονται του ευεργετή 
ματος των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 15, 17, 18 και 
19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, για την αντίστοιχη και 
την επόμενη αμπελοοινική περίοδο. 

Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού κατά 10 εργάσιμες ημέρες, 
το μέγιστο, επισύρει μόνο αναλογική μείωση των καταβλητέων 
ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο κατά ποσοστό που 
καθορίζει ο αρμόδιος φορέας ανάλογα με το διάστημα της υπερη 
μερίας, με την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων. 

2. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όταν οι δηλώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και εφόσον η γνώση των 
ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων είναι ουσιώδους σημασίας για την 
ορθή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 15, 
17, 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, η καταβλη 
τέα ενίσχυση μειώνεται αναλογικά κατά ένα ποσό που καθορίζει ο 
αρμόδιος φορέας ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας 
παράβασης, με την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από τα κράτη μέλη 

Άρθρο 19 

Ανακοινώσεις από τα κράτη μέλη 

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά 
μέσα: 

α) όσον αφορά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο: 

i) το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου, τις εκτιμήσεις του προ 
βλέψιμου όγκου της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων 
στην επικράτειά τους, 

ii) το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, τις εκτιμήσεις των διαθέ 
σιμων ποσοτήτων και των χρήσεων των αμπελοοινικών 
προϊόντων στην επικράτειά τους, 

iii) το αργότερο στις 15 Απριλίου, το οριστικό αποτέλεσμα των 
δηλώσεων παραγωγής· 

β) όσον αφορά τις παρελθούσες αμπελοοινικές περιόδους: 

i) το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, τη συγκεφαλαίωση των 
στοιχείων των δηλώσεων αποθεμάτων τέλους περιόδου, 

ii) το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου, το προσωρινό ισοζύγιο 
της προηγούμενης περιόδου, 

iii) το αργότερο στις 15 Μαρτίου, το οριστικό ισοζύγιο της 
προτελευταίας περιόδου. 

2. Τα ανωτέρω ισοζύγια πρέπει να απευθύνονται στη Στατιστική 
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat). 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε νέο σημαντικό 
γεγονός που είναι δυνατόν να μεταβάλει αισθητά την εκτίμηση των 
διαθέσιμων ποσοτήτων και των χρήσεων βάσει των οριστικών στοι 
χείων των παρελθόντων ετών. 

3. Για τη διαπίστωση της εξέλιξης των τιμών, τα κράτη μέλη 
όπου η οινοποιηθείσα ποσότητα υπερέβη την τελευταία πενταετία 
το 5 % της συνολικής κοινοτικής οινοπαραγωγής, κατά μέσον όρο, 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή, όσον αφορά τους οίνους που αναφέ 
ρονται στο παράρτημα IV παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008: 

α) το αργότερο την 15η κάθε μήνα, συγκεφαλαίωση των τιμών που 
διαμορφώθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή 

β) την 1η Αυγούστου 2009, τις δημόσιες πηγές πληροφοριών που 
θεωρούν αξιόπιστες για τη διαπίστωση των τιμών. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το δικαίωμα της Επιτροπής να δημο 
σιεύει τα δεδομένα των πηγών πληροφοριών που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο στοιχείο β). 

Τα κράτη μέλη επιλέγουν περιορισμένο αριθμό αγορών προς παρα 
κολούθηση, προσδιορίζοντας τις 8 αντιπροσωπευτικότερες διαμορ 
φώσεις τιμών για τους λευκούς και ερυθρούς οίνους που παράγο 
νται στη επικράτειά τους. 

Οι τιμές αφορούν ασυσκεύαστο εμπόρευμα στην έξοδο της εκμε 
τάλλευσης του παραγωγού και εκφράζονται σε ευρώ ανά αλκοολικό 
βαθμό-εκατόλιτρο ή ανά εκατόλιτρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Γενικές και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 20 

Γενική διάταξη 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις των κρατών μελών που 
επιβάλλουν καθεστώς δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, επεξεργα 
σίας ή/και εμπορίας ή αποθεμάτων, το οποίο προβλέπει την παροχή 
πληρέστερων πληροφοριών, κυρίως λόγω του ότι καλύπτει ευρύτε 
ρες κατηγορίες υπόχρεων από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 8, 9 
και 11. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

Άρθρο 21 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών τίτλος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
άρθρου 112 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά 
τα συνοδευτικά έγγραφα για τα αμπελοοινικά προϊόντα που αναφέ 
ρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου ( 1 ), με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Καθορίζονται: 

α) κανόνες για τη σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς 
αμπελοοινικών προϊόντων: 

i) στο εσωτερικό κράτους μέλους, εφόσον κατά τις εν λόγω 
μεταφορές τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από έγγραφο προ 
βλεπόμενο από τις κοινοτικές διατάξεις που βασίζονται στην 
οδηγία 92/12/ΕΟΚ, 

ii) κατά την εξαγωγή προς τρίτη χώρα, 

iii) κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: 

— προκειμένου για μεταφορά από μικρό παραγωγό που 
έχει απαλλαγεί, από το κράτος μέλος στο οποίο αρχίζει 
η μεταφορά, από την υποχρέωση σύνταξης απλουστευ 
μένου συνοδευτικού εγγράφου, 

— προκειμένου για μεταφορά αμπελοοινικού προϊόντος που 
δεν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης· 

β) συμπληρωματικές διατάξεις για τη σύνταξη: 

i) του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου ή του εμπορικού 
εγγράφου που χρησιμοποιείται αντ’ αυτού, 

ii) του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου ή του εμπορι 
κού εγγράφου που χρησιμοποιείται αντ’ αυτού· 

γ) κανόνες για τη βεβαίωση προέλευσης, όσον αφορά τους οίνους 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευό 
μενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), στα συνοδευτικά έγγραφα μετα 
φοράς των οίνων αυτών. 

2. Ο παρών τίτλος ορίζει, επιπλέον, κανόνες για την τήρηση 
βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων από τα άτομα που έχουν 
στην κατοχή τους αμπελοοινικά προϊόντα για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους. 

Άρθρο 22 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως: 

α) «παραγωγοί»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 
νομικών προσώπων που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους νωπά 
σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών ή νεαρό οίνο που βρίσκεται 
ακόμα σε ζύμωση και τα μεταποιούν σε οίνο ή αναθέτουν τη 
μεταποίησή τους σε οίνο· 

β) «μικροί παραγωγοί»: οι παραγωγοί που παράγουν, κατά μέσον 
όρο, λιγότερα από 1 000 εκατόλιτρα οίνου ετησίως· 

γ) «έμποροι λιανικής»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν επαγγελματικά 
εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την απευθείας 
πώληση στον καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, τις οποίες θα 
καθορίσει κάθε κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εμπορίου και της διανομής, εξαιρουμένων 
όσων χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθε 
ματοποίηση και, ενδεχομένως, με εγκαταστάσεις συσκευασίας 
οίνων σε σημαντικές ποσότητες ή είναι πλανόδιοι πωλητές 
οίνων που μεταφέρονται χύμα· 

δ) «συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο»: έγγραφο που πληροί τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτρο 
πής ( 2 ). 

ε) «απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο»: έγγραφο που πληροί 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της Επι 
τροπής ( 3 ). 

στ) «έμπορος χωρίς αποθήκη»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που αγοράζει ή πωλεί 
κατ’ επάγγελμα αμπελοοινικά προϊόντα χωρίς να διαθέτει εγκα 
ταστάσεις αποθήκευσης των προϊόντων αυτών·
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ζ) «σύστημα πωματισμού»: τύπος πωματισμού για δοχεία ονομα 
στικού όγκου έως 5 λίτρων· 

η) «εμφιάλωση»: η τοποθέτηση του εκάστοτε προϊόντος σε δοχεία 
χωρητικότητας έως 60 λίτρων για εμπορικούς σκοπούς· 

θ) «εμφιαλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων που προβαίνει σε εμφιάλωση ή αναθέτει 
εμφιάλωση για λογαριασμό του. 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), 
τα κράτη μέλη αναφέρονται στη μέση ετήσια παραγωγή τουλάχι 
στον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να μην θεωρούν μικρούς τους παραγωγούς που αγορά 
ζουν νωπά σταφύλια ή γλεύκος σταφυλιών για να τα μεταποιήσουν 
σε οίνο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών 
προϊόντων 

Άρθρο 23 

Αντικείμενο 

Ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης χρήσης ηλεκτρονικών διαδικασιών, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, συμπεριλαμ 
βανομένων των εμπόρων χωρίς αποθήκη, που διαμένει ή εδρεύει στο 
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εκτελεί ή αναθέτει τη μετα 
φορά αμπελοοινικών προϊόντων, οφείλει να συντάσσει υπ’ ευθύνη 
του ένα έγγραφο το οποίο συνοδεύει το προϊόν κατά τη μεταφορά 
αυτή, εφεξής καλούμενο «συνοδευτικό έγγραφο». 

Άρθρο 24 

Αναγνωρισμένα συνοδευτικά έγγραφα 

1. Αναγνωρίζονται ως συνοδευτικά έγγραφα: 

α) για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στις σχετικές με την κυκλο 
φορία διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ: 

i) σε περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία με αναστολή των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης, ένα συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο ή 
ένα εμπορικό έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92, 

ii) σε περίπτωση ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας και διάθεσης στην 
κατανάλωση στο κράτος μέλος αναχώρησης, ένα απλουστευ 
μένο συνοδευτικό έγγραφο ή ένα εμπορικό έγγραφο που έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92· 

β) για τα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται στις σχετικές με την 
κυκλοφορία διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περί 
πτωση, του οίνου που παράγουν οι μικροί παραγωγοί, οποιοδή 
ποτε έγγραφο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ενδείξεις που ανα 
φέρονται στο παράρτημα VI σημείο Γ, καθώς και τις συμπλη 
ρωματικές ενδείξεις που ενδεχομένως απαιτούνται από τα κράτη 
μέλη, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονι 
σμό. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β): 

α) για τις μεταφορές προϊόντων οι οποίες αρχίζουν στην επικράτειά 
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη σύνταξη του 
συνοδευτικού εγγράφου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρ 
τήματος VΙΙ· 

β) για τις μεταφορές προϊόντων οι οποίες αρχίζουν και καταλήγουν 
στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
μην υποδιαιρούνται τα συνοδευτικά έγγραφα σε θέσεις και να 
μην αριθμούνται οι απαιτούμενες ενδείξεις όπως προβλέπεται 
στο υπόδειγμα του παραρτήματος VII. 

