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REGULAMENTUL (CE) NR. 105/2008 AL COMISIEI
din 5 februarie 2008
de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în
ceea ce privește intervenția pe piața untului
(CE) nr. 1255/1999, precum și condițiile de calitate și
prezentare care trebuie definite. Metodele de analiză și
normele de reglementare a controlului calității ar trebui,
de asemenea, specificate și, după caz, ar trebui prevăzute
și controale ale radioactivității untului, ale cărei niveluri
maxime trebuie stabilite, după caz, de legislația comunitară. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să
poată, în anumite condiții, să autorizeze un sistem de
autoverificare.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului
din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în
sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolele
10 și 40,
(4)

Pentru a asigura buna funcționare a regimurilor de intervenție, este necesar să se specifice condițiile de omologare
a întreprinderilor de producție și verificarea conformării
la acestea. Pentru a asigura eficiența regimurilor, ar trebui
prevăzute acțiunile care să fie întreprinse în cazul în care
condițiile în cauză nu sunt îndeplinite. Având în vedere
că untul poate fi achiziționat de un organism competent
aparținând unui stat membru, altul decât cel pe teritoriul
căruia a fost produs, organismul competent care achiziționează trebuie, în acest caz, să poată verifica dacă sunt
îndeplinite condițiile legate de calitate și prezentare.

(5)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999 stabilește că achiziționarea trebuie făcută
prin intermediul unei proceduri de licitație. Comisia
poate decide suspendarea achiziționării prin intervenție
în momentul în care o anumită cantitate a fost oferită
spre intervenție. Pentru a pune Comisia în postura de a
lua o asemenea decizie, trebuie adoptate dispoziții care să
determine Comisia să monitorizeze cantitatea de unt
oferită pentru intervenție publică.

(6)

Imediat ce respectivele cantități au fost atinse, Comisia
mai poate decide să continue achiziția printr-o procedură
permanentă de licitație. Trebuie stabilite norme relevante
în acest sens. Pentru a garanta că toate părțile interesate
din cadrul Comunității sunt tratate în mod egal, invitațiile
de participare la licitație trebuie publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. Trebuie definite detaliile
ofertei, în special cantitatea minimă, termenele de
depunere și prețul maxim de cumpărare în cadrul intervenției.

(7)

Calitatea untului și termenii de achiziționare trebuie să
poată fi garantate prin verificare în diferite momente ale
depozitării. Neîndeplinirea acestor cerințe nu ar trebui să
împovăreze suplimentar bugetul Comunității. Prin
urmare, trebuie prevăzut ca untul de calitate inferioară
să poată fi retras de către operator, care ar trebui obligat
să suporte costurile de depozitare aferente.

întrucât:

(1)

(2)

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 al Comisiei (2)
stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de
intervenție pe piața untului și smântânii. Regulamentul
(CE) nr. 1152/2007 al Consiliului din 26 septembrie
2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1255/1999 privind organizarea comună a pieței în
sectorul laptelui și produselor lactate (3) a modificat
prevederile privind intervenția și depozitarea privată
pentru unt și smântână. Având în vedere aceste noi
regimuri și în lumina experienței acumulate, normele de
reglementare a intervenției pe piața untului și smântânii
trebuie modificate. Din motive de claritate, este necesară
abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2771/1999 și înlocuirea acestuia cu un nou regulament.

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999 stabilește criteriile conform cărora untul
trebuie cumpărat la preț fix sau prin invitație la licitație
și cazurile în care achiziționarea trebuie suspendată.
Trebuie stabilite măsuri practice privind procesul de achiziționare. Pentru a asigura conformitatea cu condițiile
legate de calitatea și prezentarea untului la momentul
organizării licitației și după intrarea în depozit, trebuie
să li se ceară vânzătorilor să depună, odată cu oferta lor,
un angajament scris în acest sens. Ofertele trebuie însoțite
de o garanție care să asigure menținerea lor și livrarea
untului având calitatea cerută în termenele care urmează
să fie stabilite.

Pentru a fi eligibil pentru intervenție, untul trebuie să
satisfacă cerințele stabilite la articolul 6 din Regulamentul

(1) JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 (JO L 258, 4.10.2007, p. 3).
(2) JO L 333, 24.12.1999, p. 11. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1171/2007 (JO L 261, 6.10.2007, p. 11).
(3) JO L 258, 4.10.2007, p. 3.
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Trebuie specificate obligațiile statelor membre în ceea ce
privește gestionarea corectă a stocurilor din depozite,
prin stipularea unei distanțe maxime a locului de depozitare și a costurilor care urmează să fie suportate când se
depășește această distanță, în special, a accesibilității
stocurilor, a identificării loturilor și a asigurării untului
depozitat împotriva riscurilor. Pentru a se asigura aceeași
frecvență și același nivel al controalelor, trebuie specificate natura și numărul inspecțiilor locurilor de depozitare care urmează să fie efectuate de autoritățile
naționale.
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produselor lactate prevăzute la articolul 6 din Regulamentul
(CE) nr. 1255/1999:