Άρθρο 25 

Εξαιρέσεις 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23, δεν απαιτείται συνοδευτικό 
έγγραφο: 

α) όσον αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα που περιέχονται σε 
δοχεία ονομαστικού όγκου άνω των 60 λίτρων: 

i) για τη μεταφορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε 
όχι, ή γλεύκους σταφυλιών από τον ίδιο τον σταφυλοπαρα 
γωγό για λογαριασμό του, από τον αμπελώνα του ή άλλη 
εγκατάσταση που του ανήκει, εφόσον η συνολική οδική 
απόσταση δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα και πρόκειται 
για μεταφορά: 

— σε περίπτωση μεμονωμένου παραγωγού, προς την οικεία 
εγκατάσταση οινοποίησης, 

— σε περίπτωση παραγωγού που είναι μέλος ομάδας, προς 
την εγκατάσταση οινοποίησης της ομάδας αυτής, 

ii) για τη μεταφορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε 
όχι, από τον ίδιο τον σταφυλοπαραγωγό ή, για λογαριασμό 
του, από άλλον τρίτο πλην του παραλήπτη, από τον αμπε 
λώνα του, εφόσον: 

— πρόκειται για μεταφορά προς την εγκατάσταση οινοποίη 
σης του παραλήπτη, η οποία βρίσκεται στην ίδια αμπε 
λουργική ζώνη, και 

— η συνολική απόσταση που πρόκειται να διανυθεί δεν 
υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα· σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί από τους αρμό 
διους φορείς σε 70 χιλιόμετρα, 

iii) για τη μεταφορά ξιδιού από οίνο·
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iv) εφόσον το έχει επιτρέψει ο αρμόδιος φορέας, για τη μετα 
φορά στην ίδια τοπική διοικητική ενότητα ή προς άλλη, 
όμορη τοπική διοικητική ενότητα ή, εάν έχει χορηγηθεί ατο 
μική άδεια, τη μεταφορά στην ίδια περιφερειακή διοικητική 
ενότητα, όταν το προϊόν: 

— μεταφέρεται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων της ίδιας επιχεί 
ρησης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 38 
παράγραφος 2 στοιχείο α) ή 

— δεν αλλάζει ιδιοκτήτη και μεταφέρεται με σκοπό την 
οινοποίηση, επεξεργασία, αποθεματοποίηση ή εμφιά 
λωση, 

v) για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης: 

— με σκοπό την απόσταξη, εφόσον πραγματοποιείται με 
δελτίο παραλαβής που απαιτείται από τους αρμόδιους 
φορείς του κράτους μέλους όπου αρχίζει η μεταφορά ή 

— εφόσον πραγματοποιείται για την απόσυρση, υπό επί 
βλεψη, των εν λόγω προϊόντων οινοποίησης, κατ’ εφαρ 
μογή του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
555/2008· 

β) όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχονται σε δοχεία ονομαστι 
κού όγκου έως 60 λίτρων και με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ: 

i) για τη μεταφορά προϊόντων που περιέχονται σε δοχεία ονο 
μαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία φέρουν ετικέτες και 
είναι εφοδιασμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως, 
εφόσον η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει: 

— τα 5 λίτρα, στην περίπτωση του συμπυκνωμένου γλεύ 
κους σταφυλιών, διορθωμένου ή μη, 

— τα 100 λίτρα, για όλα τα άλλα προϊόντα, 

ii) για τη μεταφορά οίνου ή χυμού σταφυλιών με προορισμό 
διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξενικές αρχές και ανάλο 
γους οργανισμούς, εντός των ορίων των ατελειών που τους 
έχουν χορηγηθεί, 

iii) για τη μεταφορά οίνου ή χυμού σταφυλιών: 

— που περιλαμβάνεται στην οικοσκευή ιδιωτών σε περί 
πτωση μετακόμισης και δεν προορίζεται για πώληση, 

— που βρίσκεται σε πλοία, αεροσκάφη και αμαξοστοιχίες 
για επιτόπια κατανάλωση, 

iv) για τη μεταφορά, από ιδιώτες, οίνων και γλευκών σταφυ 
λιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, προοριζόμενων για 
οικογενειακή κατανάλωση από τον παραλήπτη, εκτός από 
τις μεταφορές που αναφέρονται στο στοιχείο α), εφόσον η 
μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 30 λίτρα, 

v) για τη μεταφορά προϊόντος που προορίζεται για επιστημο 
νικά ή τεχνικά πειράματα, όταν η συνολική μεταφερόμενη 
ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα εκατόλιτρο, 

vi) για τη μεταφορά εμπορικών δειγμάτων, 

vii) για τη μεταφορά δειγμάτων με προορισμό υπηρεσία ή επί 
σημο εργαστήριο. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η απόσταση των 40 χιλιομέτρων που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) μπορεί να 
αυξηθεί από τους αρμόδιους φορείς σε 70 χιλιόμετρα. 

Στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς 
οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία i) έως 
v), οι αποστολείς, εκτός των εμπόρων λιανικής ή ιδιωτών που 
μεταβιβάζουν περιστασιακά το προϊόν σε άλλους ιδιώτες, πρέπει 
πάντως να είναι σε θέση να αποδείξουν οποιαδήποτε στιγμή την 
ακρίβεια όλων των εγγραφών που προβλέπονται για τα βιβλία στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ ή των στοιχείων άλλων βιβλίων που προβλέπονται από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Άρθρο 26 

Σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου 

1. Το συνοδευτικό έγγραφο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί δεό 
ντως, εφόσον περιλαμβάνει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο 
παράρτημα VI. 

2. Το συνοδευτικό έγγραφο χρησιμοποιείται για μία και μόνο 
μεταφορά. 

3. Τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 μπορούν να συντάσ 
σονται και να εκδίδονται με τη βοήθεια πληροφορικών συστημάτων, 
σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών. 

Το περιεχόμενο των συνοδευτικών εγγράφων παραμένει αμετάβλητο 
είτε συντάσσονται σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
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Άρθρο 27 

Χρήση συνοδευτικού εγγράφου κατά την εξαγωγή 

1. Εφόσον ο παραλήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός του τελω 
νειακού εδάφους της Κοινότητας, το πρωτότυπο του συνοδευτικού 
εγγράφου και ένα αντίγραφο — κατά περίπτωση, τα αντίγραφα 
αριθ. 1 και 2 — υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους 
μέλους εξαγωγής προς υποστήριξη της διασάφησης εξαγωγής. Το 
τελωνείο αυτό μεριμνά ώστε να αναγράφονται, αφενός στη διασά 
φηση εξαγωγής, το είδος, η ημερομηνία και ο αριθμός του υπο 
βαλλόμενου εγγράφου και, αφετέρου, στο πρωτότυπο του συνοδευ 
τικού εγγράφου και στο αντίγραφό του ή, κατά περίπτωση, στα δύο 
αντίγραφά του, το είδος, η ημερομηνία και ο αριθμός της διασά 
φησης εξαγωγής. 

Το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας 
αναγράφει στα δύο προαναφερόμενα αντίγραφα μια από τις ενδεί 
ξεις του παραρτήματος IX, οι οποίες επικυρώνονται με τη σφραγίδα 
του. Παραδίδει τα εν λόγω αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου, 
τα οποία φέρουν τη σφραγίδα και την κατάλληλη ένδειξη, στον 
εξαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος εξασφαλίζει ότι ένα 
αντίγραφο συνοδεύει το εξαγόμενο προϊόν. 

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδά 
φιο περιλαμβάνουν τουλάχιστον το είδος, την ημερομηνία και τον 
αριθμό του εγγράφου, καθώς και, όσον αφορά τη διασάφηση εξα 
γωγής, το όνομα και την έδρα του αρμόδιου για την εξαγωγή 
φορέα. 

3. Όταν ένα αμπελοοινικό προϊόν εξάγεται προσωρινά, στο πλαί 
σιο του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 1 ) και τον κανο 
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής ( 2 ), σε χώρα της Ευρω 
παϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) με σκοπό την απο 
θεματοποίηση, παλαίωση ή/και συσκευασία, συντάσσεται, επιπλέον 
του συνοδευτικού εγγράφου, το δελτίο πληροφοριών που προβλέ 
πεται στη σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας της 
3ης Δεκεμβρίου  1963. Στο δελτίο αυτό εμφαίνονται, στις θέσεις 
που προορίζονται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, η περι 
γραφή των μεταφερόμενων οίνων σύμφωνα με τις κοινοτικές και 
εθνικές διατάξεις και οι ποσότητές τους. 

Οι ανωτέρω ενδείξεις αντιγράφονται από το πρωτότυπο του συ- 
νοδευτικού εγγράφου που καλύπτει τη μεταφορά των εν λόγω 
οίνων μέχρι το τελωνείο έκδοσης του δελτίου πληροφοριών. Στο 
δελτίο αυτό σημειώνονται, επίσης, το είδος, η ημερομηνία και ο 
αριθμός του συνοδευτικού εγγράφου της προγενέστερης μεταφο 
ράς. 

Σε περίπτωση επανεισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότη 
τας προϊόντων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον το 
δελτίο πληροφοριών έχει δεόντως συμπληρωθεί από το αρμόδιο 
τελωνείο της ΕΖΕΣ, ισοδυναμεί με συνοδευτικό έγγραφο για τη 

μεταφορά μέχρι το τελωνείο προορισμού της Κοινότητας ή το 
τελωνείο διάθεσης στην κατανάλωση, υπό τον όρο ότι στη θέση 
του εγγράφου αυτού που προορίζεται για την περιγραφή των εμπο 
ρευμάτων, αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο. 

Το αντίστοιχο τελωνείο στην Κοινότητα θεωρεί ένα αντίγραφο ή 
φωτοαντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, το οποίο προσκομίζει ο 
παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπός του, και το παραδίδει στον τελευ 
ταίο για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

4. Όσον αφορά τους οίνους με ΠΟΠ ή ΠΓΕ που εξάγονται σε 
τρίτη χώρα και για τους οποίους έχει συνταχθεί συνοδευτικό 
έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον 
δεν πρόκειται για προϊόντα που πληρούν τους όρους της παραγρά 
φου 3 ούτε για επανεισαγόμενα προϊόντα που προβλέπονται από 
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, 
το έγγραφο αυτό πρέπει να προσκομίζεται μαζί με κάθε άλλο 
δικαιολογητικό έγγραφο που γίνεται δεκτό από τον αρμόδιο 
φορέα, κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινό 
τητα. Εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά έγγραφα έχουν κριθεί ικανο 
ποιητικά, το αντίστοιχο τελωνείο θεωρεί ένα αντίγραφο ή φωτοα 
ντίγραφο της βεβαίωσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο προσκομίζει ο παραλήπτης ή ο 
αντιπρόσωπός του, και το παραδίδει στον τελευταίο για τους σκο 
πούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 28 

Μεταφορά προϊόντων χύμα 

1. Όταν το συνοδευτικό έγγραφο συντάσσεται για τη μεταφορά 
αμπελοοινικού προϊόντος σε δοχεία ονομαστικού όγκου άνω των 60 
λίτρων, ο αριθμός αναφοράς του εν λόγω εγγράφου πρέπει να 
χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα, του οποίου το όνομα και η 
έδρα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο. Ο φορέας αυτός μπο 
ρεί να είναι μια αρχή φορολογικού ελέγχου. 

2. Ο αριθμός αναφοράς πρέπει: 

α) να ανήκει σε συνεχή αριθμητική σειρά και 

β) να είναι προεκτυπωμένος. 

Εφόσον χρησιμοποιείται πληροφορικό σύστημα, ο όρος του στοι 
χείου β) μπορεί να παραλειφθεί. 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το πρωτότυπο του δεό 
ντως συμπληρωμένου συνοδευτικού εγγράφου και ένα αντίγραφό 
του πρέπει να επικυρώνονται πριν από κάθε μεταφορά και παράλ 
ληλα με την εκτέλεσή της: 

α) με θεώρηση από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου αρχίζει η μεταφορά ή
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β) από τον αποστολέα, ο οποίος επικολλά το προβλεπόμενο σήμα ή 
σφραγίζει το έγγραφο με ειδική μηχανή εγκεκριμένη από τον 
αρμόδιο φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο α). 

4. Σε περίπτωση χρήσης συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου ή 
εμπορικού εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2719/92, ή απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου ή εμπορικού 
εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92, τα 
αντίγραφα αριθ. 1 και 2 επικυρώνονται εκ των προτέρων με τη 
διαδικασία της παραγράφου 3. 

Άρθρο 29 

Μεταφορά ποσοτήτων άνω των 60 λίτρων 

Σε περίπτωση μεταφοράς ενός από τα ακόλουθα αμπελοοινικά 
προϊόντα, ασυσκεύαστου, σε ποσότητα μεγαλύτερη από 60 λίτρα, 
απαιτείται, πέραν του εγγράφου που προβλέπεται για τη μεταφορά 
αυτή, ένα αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια αρχή: 

α) προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα: 

i) οίνοι που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνους με ΠΟΠ, 

ii) γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, 

iii) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, διορθωμένο ή μη, 

iv) γλεύκος νωπών σταφυλιών, του οποίου η ζύμωση έπαυσε με 
την προσθήκη αλκοόλης, 

v) χυμός σταφυλιών, 

vi) συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών· 

β) προϊόντα που δεν προέρχονται από την Κοινότητα: 

i) νωπά σταφύλια με εξαίρεση τα επιτραπέζια, 

ii) γλεύκος σταφυλιών, 

iii) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, 

iv) γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, 

v) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, διορθωμένο ή μη, 

vi) γλεύκος νωπών σταφυλιών, του οποίου η ζύμωση έπαυσε 
με την προσθήκη αλκοόλης, 

vii) χυμός σταφυλιών, 

viii) συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών, 

ix) οίνος λικέρ, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την 
παρασκευή προϊόντων που δεν υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
2204. 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τα ακόλουθα προϊόντα, ανεξαρτή 
τως της προέλευσής τους και της μεταφερόμενης ποσότητας, με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25: 

α) οινολάσπη· 

β) στέμφυλα σταφυλιών που προορίζονται για απόσταξη ή άλλη 
βιομηχανική μεταποίηση· 

γ) οίνος δευτερίας· 

δ) αλκοολωμένος οίνος για απόσταξη· 

ε) οίνος από σταφύλια ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στις 
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου σύμφωνα με τη σχετική ταξι 
νόμηση από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, για τη διοικητική ενότητα 
όπου συγκομίστηκαν τα σταφύλια αυτά· 

στ) προϊόντα που δεν μπορούν να προσφερθούν ή να διατεθούν 
απευθείας για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Το αντίγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διαβιβάζεται, με 
τον ταχύτερο τρόπο, από τον αποστολέα στην κατά τόπο αρμόδια 
αρχή του τόπου φόρτωσης, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την ημέρα αναχώρησης του προϊόντος. Η αρχή αυτή 
διαβιβάζει το εν λόγω αντίγραφο, με τον ταχύτερο τρόπο, στην 
κατά τόπο αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης, το αργότερο 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παράδοσής του ή, 
εάν το εκδίδει η ίδια, έκδοσής του. 

Άρθρο 30 

Μεταφορά προϊόντων από τρίτες χώρες που τίθενται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία 

Για κάθε μεταφορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προϊό 
ντων τρίτων χωρών που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, το συ- 
νοδευτικό έγγραφο περιλαμβάνει: 

α) τον αριθμό του εγγράφου VI 1 που συντάσσεται σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008·
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β) την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου αυτού· 

γ) το όνομα και την έδρα του οργανισμού της τρίτης χώρας ο 
οποίος συνέταξε το έγγραφο αυτό ή επέτρεψε σε παραγωγό 
να το συντάξει. 

Άρθρο 31 

Βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή 
γεωγραφικής ένδειξης 

1. Το συνοδευτικό έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστα 
τευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον 
έχει δεόντως συνταχθεί: 

α) από αποστολέα ο οποίος είναι ο ίδιος παραγωγός του εκάστοτε 
μεταφερόμενου οίνου και δεν αποκτά ούτε πωλεί αμπελοοινικά 
προϊόντα από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί σε άλλες περιο 
χές εκτός από εκείνες των οποίων τα ονόματα χρησιμοποιεί για 
το χαρακτηρισμό των οίνων που παράγει· 

β) από αποστολέα ο οποίος δεν υπάγεται στο στοιχείο α) και εάν ο 
αρμόδιος φορέας πιστοποιεί την ακρίβεια των ενδείξεων στο 
συνοδευτικό έγγραφο, με βάση τα στοιχεία των εγγράφων που 
συνόδευαν το εν λόγω προϊόν κατά τις προγενέστερες μεταφο 
ρές· 

γ) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 παράγραφος 1 και εφόσον πλη 
ρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

i) το συνοδευτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα για: 

— το συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο ή 

— το απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο ή 

— το συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο παρατίθεται στο 
παράρτημα VII ή 

— το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 
2 στοιχείο β)· 

ii) στο προβλεπόμενο σημείο του συνοδευτικού εγγράφου ανα 
γράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

— για τους οίνους με ΠΟΠ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί 
με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
για τους οίνους που εμφαίνονται σε αυτό», 

— για τους οίνους με ΠΓΕ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί 
με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης για 
τους οίνους που εμφαίνονται σε αυτό», 

iii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο ii) επικυρώνονται 
από τον αρμόδιο φορέα με τη σφραγίδα του, την ένδειξη της 

ημερομηνίας και την υπογραφή του υπευθύνου, ανάλογα με 
την περίπτωση: 

— στα αντίγραφα αριθ. 1 και 2, εφόσον χρησιμοποιείται το 
υπόδειγμα που αναφέρεται στο σημείο i) πρώτη και δεύ 
τερη περίπτωση ή 

— στο πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου και σε ένα 
αντίγραφό του, εφόσον χρησιμοποιείται το υπόδειγμα 
που αναφέρεται στο σημείο i) τρίτη και τέταρτη περί 
πτωση, 

iv) ο αριθμός αναφοράς του συνοδευτικού εγγράφου χορηγή 
θηκε από τον αρμόδιο φορέα, 

v) σε περίπτωση αποστολής από κράτος μέλος που δεν είναι το 
κράτος μέλος παραγωγής, το συνοδευτικό έγγραφο περιλαμ 
βάνει: 

— τον αριθμό αναφοράς, 

— την ημερομηνία σύνταξης, 

— το όνομα και την έδρα του αρμόδιου φορέα που εμφαί 
νονται στα έγγραφα τα οποία κάλυψαν τη μεταφορά του 
προϊόντος πριν από την επαναποστολή του και στα 
οποία πιστοποιείται η ονομασία προέλευσης ή γεωγρα 
φική ένδειξη. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη 
βεβαίωση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγρα 
φικής ένδειξης για τους οίνους που παράγονται στην επικράτειά 
τους. 

3. Οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέ 
πουν στους αποστολείς που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρα 
γράφου 4 να αναγράφουν οι ίδιοι ή να αναθέτουν την προεκτύπωση 
των ενδείξεων βεβαίωσης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευ 
σης ή γεωγραφικής ένδειξης στα έντυπα του συνοδευτικού εγγρά 
φου, υπό τον όρο ότι: 

α) οι ενδείξεις επικυρώνονται εκ των προτέρων με τη σφραγίδα του 
αρμόδιου φορέα, την υπογραφή του υπευθύνου και την ημερο 
μηνία ή 

β) οι ενδείξεις επικυρώνονται από τους ίδιους τους αποστολείς με 
ειδική σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από τους αρμόδιους 
φορείς και σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ· η 
σφραγίδα αυτή μπορεί να προεκτυπώνεται στα έντυπα, εφόσον η 
εκτύπωση ανατίθεται σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό τυπο 
γραφείο.
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4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 άδεια χορηγείται μόνο 
στους αποστολείς που πραγματοποιούν τακτικές αποστολές οίνων 
με ΠΟΠ ή ΠΓΕ και εάν έχει εξακριβωθεί, μετά από μια πρώτη 
αίτηση, ότι τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων τηρούνται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί 
η ακρίβεια των ενδείξεων των εγγράφων. 

Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να μην χορηγούν την άδεια στους 
αποστολείς που δεν παρέχουν όλα τα κατά την κρίση τους ανα 
γκαία εχέγγυα. Μπορούν να ανακαλούν την άδεια, κυρίως όταν οι 
αποστολείς δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του πρώτου εδα 
φίου ή δεν παρέχουν πλέον τα απαιτούμενα εχέγγυα. 

5. Οι αποστολείς, στους οποίους χορηγείται η αναφερόμενη 
στην παράγραφο 3 άδεια, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη φύλαξη της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που 
φέρουν τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα ή την ειδική σφραγίδα. 

6. Κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, μόνο τα συνοδευτικά 
έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο 
πλαίσιο εξαγωγής από το κράτος μέλος παραγωγής βεβαιώνουν, 
προκειμένου για οίνους με ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ότι η προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη είναι σύμφωνη με τις 
ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Ωστόσο, σε περίπτωση 
εξαγωγής από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι το κράτος μέλος 
παραγωγής, το συνοδευτικό έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και καλύπτει την εξαγωγή του προϊόντος, ισοδυ 
ναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεω 
γραφικής ένδειξης, εφόσον περιλαμβάνει: 

α) τον αριθμό αναφοράς· 

β) την ημερομηνία σύνταξης· 

γ) το όνομα και την έδρα του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 
φορέα που εμφαίνονται στα έγγραφα τα οποία κάλυψαν τη 
μεταφορά του προϊόντος πριν από την εξαγωγή του και στα 
οποία πιστοποιείται η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
γεωγραφική ένδειξη. 

7. Το συνοδευτικό έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση ονομασίας 
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης τρίτης χώρας για εισαγόμενο 
οίνο, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με χρήση 
ενός από τα υποδείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) σημείο i). 

Άρθρο 32 

Άρνηση παραλαβής 

Όταν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει μέρος ή το σύνολο του 
προϊόντος που μεταφέρθηκε με συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, 
αναγράφει στην πίσω σελίδα του εγγράφου την ένδειξη «Μη παρα 
ληφθέν» και την ημερομηνία και υπογράφει, συμπληρώνοντας, κατά 
περίπτωση, τα στοιχεία αυτά με την ένδειξη της μη παραληφθείσας 
ποσότητας σε λίτρα ή χιλιόγραμμα. 

Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον απο 
στολέα με το ίδιο συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή να φυλαχθεί 
στους χώρους του μεταφορέα έως ότου συνταχθεί νέο έγγραφο για 
να συνοδεύσει το προϊόν κατά την επαναποστολή του. 

Άρθρο 33 

Μεταφορά από αποστολέα που έχει διαπράξει βαριά 
παράβαση 

1. Εφόσον ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει ότι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελεί ή 
αναθέτει τη μεταφορά αμπελοοινικού προϊόντος έχει διαπράξει 
βαριά παράβαση των κοινοτικών διατάξεων στον αμπελοοινικό 
τομέα, ή των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρ 
μογή των τελευταίων, ή εφόσον ο εν λόγω φορέας έχει βάσιμες 
υπόνοιες για την ύπαρξη παράβασης, μπορεί να απαιτήσει από τον 
αποστολέα να συντάξει το συνοδευτικό έγγραφο και να ζητήσει 
θεώρηση από τον αρμόδιο φορέα. 

Η θεώρηση αυτή, εφόσον χορηγηθεί, συναρτάται ενδεχομένως με 
την τήρηση όρων που αφορούν τη μετέπειτα χρήση του προϊόντος 
και περιλαμβάνει τη σφραγίδα και την υπογραφή του υπεύθυνου 
υπαλλήλου του αρμόδιου φορέα, καθώς και την ημερομηνία. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στις μεταφορές προϊό 
ντων των οποίων οι συνθήκες παραγωγής ή σύνθεσης δεν είναι 
σύμφωνες με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. 

Άρθρο 34 

Παράτυπες μεταφορές 

1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι μια μεταφορά, για την οποία απαιτεί 
ται συνοδευτικό έγγραφο, εκτελείται χωρίς το έγγραφο αυτό ή με 
έγγραφο που περιέχει ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, ο 
αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η διαπί 
στωση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιφορτισμένη με τον έλεγχο 
της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων στον αμπελοοι 
νικό τομέα, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα: 

α) για την τακτοποίηση της εν λόγω μεταφοράς, είτε με διόρθωση 
των ουσιωδών σφαλμάτων είτε με τη σύνταξη νέου εγγράφου·
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β) κατά περίπτωση, για την επιβολή κυρώσεων λόγω της διαπιστω 
θείσας παρατυπίας, ανάλογα με τη βαρύτητά της, ειδικότερα με 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1. 

Ο αρμόδιος φορέας ή η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο σφραγίζει τα έγγραφα που έχουν διορθωθεί ή συνταχθεί 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής. Η άρση των παρατυπιών δεν 
πρέπει να καθυστερεί την αντίστοιχη μεταφορά πέραν του απολύτως 
αναγκαίου χρονικού διαστήματος. 

Σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παρατυπιών, η κατά 
τόπο αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης ενημερώνει την κατά 
τόπο αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής. Όταν πρόκειται για 
ενδοκοινοτική μεταφορά, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2008. 

2. Όταν η τακτοποίηση της μεταφοράς κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο αποδεικνύεται ανέφικτη, ο αρμόδιος 
φορέας ή η υπηρεσία που διαπιστώνει την παρατυπία διακόπτει την 
εν λόγω μεταφορά και ενημερώνει τον αποστολέα για τη διακοπή 
της και τις περαιτέρω συνέπειες. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
προβλέπουν απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος στο εμπόριο. 

Άρθρο 35 

Τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία 

Εάν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σημειωθεί, λόγω τυχαίου 
γεγονότος ή ανωτέρας βίας, είτε κατάτμηση είτε μερική ή ολική 
απώλεια του φορτίου για το οποίο απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο, 
ο μεταφορέας ζητά από την αρμόδια αρχή του τόπου όπου συνέβη 
το τυχαίο γεγονός ή προέκυψε η ανωτέρα βία να διαπιστώσει τα 
πραγματικά περιστατικά. 

Εφόσον έχει τη δυνατότητα, ο μεταφορέας ενημερώνει επίσης τον 
αρμόδιο φορέα που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου συνέβη 
το τυχαίο γεγονός ή προέκυψε η ανωτέρα βία, ώστε να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για την τακτοποίηση της αντίστοιχης μεταφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Βιβλία 

Άρθρο 36 

Αντικείμενο 

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ομάδες φυσικών 
ή νομικών προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους, με οποιαδήποτε 
ιδιότητα, αμπελοοινικό προϊόν για την άσκηση του επαγγέλματός 
τους ή για εμπορικούς σκοπούς, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία 
στα οποία καταγράφονται, ιδίως, η είσοδος και η έξοδος του προϊό 
ντος αυτού, εφεξής καλούμενα «βιβλία». 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι έμποροι χωρίς 
αποθήκη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τους κανόνες 
και τις λεπτομέρειες που καθορίζουν. 

3. Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων καταγράφουν την είσοδο και 
έξοδο κάθε παρτίδας προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες επε 
ξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1. Επιπλέον, 
τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζουν, για 
κάθε εγγραφή στα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, ένα συ- 
νοδευτικό έγγραφο της αντίστοιχης μεταφοράς ή άλλο δικαιολογη 
τικό και, ειδικότερα, ένα εμπορικό έγγραφο. 

Άρθρο 37 

Εξαιρέσεις 

1. Δεν  υποχρεούνται να τηρούν βιβλία: 

α) οι έμποροι λιανικής· 

β) οι πωλητές ποτών τα οποία καταναλώνονται αποκλειστικά επιτό 
που. 

2. Δεν  απαιτείται εγγραφή σε βιβλίο για το ξίδι από οίνο. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι δεν υποχρεούνται 
να τηρούν βιβλία τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι 
ομάδες προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους ή πωλούν αποκλει 
στικά αμπελοοινικά προϊόντα σε μικρά δοχεία, υπό τους όρους 
παρουσίασης που επιβάλλει το άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i), 
εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των ει- 
σερχομένων, των εξερχομένων και των αποθεμάτων βάσει άλλων 
δικαιολογητικών εγγράφων και, ειδικότερα, των εμπορικών εγγρά 
φων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοοικονομική λογιστική. 

Άρθρο 38 

Σύσταση των βιβλίων 

1. Τα βιβλία: 

α) είτε καταρτίζονται από πληροφορικό σύστημα σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· 
το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων πρέπει να ταυτίζεται 
με εκείνο των έντυπων βιβλίων 

β) ή αποτελούνται από μη αποσπώμενα αριθμημένα φύλλα 

γ) ή αποτελούνται από κατάλληλα στοιχεία σύγχρονου λογιστικού 
συστήματος, εγκεκριμένου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον 
στα στοιχεία αυτά εμφαίνονται οι ενδείξεις που πρέπει να περι 
λαμβάνονται στα βιβλία. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι: 

α) τα βιβλία που τηρούν οι έμποροι οι οποίοι δεν προβαίνουν σε 
καμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 
παράγραφος 1 ούτε εφαρμόζουν οινολογική πρακτική αποτε 
λούνται από το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων· 

β) τα βιβλία που τηρούν οι παραγωγοί αποτελούνται από εγγραφές 
στην πίσω σελίδα ή σε παράρτημα των δηλώσεων συγκομιδής, 
παραγωγής ή αποθεμάτων που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ.
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2. Τα βιβλία τηρούνται ανά επιχείρηση και στο χώρο όπου βρί 
σκονται τα προϊόντα. 

Ωστόσο, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου 
των εισερχομένων, των εξερχομένων και των αποθεμάτων, στον χώρο 
όπου βρίσκονται τα προϊόντα, βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγρά 
φων, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν, ενδεχομένως παρέ 
χοντας σχετικές οδηγίες: 

α) την τήρηση των βιβλίων στην έδρα της επιχείρησης, στις περι 
πτώσεις που τα προϊόντα φυλάσσονται σε διαφορετικές αποθή 
κες της ίδιας επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε 
όμορη τοπική διοικητική ενότητα· 

β) την ανάθεση της τήρησης των βιβλίων σε ειδικευμένη στον 
τομέα αυτό επιχείρηση. 

Όταν τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που πωλούν απευθείας 
στον τελικό καταναλωτή, ανήκουν στην ίδια επιχείρηση και εφοδιά 
ζονται από μία ή περισσότερες κεντρικές αποθήκες που ανήκουν 
στην εν λόγω επιχείρηση, οι κεντρικές αυτές αποθήκες υποχρεούνται 
να τηρούν βιβλία, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 παράγραφος 3. 
Στα βιβλία αυτά, οι παραδόσεις στα προαναφερόμενα καταστήματα 
που ενεργούν ως έμποροι λιανικής εγγράφονται ως εξερχόμενα. 

Άρθρο 39 

Εγγραφόμενα προϊόντα 

1. Για τα προϊόντα που εγγράφονται στα βιβλία, τηρούνται χωρι 
στοί λογαριασμοί για: 

α) κάθε κατηγορία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008· 

β) κάθε οίνο με ΠΟΠ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μετα 
ποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού· 

γ) κάθε οίνο με ΠΓΕ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μετα 
ποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού· 

δ) κάθε μονοποικιλιακό οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ και για τα προϊόντα 
που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού. 

Οι οίνοι διαφορετικών προελεύσεων με ΠΟΠ, που είναι συσκευα 
σμένοι σε δοχεία των 60 λίτρων ή μικρότερα με επισήμανση σύμ 
φωνη με τις κοινοτικές διατάξεις και οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από 
τρίτον και κατέχονται με σκοπό την πώληση, μπορούν να εγγράφο 
νται στον ίδιο λογαριασμό, εφόσον συμφωνεί ο αρμόδιος φορέας ή 
μια υπηρεσία ή ένας οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί από 

αυτόν και εφόσον εμφαίνεται χωριστά η είσοδος και η έξοδος 
κάθε οίνου με ΠΟΠ. Το ίδιο ισχύει για τους οίνους με ΠΓΕ. 

Η απώλεια του δικαιώματος χρήσης της προστατευόμενης ονομα 
σίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να σημειώνεται στα 
βιβλία. 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβά 
νονται υπόψη στα βιβλία: 

α) η οικογενειακή κατανάλωση από τον παραγωγό· 

β) οι ενδεχόμενες τυχαίες μεταβολές του όγκου των προϊόντων. 

Άρθρο 40 

Ενδείξεις των βιβλίων 

1. Στα βιβλία αναγράφονται, για κάθε είσοδο και κάθε έξοδο: 

α) ο αριθμός ελέγχου του προϊόντος, εφόσον αυτός προβλέπεται 
από τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις· 

β) η ημερομηνία της πράξης· 

γ) η πραγματική εισερχόμενη και εξερχόμενη ποσότητα· 

δ) το σχετικό προϊόν, το οποίο περιγράφεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις· 

ε) παραπομπή στο έγγραφο, που συνοδεύει ή συνόδευσε το προϊόν 
κατά τη σχετική μεταφορά. 

2. Στην περίπτωση των οίνων που αναφέρονται στο παράρτημα 
IV παράγραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, η περιγραφή στα βιβλία που τηρούνται από τους επι 
χειρηματίες περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέπο 
νται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές ανα 
γράφονται ή προβλέπεται να αναγράφονται στην επισήμανση. 

Στα βιβλία που τηρούνται από άλλα πρόσωπα εκτός των παραγω 
γών, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο προαιρετικές ενδείξεις 
μπορούν να αντικαθίστανται από τον αριθμό του συνοδευτικού 
εγγράφου και την ημερομηνία σύνταξής του. 

3. Στα βιβλία προσδιορίζονται τα δοχεία αποθήκευσης των οίνων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και αναγράφεται ο ονομαστι 
κός όγκος τους. Επιπλέον, τα δοχεία αυτά φέρουν τις ενδείξεις που 
προβλέπονται για τον συγκεκριμένο σκοπό από τα κράτη μέλη και 
οι οποίες παρέχουν στον οργανισμό ελέγχου τη δυνατότητα να 
ταυτοποιεί το περιεχόμενό τους με τη βοήθεια των βιβλίων ή των 
εγγράφων που επέχουν θέση βιβλίου.

EL 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/31



Ωστόσο, στην περίπτωση των δοχείων χωρητικότητας έως 600 
λίτρων που έχουν πληρωθεί με το ίδιο προϊόν και φυλάσσονται 
μαζί, ανήκοντας στην ίδια παρτίδα, η σήμανση των δοχείων στα 
βιβλία μπορεί να αντικαθίσταται από τη σήμανση της παρτίδας, 
υπό τον όρο ότι αυτή είναι σαφώς διαχωρισμένη από τις υπόλοιπες 
παρτίδες. 

4. Στις περιπτώσεις του άρθρου 31 παράγραφος 6, το βιβλίο 
εξερχομένων περιλαμβάνει παραπομπή στο έγγραφο που κάλυψε 
την προγενέστερη μεταφορά του προϊόντος. 

Άρθρο 41 

Επεξεργασίες που πρέπει να καταχωρίζονται στα βιβλία 

1. Στα βιβλία καταχωρίζονται οι ακόλουθες επεξεργασίες: 

α) αύξηση του αλκοολικού τίτλου· 

β) αύξηση της οξύτητας· 

γ) μείωση της οξύτητας· 

δ) γλύκανση· 

ε) ανάμειξη· 

στ) εμφιάλωση· 

ζ) απόσταξη· 

η) παρασκευή αφρωδών οίνων όλων των κατηγοριών, ημιαφρωδών 
οίνων, αεριούχων ημιαφρωδών οίνων· 

θ) παρασκευή οίνων λικέρ· 

ι) παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωμένου 
ή μη· 

ια) επεξεργασία με άνθρακα οινολογικής χρήσης· 

ιβ) επεξεργασία με σιδηροκυανιούχο κάλιο· 

ιγ) παρασκευή αλκοολωμένων οίνων για απόσταξη· 

ιδ) άλλες περιπτώσεις προσθήκης αλκοόλης· 

ιε) μετατροπή σε προϊόν άλλης κατηγορίας, ιδίως σε αρωματι 
σμένο οίνο· 

ιστ) επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση ή επεξεργασία με κατιονα 
νταλλάκτες για την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων· 

ιζ) προσθήκη πυροκαρβονικού διμεθυλίου (DMDC) στους οίνους· 

ιη) χρήση τεμαχίων ξύλου δρυός στην παρασκευή των οίνων· 

ιθ) μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους· 

κ) πειραματική χρήση νέων οινολογικών πρακτικών, με κατάλληλη 
παραπομπή στην έγκριση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος· 

κα) προσθήκη διοξειδίου του θείου, όξινου θειώδους καλίου ή 
μεταδιθειώδους καλίου. 

Όταν παρέχεται σε μια επιχείρηση το δικαίωμα απλουστευμένης 
τήρησης των βιβλίων που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, ο αρμόδιος φορέας μπορεί 
να αποδέχεται ότι το διπλότυπο των δηλώσεων που αναφέρονται 
στο παράρτημα V σημείο Δ  παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008 ισοδυναμεί με τις ενδείξεις των βιβλίων οι οποίες 
αφορούν την αύξηση του αλκοολικού τίτλου, την αύξηση της οξύ 
τητας και τη μείωση της οξύτητας. 

2. Στα άλλα βιβλία εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 42, 
αναγράφονται, για κάθε επεξεργασία που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 1: 

α) η επεξεργασία και η ημερομηνία πραγματοποίησής της· 

β) το είδος και οι ποσότητες όλων των προϊόντων που χρησιμο 
ποιήθηκαν· 

γ) η ποσότητα προϊόντος που ελήφθη με την επεξεργασία αυτή, 
συμπεριλαμβανομένης της αλκοόλης που προέρχεται από τη 
μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους· 

δ) η ποσότητα προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση 
του αλκοολικού τίτλου, την αύξηση της οξύτητας, τη μείωση 
της οξύτητας, τη γλύκανση και την αλκοόλωση· 

ε) ο χαρακτηρισμός των προϊόντων πριν και μετά από αυτή την 
επεξεργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές 
διατάξεις· 

στ) η σήμανση των δοχείων που περιείχαν τα εγγραφόμενα στα 
βιβλία προϊόντα πριν από την επεξεργασία και εκείνων που τα 
περιέχουν μετά από αυτή·
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ζ) προκειμένου για εμφιάλωση, ο αριθμός των φιαλών που πλη 
ρώθηκαν και η χωρητικότητά τους· 

η) προκειμένου για εμφιάλωση με σύμβαση «φασόν», το όνομα και 
η διεύθυνση του εμφιαλωτή. 

Όταν ένα προϊόν αλλάζει κατηγορία λόγω μεταποίησης η οποία δεν 
οφείλεται στις επεξεργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
πρώτο εδάφιο, ιδίως στην περίπτωση της ζύμωσης γλεύκους στα 
φυλιών, αναγράφονται στα βιβλία οι ποσότητες και το είδος του 
προϊόντος που προέκυψε από τη μεταποίηση. 

Άρθρο 42 

Βιβλία για τους αφρώδεις οίνους και τους οίνους λικέρ 

1. Όσον αφορά την παρασκευή αφρωδών οίνων, στα βιβλία 
προϊόντων βάσης αναγράφονται, για καθένα από τα παρασκευασθέ 
ντα προϊόντα βάσης: 

α) η ημερομηνία παρασκευής· 

β) η ημερομηνία προσθήκης του liqueur de tirage, για όλες τις 
κατηγορίες αφρωδών οίνων ποιότητας· 

γ) ο όγκος του προϊόντος βάσης (cuvée), με ένδειξη όλων των 
συστατικών του, του όγκου τους, καθώς και του αποκτημένου 
και του δυναμικού αλκοολικού τους τίτλου· 

δ) ο όγκος του χρησιμοποιηθέντος liqueur de tirage· 

ε) ο όγκος του liqueur d'expédition· 

στ) ο αριθμός των φιαλών που ελήφθησαν, προσδιορίζοντας, κατά 
περίπτωση, τον τύπο του αφρώδους οίνου, εκφραζόμενο με όρο 
που δηλώνει την περιεκτικότητά του σε αζύμωτα σάκχαρα, 
εφόσον ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στην ετικέτα. 

2. Όσον αφορά την παρασκευή οίνων λικέρ, στα βιβλία αναγρά 
φονται, για κάθε παρτίδα οίνου λικέρ στο στάδιο της παρασκευής: 

α) η ημερομηνία προσθήκης ενός από τα προϊόντα που αναφέρο 
νται στο παράρτημα IV σημείο 3 στοιχεία ε) και στ) του κανο 
νισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008· 

β) το είδος και ο όγκος του προστεθέντος προϊόντος. 

Άρθρο 43 

Ειδικά βιβλία ή λογαριασμοί 

1. Οι κάτοχοι βιβλίων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά βιβλία ή 
λογαριασμούς εισερχομένων και εξερχομένων για τα ακόλουθα 

προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προϊόντων στις εγκαταστά 
σεις τους: 

α) σακχαρόζη· 

β) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών· 

γ) διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών· 

δ) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της οξύτητας· 

ε) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της οξύτητας· 

στ) αλκοόλες και αποστάγματα οίνου. 

Η τήρηση των ειδικών βιβλίων ή λογαριασμών δεν συνεπάγεται 
απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων που ανα 
φέρονται στο παράρτημα V σημείο Δ  παράγραφος 4 του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008. 

2. Στα ειδικά βιβλία ή λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται, για κάθε προϊόν χωριστά: 

α) όσον αφορά τα εισερχόμενα: 

i) το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του προμηθευτή, 
καθώς και η διεύθυνσή του, με παραπομπή, κατά περίπτωση, 
στο έγγραφο που συνόδευσε το προϊόν κατά τη μεταφορά, 

ii) η ποσότητα του προϊόντος, 

iii) η ημερομηνία εισόδου· 

β) όσον αφορά τα εξερχόμενα: 

i) η ποσότητα του προϊόντος, 

ii) η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή εξόδου, 

iii) κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία 
του παραλήπτη, καθώς και η διεύθυνσή του. 

Άρθρο 44 

Απώλειες 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ανώτατο ποσοστό απωλειών που 
οφείλονται σε εξάτμιση κατά την αποθήκευση, στις διάφορες επε 
ξεργασίες ή σε αλλαγή της κατηγορίας του προϊόντος. 

Ο κάτοχος των βιβλίων ενημερώνει εγγράφως τον κατά τόπο αρμό 
διο φορέα, εντός προθεσμίας που καθορίζουν τα κράτη μέλη, σε 
περίπτωση που οι πραγματικές απώλειες υπερβαίνουν:
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α) κατά τη μεταφορά, τα όρια ανοχής που προβλέπονται στο 
παράρτημα VΙ μέρος Β σημείο 1.3 και 

β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα ανώ 
τατα ποσοστά που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο λαμβάνει 
τα αναγκαία μέτρα. 

Άρθρο 45 

Προθεσμίες καταχώρισης στα βιβλία 

1. Οι καταχωρίσεις στα ειδικά βιβλία ή λογαριασμούς: 

α) οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 39, 40 και 44, πραγματο 
ποιούνται, όσον αφορά τα εισερχόμενα, το αργότερο την πρώτη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παραλαβής και, όσον αφορά 
τα εξερχόμενα, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 
ημέρα της αποστολής· 

β) οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 41, πραγματοποιούνται, το 
αργότερο, την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της επε 
ξεργασίας, ενώ εάν αφορούν εμπλουτισμό, αυθημερόν· 

γ) οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 43, πραγματοποιούνται, όσον 
αφορά τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα, το αργότερο την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παραλαβής ή απο 
στολής και, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, την ημέρα της χρη 
σιμοποίησης. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερες προ 
θεσμίες, μέχρι 30 ημέρες, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται πληροφο 
ρικά συστήματα λογιστικής υλικού, υπό τον όρο ότι υπάρχει οποια 
δήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων και των εξερ 
χομένων, καθώς και των επεξεργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 
41, βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον τα τελευταία 
κρίνονται αξιόπιστα από τον αρμόδιο φορέα ή από υπηρεσία ή 
οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο και με 
την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει 
του άρθρου 47 παράγραφος 1 στοιχεία ι) και ια), οι αποστολές του 
ίδιου προϊόντος μπορούν να καταχωρίζονται μηνιαίως στο βιβλίο 
εξερχομένων, εφόσον το προϊόν είναι συσκευασμένο αποκλειστικά 
σε δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i). 

Άρθρο 46 

Κλείσιμο των βιβλίων 

Τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων πρέπει να κλείνονται (ετή 
σιος ισολογισμός) μία φορά ετησίως, σε ημερομηνία που μπορούν 
να καθορίζουν τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του ετήσιου ισολογι 
σμού πρέπει να γίνεται απογραφή των αποθεμάτων. Τα υφιστάμενα 
αποθέματα πρέπει να εγγράφονται στα βιβλία ως «εισερχόμενα», σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη του ετήσιου ισολογισμού. Εάν από τον 
ετήσιο ισολογισμό έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ θεωρητικών και 
πραγματικών αποθεμάτων, τούτο πρέπει να αναφέρεται στα βιβλία 
που έχουν κλείσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Κοινές διατάξεις για τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ 

Άρθρο 47 

Γενικές και μεταβατικές διατάξεις 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν: 

α) να προβλέπουν λογιστική υλικού για τα συστήματα πωματι 
σμού που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των προϊόντων 
σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία αναφέ 
ρονται στο άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i), και που πωλούνται 
στην επικράτειά τους, καθώς και την αναγραφή συγκεκριμένων 
ενδείξεων σε αυτά· 

β) να απαιτούν να περιλαμβάνονται συμπληρωματικές ενδείξεις 
στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων 
τα οποία παράγονται στην επικράτειά τους, εφόσον οι ενδείξεις 
αυτές είναι αναγκαίες για τον έλεγχο· 

γ) εφόσον δικαιολογείται από την εφαρμογή πληροφορικών μεθό 
δων λογιστικής υλικού, να ορίζουν τη θέση αναγραφής ορισμέ 
νων υποχρεωτικών ενδείξεων στα συνοδευτικά έγγραφα για τις 
μεταφορές αμπελοοινικών προϊόντων οι οποίες αρχίζουν στην 
επικράτειά τους, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται η παρου 
σίαση των υποδειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παρά 
γραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)· 

δ) για τις μεταφορές που αρχίζουν και καταλήγουν στην επικρά 
τειά τους, χωρίς να διέρχονται από το έδαφος άλλου κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας, και κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου που λήγει στις 31 Ιουλίου 2015, να επιτρέψουν 
την αντικατάσταση της ένδειξης της πυκνότητας του γλεύκους 
σταφυλιών σε μονάδες μάζας προς όγκο από ένδειξη της 
πυκνότητας σε βαθμούς Oechsle· 

ε) να προβλέπουν, για τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπε 
λοοινικών προϊόντων που συντάσσονται στην επικράτειά τους, 
τη συμπλήρωση της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η 
μεταφορά με την ώρα αναχώρησης του φορτίου· 

στ) να προβλέπουν, συμπληρωματικά προς το άρθρο 25 στοιχείο α) 
σημείο i), ότι δεν απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο για τη μετα 
φορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι, ή γλεύ 
κους σταφυλιών η οποία πραγματοποιείται από παραγωγό που 
είναι μέλος ομάδας παραγωγών και τα έχει παραγάγει ο ίδιος ή 
από ομάδα παραγωγών που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν ή 
πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός από τους δύο σε σημείο 
παραλαβής ή στις εγκαταστάσεις οινοποίησης της εν λόγω 
ομάδας, εφόσον η μεταφορά αρχίζει και καταλήγει στο εσωτε 
ρικό της ίδιας αμπελουργικής ζώνης και, στην περίπτωση των 
προϊόντων που προορίζονται να μεταποιηθούν σε οίνους με 
ΠΟΠ, στο εσωτερικό της καθορισμένης περιοχής, συμπεριλαμ 
βανομένων των όμορων περιοχών·
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ζ) να προβλέπουν, καθορίζοντας εν προκειμένω τη χρησιμοποίηση 
των αντιγράφων: 

i) ότι ο αποστολέας δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα 
του συνοδευτικού εγγράφου των μεταφορών που αρχίζουν 
στην επικράτειά τους, 

ii) ότι ο παραλήπτης δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα 
του συνοδευτικού εγγράφου των μεταφορών που έχουν 
αρχίσει σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και κατα 
λήγουν στην επικράτειά τους· 

η) να προβλέπουν ότι η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 
25 στοιχείο α) σημείο ii), όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων 
μεταφορών σταφυλιών από το συνοδευτικό έγγραφο, δεν εφαρ 
μόζεται στις μεταφορές που αρχίζουν και καταλήγουν στην 
επικράτειά τους· 

θ) για τις αναφερόμενες στο άρθρο 29 μεταφορές που αρχίζουν 
στην επικράτειά τους και καταλήγουν στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους, να ορίζουν ότι ο αποστολέας ανακοινώνει το 
όνομα και τη διεύθυνση του αρμόδιου φορέα του τόπου 
εκφόρτωσης κατά τη διαβίβαση των αντιγράφων που δημιουρ 
γούνται κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου· 

ι) να επιτρέπουν την προσαρμογή των υφιστάμενων βιβλίων και 
να θεσπίζουν συμπληρωματικούς κανόνες ή αυστηρότερες απαι 
τήσεις όσον αφορά την τήρηση και τον έλεγχο των βιβλίων· 

ια) σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 33 παράγραφος 1, να 
προβλέπουν ότι ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αναλαμβάνει ο 
ίδιος την τήρηση των βιβλίων ή να την αναθέτει σε εξουσιο 
δοτημένη για το σκοπό αυτό υπηρεσία ή οργανισμό. 

Στην περίπτωση του στοιχείου ι), τα κράτη μέλη μπορούν, ειδικό 
τερα, να προβλέπουν την τήρηση χωριστών λογαριασμών στα βιβλία 
για προϊόντα που καθορίζουν τα ίδια ή την τήρηση χωριστών 
βιβλίων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή για ορισμένες επε 
ξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται με τα χρη 
σιμοποιούμενα συστήματα πωματισμού, να απαγορεύουν ή να εμπο 
δίζουν την κυκλοφορία προϊόντων συσκευασμένων σε δοχεία ονο 
μαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 25 
στοιχείο β) σημείο i). 

Ωστόσο, για τα προϊόντα που συσκευάζονται στη επικράτειά τους, 
τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση ορι 
σμένων συστημάτων πωματισμού ή τύπων συσκευασίας ή να επιτρέ 
πουν υπό όρους τη χρησιμοποίηση των εν λόγω συστημάτων πωμα 
τισμού. 

Άρθρο 48 

Διατήρηση  των συνοδευτικών εγγράφων και των βιβλίων 

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων διατάξεων, τις οποίες θεσπί 
ζουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας τους ή 

εθνικών διαδικασιών που αποβλέπουν σε άλλους σκοπούς, τα συ- 
νοδευτικά έγγραφα και τα προβλεπόμενα αντίγραφα πρέπει να 
φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη από το τέλος του ημερο 
λογιακού έτους της σύνταξής τους. 

2. Τα βιβλία, καθώς και η τεκμηρίωση των εργασιών που κατα 
χωρίζονται σε αυτά, πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε 
έτη από την εξάντληση του υπολοίπου των λογαριασμών που περιέ 
χουν. Όταν ένα βιβλίο περιέχει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς 
με υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ασήμαντες ποσότητες οίνου, οι 
λογαριασμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο βιβλίο, με 
μνεία της μεταφοράς αυτής στο αρχικό βιβλίο. Στην περίπτωση 
αυτή, η πενταετής περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
αρχίζει την ημέρα της μεταφοράς. 

Άρθρο 49 

Ανακοινώσεις 

1. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή: 

α) το όνομα και τη διεύθυνση του ή των φορέων που είναι αρμό 
διοι για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου· 

β) κατά περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση των υπηρεσιών ή 
οργανισμών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αρμόδιο για την 
εφαρμογή του παρόντος τίτλου φορέα. 

2. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή: 

α) τις μετέπειτα μεταβολές, όσον αφορά τους αρμόδιους φορείς και 
τις υπηρεσίες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1· 

β) τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου, 
εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 555/2008. 

3. Με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα κράτη 
μέλη, η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο με τα ονό 
ματα και τις διευθύνσεις των αρμοδίων φορέων ή, κατά περίπτωση, 
των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών ή οργανισμών και δημοσιεύει τον 
κατάλογο αυτό στο Διαδίκτυο. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 50 

Ανακοινώσεις 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανο 
νισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
είναι σε θέση να τηρούν τις προθεσμίες που καθορίζονται για τις 
ανακοινώσεις στον παρόντα κανονισμό.
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2. Τα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία που καταγράφονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον για πέντε 
αμπελοοινικές περιόδους μετά από την περίοδο καταγραφής τους. 

3. Οι ανακοινώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός δεν 
θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν 
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 περί των στατιστικών ερευ 
νών περί των αμπελουργικών εκτάσεων. 

Άρθρο 51 

Πρόδηλα σφάλματα 

Κάθε ανακοίνωση ή αίτηση που υποβάλλεται σε κράτος μέλος βάσει 
του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί, οπο 
τεδήποτε μετά την υποβολή της, σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλ 
μάτων που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή. 

Άρθρο 52 

Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις 

Οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό κυρώσεις δεν επιβάλλο 
νται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, κατά 

την έννοια του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του 
Συμβουλίου ( 1 ). 

Άρθρο 53 

Κατάργηση και παραπομπές 

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 649/87, (ΕΚ) αριθ. 884/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1282/2001 καταργούνται. 

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται 
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα 
με τους πίνακες αντιστοιχίας που περιέχονται στο παράρτημα X. 

Άρθρο 54 

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 Αυγούστου 2009. 

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

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Mariann FISCHER BOEL 
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ελάχιστα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου και σχετικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στο άρθρο 3 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

1.1. Ταυτότητα και γεωγραφική θέση 

(1) Ταυτοποίηση του κατόχου της εκμετάλλευσης (συμβατή με το ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε 
γεωργού, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009). 

(2) Κατάλογος και γεωγραφική θέση των αμπελοτεμαχίων της εκμετάλλευσης (ταυτοποίηση συμβατή με το σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009). 

(3) Δικαιώματα  φύτευσης που έχουν χορηγηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί και δικαιώματα αναφύτευσης που 
έχουν αποκτηθεί (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 74 και στο παράρτημα XIII 
πίνακας 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

1.2. Χαρακτηριστικά του αμπελοτεμαχίου 

(1) Αναγνώριση του αμπελοτεμαχίου: το σύστημα αναγνώρισης αμπελοτεμαχίων βασίζεται σε χάρτες και έγγραφα κτη 
ματολογίου ή σε άλλα χαρτογραφικά στοιχεία αναφοράς. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές στηρίζονται σε ηλεκτρονικό 
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει, κατά προτίμηση, κάλυψη με ορθοφωτογραφίες λαμβα 
νόμενες από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες, με ομοιογενή πρότυπα που εγγυώνται ανάλυση τουλάχιστον 
ισοδύναμη με εκείνη της χαρτογράφησης σε κλίμακα 1:10 000. 

(2) Έκταση του αμπελοτεμαχίου 

Σε περίπτωση συνδυασμού της αμπελοκαλλιέργειας με άλλες καλλιέργειες: 

α) συνολική έκταση του σχετικού αγροτεμαχίου· 

β) αμπελουργική έκταση, εκφραζόμενη σε αμιγή καλλιέργεια (για τη μετατροπή χρησιμοποιούνται κατάλληλοι 
συντελεστές που καθορίζονται από το κράτος μέλος). 

(3) Έκταση του αμπελοτεμαχίου ή, κατά περίπτωση, έκταση εκφραζόμενη σε αμιγή καλλιέργεια, με ανάλυση κατά τα 
χαρακτηριστικά της αμπέλου: 

α) έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
74 και στο παράρτημα XIII πίνακας 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008): 

i) κατάλληλες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 

— λευκών 

— ερυθρών/ερυθρωπών 

ii) κατάλληλες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 

— λευκών 

— ερυθρών/ερυθρωπών 

iii) κατάλληλες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 

— λευκών 

— ερυθρών/ερυθρωπών· 

β) έκταση με ποικιλίες οι οποίες, στην ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 
24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, κατατάσσονται συγχρόνως, για την ίδια διοικητική ενότητα, στις 
οινοποιήσιμες ποικιλίες και, κατά περίπτωση, στις επιτραπέζιες ποικιλίες, τις ποικιλίες σταφιδοπαραγωγής ή τις 
ποικιλίες για την παρασκευή αποσταγμάτων οίνου·
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γ) έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες που δεν έχουν ταξινομηθεί ή δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008· 

δ) έκταση με ποικιλίες σταφιδοπαραγωγής· 

ε) έκταση προοριζόμενη μόνο για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού (μητρική φυτεία υποκειμένων 
αμπέλου)· 

στ) έκταση με πρέμνα που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά πρόκειται να εμβολιαστούν· 

ζ) εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση· 

η) άλλες. 

(4) Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, αντίστοιχες εκτάσεις, κατ’ εκτίμηση, και ποσοστό του σχετικού αμπελοτεμαχίου που 
καταλαμβάνουν (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 74 και στο παράρτημα XIII 
πίνακας 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(5) Έκταση που φυτεύτηκε χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά τις 31 Αυγούστου 1998 (στοιχεία συμβατά με τις 
ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 και στο παράρτημα XIII πίνακες 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
555/2008). 

(6) Έκταση που έχει προκύψει από παράνομες φυτεύσεις, οι οποίες χρονολογούνται πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998 
(στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 και στο παράρτημα XIII πίνακες 4 έως 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(7) Έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα νέας φύτευσης (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 61 και στο παράρτημα XIII πίνακας 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(8) Έκταση για την οποία έχει γίνει δεκτή αίτηση πριμοδότησης εκρίζωσης (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 73 και στο παράρτημα XIII πίνακας 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(9) Εκριζωθείσα έκταση, για την οποία έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη πριμοδότηση (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 68 και 73 και στο παράρτημα XIII πίνακας 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(10) Έκταση που έχει αποτελέσει το αντικείμενο αναδιάρθρωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στους πίνακες των παρατημάτων VII 
και VΙΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(11) Έκταση που έχει αποτελέσει το αντικείμενο πρώιμου τρύγου σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στους πίνακες των παρατημάτων VII και VΙΙΙβ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008). 

(12) Έτος φύτευσης ή, εάν δεν είναι γνωστό, κατ’ εκτίμηση ηλικία του αμπελοτεμαχίου (στοιχεία συμβατά με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79). 

1.3. Υποχρεωτικές δηλώσεις 

(1) Δήλωση  συγκομιδής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις συγκομιδής που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στους πίνακες 
των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ). 

(2) Δήλωση  παραγωγής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στον πίνακα του 
παραρτήματος IV). 

(3) Δήλωση  αποθεμάτων (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στον πίνακα 
του παραρτήματος V).
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2. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» 

2.1. Ταυτότητα 

Ταυτοποίηση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων που υποχρεούται να υποβάλει 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής. 

2.2. Υποχρεωτικές δηλώσεις 

(1) Δήλωση  παραγωγής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στον πίνακα του 
παραρτήματος IV). 

(2) Δήλωση  αποθεμάτων (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στον πίνακα 
του παραρτήματος V). 

3. ΑΛΛΑ 

Συνολική έκταση αμπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο «Κάτοχος εκμετάλλευσης», όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Δήλωση  συγκομιδής σταφυλιών [σύμφωνα με το άρθρο 8] 

Δηλών  : 

................................... ................................... ... 

................................... ................................... ... 

................................... ................................... ... 

Αμπελουργική έκταση εκμετάλλευσης (σε 
ha): ............................ ................................... . 

Παραγωγική έκταση 
Συγκομισθείσα ποσότητα 

σταφυλιών 
(σε hl ή εκατοντάδες kg) 

Προορισμός των σταφυλιών (hl) 

Οινοποίηση από το 
δηλούντα Παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο (1 ) Πώληση σε οινοποιό (1 ) 

Άλλοι προορι  
σμοί (1 ) 

Ha (2 ) 
Κωδικοί 

αμπελοτε  
μαχίου 

Ερυθρά Λευκά Ερυθρά Λευκά 

Σταφύλια Γλεύκος Σταφύλια Γλεύκος 

Ερυθρά Λευκά Ερυθρ ó Λευκó Ερυθρά Λευκά Ερυθρ ó Λευκó 

1. Αμπελώνες για οίνους με προ 
στατευόμενη ονομασία προέλευ  
σης 

2. Αμπελώνες για οίνους με προ 
στατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 

3. Αμπελώνες για μονοποικιλιακούς 
οίνους χωρίς προστατευόμενη 
ονομασία προέλευσης /γεωγρα 
φική ένδειξη 

4. Αμπελώνες για οίνους χωρίς 
προστατευόμενη ονομασία προέ 
λευσης /γεωγραφική ένδειξη 

5. Αμπελώνες για άλλους οίνους (3 ) 

(1 ) Οι ποσότητες σταφυλιών που παρέδωσε ή πώλησε ο δηλών αναγράφονται ως συνολικός όγκος . Η αναλυτική κατάσταση των εν λόγω παραδόσεων ή πωλήσεων εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 
(2 ) Στη δήλωση αναγράφεται η παραγωγική έκταση του αμπελώνα , εντός της διοικητικής ενότητας που καθορίζεται από το κράτος μέλος. 
(3 ) Ως «άλλοι οίνοι» θεωρούνται οι προερχόμενοι από ποικιλίες οι οποίες, στην ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, εφόσον έχει εφαρμογή , κατατάσσονται συγχρόνως, για 

την ίδια διοικητική ενότητα , στις οινοποιήσιμες ποικιλίες και , κατά περίπτωση , στις επιτραπέζιες ποικιλίες , τις ποικιλίες σταφιδοπαραγωγ ής ή τις ποικιλίες για την παρασκευή αποσταγμάτων οίνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Δήλωση  συγκομιδής σταφυλιών [σύμφωνα με το άρθρο 8] 

(για τα προϊόντα που πωλούνται ή παραδίδονται πριν δηλωθεί η παραγωγή) 

Παραλήπτες 

Είδος των προϊόντων που πωλήθηκαν σε οινοποιό ή παραδόθηκαν σε συνεταιριστικό οινοποιείο (σε hl ή εκατοντάδες kg) 

Σταφύλια ή/και γλεύκος για οίνους 

Με ΠΟΠ Με ΠΓΕ Μονοποικιλιακούς χωρίς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ Χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ Άλλους 

Ερυθρά Λευκά Ερυθρά Λευκά Ερυθρά Λευκά Ερυθρά Λευκά Ερυθρά Λευκά 

1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Δήλωση  παραγωγής [σύμφωνα με το άρθρο 9] 

A. Πληροφορίες σχετικά με το δηλούντα (1 ) 

................................ ................................................................ ............................................ ................. 

................................ ................................................................ ............................................ ................. 

................................ ................................................................ ............................................ ................. 

................................ ................................................................ ............................................ ................. 

B. Τόπος κατοχής των προϊόντων 

................................ ................................................................ ........................................................ ..... 

................................ ................................................................ ........................................................ ..... 

................................ ................................................................ ........................................................ ..... 

................................ ................................................................ ........................................................ ..... 

Κατηγορία των 
χρησιμοποιηθέν των 

προϊόντων (2 ) 

Όνομα και διεύθυνση των 
προμηθευτών και παραπομπή 

στο δελτίο παράδοσης 
(συνοδευτικό ή άλλο έγγραφο ) 

Έκταση των παρα  
γωγικών αμπελώνων 
από τους οποίους 

προέρχονται τα 
χρησιμοποιηθέν τα 

προϊόντα 

Σταφύλια 
(σε hl ή 

εκατοντάδες kg) 

Προϊόντα που ελήφθησαν από την έναρξη της αμπελοοινικής περιόδου και προϊόντα, εκτός από οίνο, κατεχόμενα κατά την ημερομηνία της δήλωσης 
(σε hl) 

Με ΠΟΠ Με ΠΓΕ Μονοποικιλιακά χωρίς 
ΠΟΠ /ΠΓΕ Χωρίς ΠΟΠ /ΠΓΕ Άλλα (3 ) 

Γλεύκος (4 ) Οίνοι (5 ) Γλεύκος (4 ) Οίνοι (5 ) Γλεύκος (4 ) Οίνοι (5 ) Γλεύκος (4 ) Οίνοι (5 ) Γλεύκος Οίνοι (5 ) 

Ε/Ε Λ Ε/Ε Λ Ε/Ε Λ Ε /Ε Λ Ε/Ε Λ Ε/Ε Λ Ε/Ε Λ Ε /Ε Λ Ε/Ε Λ Ε/Ε Λ 

ΠΟΠ — Προστατευόμεν η Ονομασία Προέλευσης , ΠΓΕ — Προστατευόμεν η Γεωγραφική Ένδειξη , Ε/Ε — Ερυθρά /Ερυθρωπά , Λ — Λευκά 
(1 ) Στην περίπτωση των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα μέλη που παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους εμφαίνονται σε χωριστό κατάλογο από τα υπόλοιπα μέλη . 
(2 ) Σταφύλια , γλεύκος σταφυλιών (συμπυκνωμένο γλεύκος, διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος, γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση ), νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση . 
(3 ) Στη στήλη αυτή δηλώνονται όλα τα λοιπά προϊόντα της αμπελοοινική ς περιόδου που δεν έχουν δηλωθεί στις προηγούμενες στήλες , καθώς και το συμπυκνωμένο γλεύκος και το διορθωμένο συμπυκνωμέν ο γλεύκος που κατέχονται κατά το χρόνο της 

δήλωσης . Οι ποσότητες αναγράφονται ανά κατηγορία προϊόντος. 
(4 ) Συμπεριλαμβάνε ται το γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση , ενώ εξαιρείται το συμπυκνωμένο και το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος. 
(5 ) Συμπεριλαμβάνον ται οι νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δήλωση  αποθεμάτων οίνου και γλεύκους [σύμφωνα με το άρθρο 11] 

που κατέχονται στις 31 Ιουλίου (σε hl) 

Δηλών: ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Τόπος κατοχής του προϊόντος: ...................................................................................................................................................................................................................................... 

Κατηγορία προϊόντων Συνολικά απο 
θέματα 

από τα οποία 
ερυθρά και ερυ 

θρωπά 

από τα οποία 
λευκά Παρατηρήσεις 

Οίνοι 

1. Αποθέματα παραγωγής: 
— οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ( 1 ) 
— οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ( 2 ) 
— μονοποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 
— οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ ( 3 ) 
— άλλοι οίνοι ( 4 ) 

Σύνολο 
2. Εμπορικά αποθέματα: 

α) οίνοι κοινοτικής προέλευσης: 
— οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ( 1 ) 
— οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) ( 2 ) 
— μονοποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 
— οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ ( 3 ) 

(β) οίνοι τρίτων χωρών 

Σύνολο 
3. Συγκεφαλαίωση (1+2) 

Γλεύκος 

1. Αποθέματα παραγωγής: 
— συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών 
— διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών 
— άλλα γλεύκη ( 5 ) 

Σύνολο 
2. Εμπορικά αποθέματα: 

— συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών 
— διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών 
— άλλα γλεύκη ( 5 ) 

Σύνολο 
3. Συγκεφαλαίωση (1+2) 

( 1 ) Συμπεριλαμβάνονται οι οίνοι ποιότητας v.q.p.r.d. 
( 2 ) Συμπεριλαμβάνονται οι επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη. 
( 3 ) Συμπεριλαμβάνονται οι επιτραπέζιοι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη. 
( 4 ) Στη σειρά αυτή δηλώνονται όλοι οι οίνοι που δεν έχουν δηλωθεί στις προηγούμενες σειρές. Οι ποσότητες αναγράφονται ανά κατηγορία προϊόντος. 
( 5 ) Συμπεριλαμβάνονται το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και το γλεύκος από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί μερική ζύμωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Οδηγίες για τη σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 26 

Α. Γενικοί κανόνες 

1. Το συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες. 

2. Στο συνοδευτικό έγγραφο δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη ξυσίματος ούτε προσθήκες. Κάθε σφάλμα κατά τη συμπλήρωση 
του εντύπου το αχρηστεύει. 

3. Όλα τα απαιτούμενα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου φέρουν την ένδειξη «αντίγραφο» ή ισοδύναμη ένδειξη. 

4. Όταν χρησιμοποιείται έντυπο που συμφωνεί με το υπόδειγμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 
(διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο) ή με το υπόδειγμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 (απλου 
στευμένο συνοδευτικό έγγραφο ή εμπορικό έγγραφο), για να συνοδεύσει αμπελοοινικό προϊόν το οποίο δεν υπόκειται στις 
διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, οι θέσεις που προορίζονται για μη απαιτού 
μενες ενδείξεις διαγράφονται με διαγώνια γραμμή από το ένα άκρο τους στο άλλο. 

5. Όταν ο παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Κοινότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες χρησιμοποίησης 
του συνοδευτικού εγγράφου: 

α) σε περίπτωση μεταφοράς προϊόντος υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι γενικές παρατη 
ρήσεις του σημείου 1.5 των επεξηγήσεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92· 

β) σε περίπτωση ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντος το οποίο υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει ήδη 
διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αναχώρησης, οι γενικές παρατηρήσεις του σημείου 1.5 των επεξηγήσεων 
του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92· 

γ) σε περίπτωση μεταφοράς που δεν αναφέρεται στα στοιχεία α) και β): 

i) εφόσον χρησιμοποιείται το απαιτούμενο συνοδευτικό έγγραφο για τις μεταφορές που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β): 

— το αντίγραφο αριθ. 1 φυλάσσεται από τον αποστολέα, 

— το αντίγραφο αριθ. 2 συνοδεύει το προϊόν από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο εκφόρτωσης και παραδί 
δεται στον παραλήπτη ή στον αντιπρόσωπό του, 

ii) εφόσον χρησιμοποιείται άλλο συνοδευτικό έγγραφο: 

— το πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου συνοδεύει το προϊόν από τον τόπο φόρτωσης και παραδίδεται στον 
παραλήπτη ή στον αντιπρόσωπό του, 

— ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον αποστολέα. 

6. Επιτρέπεται η σύνταξη ενός και μόνο συνοδευτικού εγγράφου για τη μεταφορά από τον ίδιο αποστολέα προς τον ίδιο 
παραλήπτη: 

α) πολλών παρτίδων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας· 

β) πολλών παρτίδων προϊόντων διαφορετικών κατηγοριών, εφόσον περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 60 
λίτρων, τα οποία φέρουν ετικέτα και, επιπλέον, είναι εφοδιασμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως. 

7. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή όταν το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς έχει 
συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα, το έγγραφο ισχύει μόνον εάν η μεταφορά αρχίσει, το αργότερο, την πέμπτη εργάσιμη 
ημέρα από την ημερομηνία επικύρωσης ή από την ημέρα της σύνταξής του, ανάλογα με την περίπτωση. 

8. Εφόσον τα προϊόντα μεταφέρονται σε χωριστά διαμερίσματα του ίδιου δοχείου μεταφοράς ή αναμειγνύονται κατά τη 
μεταφορά, απαιτείται η σύνταξη συνοδευτικού εγγράφου για καθένα από τα προϊόντα που είτε μεταφέρονται χωριστά είτε 
αποτελούν μέρος μείγματος. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η χρήση του προϊόντος της ανάμειξης, σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζει το κάθε κράτος μέλος.
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Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους αποστολείς ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να συντάσσουν μόνο 
ένα συνοδευτικό έγγραφο για το σύνολο του προϊόντος της ανάμειξης. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος φορέας 
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύονται η κατηγορία, η προέλευση και η ποσότητα των διαφόρων 
φορτίων. 

Β. Ειδικοί κανόνες 

1. Ενδείξεις που αφορούν την περιγραφή του προϊόντος: 

1.1. Τύπος προϊόντος 

Αναφέρεται ο τύπος του προϊόντος με ένδειξη η οποία είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς κανόνες και χαρακτηρίζει το 
προϊόν κατά τον πλέον ακριβή τρόπο, π.χ.: 

α) οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ· 

β) μονοποικιλιακός οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ· 

γ) οίνος με ΠΟΠ/ΠΓΕ· 

δ) γλεύκος σταφυλιών· 

ε) γλεύκος σταφυλιών για την παραγωγή οίνου με ΠΟΠ· 

στ) εισαγόμενος οίνος. 

1.2. Όταν μεταφέρονται χύμα οίνοι που αναφέρονται στο παράρτημα IV παράγραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008, η περιγραφή του προϊόντος περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 
60 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται να αναγράφονται στην επισήμανση. 

1.3. Αλκοολικός τίτλος και πυκνότητα, στις περιπτώσεις μεταφοράς οίνων χύμα ή συσκευασμένων σε δοχεία ονομαστικού 
όγκου έως 60 λίτρων, χωρίς ετικέτα: 

α) η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου των οίνων, με εξαίρεση τους νεαρούς οίνους που βρίσκονται ακόμη 
σε ζύμωση, ή του ολικού αλκοολικού τίτλου των νεαρών οίνων που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση και των γλευκών 
σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, εκφράζεται σε % vol και δέκατα % vol· 

β) ο δείκτης διάθλασης των γλευκών σταφυλιών λαμβάνεται σύμφωνα με την αναγνωρισμένη από την Κοινότητα μέθοδο 
μέτρησης και εκφράζεται από τον δυναμικό αλκοολικό τίτλο, σε % vol. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικατασταθεί 
από την ένδειξη της πυκνότητας, η οποία εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο· 

γ) η ένδειξη της πυκνότητας των γλευκών νωπών σταφυλιών, των οποίων η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης, 
εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο, ενώ η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου του 
προϊόντος αυτού εκφράζεται σε % vol και σε δέκατα % vol· 

δ) η ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, των διορθωμένων συμπυκνω 
μένων γλευκών σταφυλιών και του συμπυκνωμένου χυμού σταφυλιών εκφράζεται ως περιεκτικότητα σε γραμμάρια 
ολικών σακχάρων ανά λίτρο και ανά χιλιόγραμμο· 

ε) η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου των στεμφύλων σταφυλιών και της οινολάσπης είναι προαιρετική και 
εκφράζεται σε λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα. 

Για την έκφραση των ανωτέρω ενδείξεων χρησιμοποιούνται οι αναγνωρισμένοι από την Κοινότητα πίνακες αντιστοιχίας, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κανόνες που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης. 

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που επιβάλλουν οριακές τιμές για ορισμένα προϊόντα, είναι αποδεκτά τα 
ακόλουθα όρια ανοχής: 

α) όσον αφορά την ένδειξη του αποκτημένου ή ολικού αλκοολικού τίτλου, ανοχή ± 0,2 % vol· 

β) όσον αφορά την ένδειξη της πυκνότητας, ανοχή 6 δεκάκις χιλιοστών (± 0,0006)· 

γ) όσον αφορά την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, ανοχή 3 %.
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1.4. Άλλες ενδείξεις για τις μεταφορές οίνων και γλευκών χύμα: 

α) Αμπελουργική ζώνη 

Η αμπελουργική ζώνη από την οποία προέρχεται το μεταφερόμενο προϊόν αναγράφεται σύμφωνα με τους ορισμούς του 
παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και με τις ακόλουθες συντομογραφίες: Α, Β, Γ I, Γ ΙΙ, Γ III α και 
Γ III β. 

β) Πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες 

Για την ένδειξη των επεξεργασιών στις οποίες υποβλήθηκε το μεταφερόμενο προϊόν χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι 
αριθμοί εντός παρενθέσεως: 

0: το προϊόν δεν υποβλήθηκε σε καμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται κατωτέρω, 

1: το προϊόν υποβλήθηκε σε εμπλουτισμό, 

2: το προϊόν υποβλήθηκε σε αύξηση της οξύτητας, 

3: το προϊόν υποβλήθηκε σε μείωση της οξύτητας, 

4: το προϊόν υποβλήθηκε σε γλύκανση, 

5: το προϊόν υποβλήθηκε σε αλκοόλωση, 

6: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης από εκείνη που αναφέρεται στην περι 
γραφή, 

7: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν προερχόμενο από ποικιλία αμπέλου διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην 
περιγραφή, 

8: στο προϊόν προστέθηκε προϊόν έτους συγκομιδής διαφορετικού από εκείνο που αναφέρεται στην περιγραφή, 

9: για την παρασκευή του προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν τεμάχια ξύλου δρυός, 

10: το προϊόν παρασκευάστηκε με πειραματική χρήση νέας οινολογικής πρακτικής, 

11: το προϊόν υποβλήθηκε σε μερική αφαίρεση αλκοόλης, 

12: άλλες (να προσδιοριστούν). 

Παραδείγματα: 

α) για οίνο που προέρχεται από τη ζώνη Β και υποβλήθηκε σε εμπλουτισμό αναγράφεται η ένδειξη: B (1)· 

β) για γλεύκος σταφυλιών που προέρχεται από τη ζώνη Γ III β και υποβλήθηκε σε αύξηση της οξύτητας, αναγράφεται η 
ένδειξη: Γ III β(2). 

Οι ενδείξεις που αφορούν την αμπελουργική ζώνη και τις πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες συμπληρώνουν τις ενδείξεις 
της περιγραφής του προϊόντος και αναγράφονται στο ίδιο με αυτές οπτικό πεδίο. 

2. Ενδείξεις που αφορούν την καθαρή ποσότητα: 

Η καθαρή ποσότητα: 

α) των σταφυλιών, των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, των διορθωμένων συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, του 
συμπυκνωμένου χυμού σταφυλιών, των στεμφύλων σταφυλιών και της οινολάσπης εκφράζεται σε τόνους ή χιλιό 
γραμμα με τα σύμβολα «t» ή «kg»· 

β) των λοιπών προϊόντων εκφράζεται σε εκατόλιτρα ή λίτρα με τα σύμβολα «hl» ή «l». 

Για την ένδειξη της ποσότητας των προϊόντων που μεταφέρονται χύμα είναι αποδεκτή ανοχή 1,5 % της συνολικής 
καθαρής ποσότητας.
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Γ. Απαιτούμενες ενδείξεις για τη σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται στο παράρτημα VII 

Προεισαγωγική παρατήρηση: 

Πρέπει να τηρείται αυστηρά η διάταξη του υποδείγματος συνοδευτικού εγγράφου που εμφαίνεται στο παράρτημα VII. 
Ωστόσο, οι διαστάσεις των θέσεων που πλαισιώνονται από γραμμές στο υπόδειγμα αυτό και έχουν προβλεφθεί για την 
αναγραφή των απαιτούμενων ενδείξεων, είναι ενδεικτικές. 

Αριθμός θέσης στο 
υπόδειγμα του 

παραρτήματος VII 

Αποστολέας: όνομα και πλήρης διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κωδικού 1 

Αριθ. αναφοράς: κάθε αποστολή πρέπει να φέρει αριθμό αναφοράς που να επιτρέπει τον εντοπισμό της 
στους λογαριασμούς του αποστολέα (π.χ. αριθμός τιμολογίου) 

2 

Παραλήπτης: όνομα και πλήρης διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κωδικού 3 

Αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης: όνομα και διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
του εμπορικού εγγράφου στον τόπο αναχώρησης. Η ένδειξη αυτή είναι υποχρεωτική μόνο για τις 
αποστολές σε άλλο κράτος μέλος και για τις εξαγωγές. 

4 

Μεταφορέας: όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου για την πρώτη μεταφορά (εάν διαφέρει από τον 
αποστολέα) 

Άλλες ενδείξεις που αφορούν τη μεταφορά: 

α) είδος μεταφορικού μέσου (φορτηγό, ημιφορτηγό, βυτιοφόρο, αυτοκίνητο, βαγόνι, βυτιοφόρο βαγόνι, 
αεροσκάφος) 

β) αριθμός κυκλοφορίας οχήματος ή όνομα πλοίου (προαιρετικές ενδείξεις) 

5 

Ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς και, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου 
αρχίζει η μεταφορά, ώρα αναχώρησης 

Σε περίπτωση αλλαγής μεταφορικού μέσου, ο μεταφορέας που φορτώνει το προϊόν σημειώνει στην πίσω 
σελίδα του εγγράφου: 

— την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, 

— το είδος του μεταφορικού μέσου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή το όνομα του 
πλοίου, 

— το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του και τη διεύθυνσή του, συμπεριλαμβανομένου του 
ταχυδρομικού κωδικού. 

6 

Τόπος παράδοσης: ο πραγματικός τόπος παράδοσης, εάν τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να παραδοθούν 
στη διεύθυνση που δηλώνεται για τον παραλήπτη. Για τα εξαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να αναγράφεται 
μία από τις ενδείξεις του παραρτήματος IX. 

7 

Περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και με τις ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις, ιδίως οι υποχρεωτικές ενδείξεις 

Περιγραφή των δεμάτων εμπορευμάτων: αναγνωριστικοί αριθμοί και πλήθος δεμάτων, πλήθος συσκευα 
σιών μέσα σε κάθε δέμα 

Η περιγραφή μπορεί να συνεχίζεται σε χωριστό φύλλο, το οποίο επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο. Για το 
σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται προδιαγραφές συσκευασίας. 

Προϊόντα χύμα: 

— για τους οίνους, ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος 

— για τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, ο δείκτης διάθλασης ή η πυκνότητα 

— για τα προϊόντα που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, ο ολικός αλκοολικός τίτλος 

— για τους οίνους με περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα άνω των 4 γραμμαρίων ανά λίτρο, ο ολικός 
αλκοολικός τίτλος επιπλέον του αποκτημένου 

8
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Αριθμός θέσης στο 
υπόδειγμα του 

παραρτήματος VII 

Ποσότητα: 

— για τα προϊόντα χύμα, η συνολική καθαρή ποσότητα 

— για τα συσκευασμένα προϊόντα, το πλήθος και ο ονομαστικός όγκος των δοχείων που περιέχουν το 
προϊόν 

9 

Συμπληρωματικές ενδείξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους αποστολής: 

εφόσον απαιτούνται τέτοιες ενδείξεις, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του οικείου κράτους μέλους. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η θέση αυτή διαγράφεται με διαγώνια γραμμή. 

10 

Βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης: βλ. άρθρο 31 11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων, αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Ειδική σφραγίδα, αναφερόμενη στο άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο β) 

1. Έμβλημα του κράτους μέλους 

2. Αρμόδιος φορέας ή κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία 

3. Επικύρωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Ενδείξεις αναφερό ενες στο άρθρο 27 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 

— Στη βουλγαρική γλώσσα: И3HECEHO 

— Στην ισπανική γλώσσα: EXPORTADO 

— Στην τσεχική γλώσσα: VYVEZENO 

— Στη δανική γλώσσα: UDFØRSEL 

— Στη γερμανική γλώσσα: AUSGEFÜHRT 

— Στην εσθονική γλώσσα: EKSPORDITUD 

— Στην ελληνική γλώσσα: ΕΞΑΧΘΕΝ 

— Στην αγγλική γλώσσα: EXPORTED 

— Στη γαλλική γλώσσα: EXPORTÉ 

— Στην ιταλική γλώσσα: ESPORTATO 

— Στη λεττονική γλώσσα: EKSPORTĒTS 

— Στη λιθουανική γλώσσα: EKSPORTUOTA 

— Στην ουγγρική γλώσσα: EXPORTÁLVA 

— Στη μαλτεζική γλώσσα: ESPORTAT 

— Στην ολλανδική γλώσσα: UITGEVOERD 

— Στην πολωνική γλώσσα: WYWIEZIONO 

— Στην πορτογαλική γλώσσα: EXPORTADO 

— Στη ρουμανική γλώσσα: EXPORTAT 

— Στη σλοβακική γλώσσα: VYVEZENÉ 

— Στη σλοβενική γλώσσα: IZVOŽENO 

— Στη φινλανδική γλώσσα: VIETY 

— Στη σουηδική γλώσσα: EXPORTERAD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Πίνακες αντιστοιχίας αναφερόμενοι στο άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο 

1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/87 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/87 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 Παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (2) 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 2 

Άρθρο 4 — 

Άρθρο 5 — 

Άρθρο 6 — 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 — 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 — 

Άρθρο 8 — 

Άρθρο 9 — 

Άρθρο 10 — 

Παράρτημα I Παράρτημα I 

Παράρτημα ΙΙ — 

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 21 

Άρθρο 2 Άρθρο 22 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 23 

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 24 

Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 28 

Άρθρο 4 Άρθρο 25 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 33 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 30 

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 26 

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 Παράρτημα VΙ 

Άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 Άρθρο 34 

Άρθρο 6 παράγραφος 7 Άρθρο 32 

Άρθρο 7 Άρθρο 31 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 Παράρτημα VΙ 

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 5 Άρθρο 27 

Άρθρο 9 Άρθρο 35 

Άρθρο 10 Άρθρο 29 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3 Άρθρο 36 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) Άρθρο 37 

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 38
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 39 παράγραφος 1 

Άρθρο 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 44 

Άρθρο 12 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο Άρθρο 39 παράγραφος 2 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 Άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 4 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 Άρθρο 46 

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 41 

Άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4 Άρθρο 42 

Άρθρο 15 Άρθρο 43 

Άρθρο 16 Άρθρο 45 

Άρθρο 17 Άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία ι) και ια) 

Άρθρο 18 Άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ) 

Άρθρο 19 Άρθρο 48 

Άρθρο 20 Άρθρο 49 

Άρθρο 21 — 

Άρθρο 22 — 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 6 

Άρθρο 2 Άρθρο 8 

Άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙ 

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 Άρθρο 9 

Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 10 

Άρθρο 5 Άρθρο 13 

Άρθρο 6 Άρθρο 11 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο έως τρίτο εδάφιο Άρθρο 12 παράγραφος 1 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο Άρθρο 17 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 14 

Άρθρο 8 Παράρτημα ΙΙ 

Άρθρο 9 Άρθρο 15 

Άρθρο 10 Άρθρο 20 

Άρθρο 11 Άρθρο 16 

Άρθρο 12 Άρθρο 18 παράγραφος 1 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο Άρθρο 18 παράγραφος 2 

Άρθρο 14 — 

Άρθρο 15 — 

Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 17 Άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 18 — 

Άρθρο 19 — 

Άρθρο 20 —
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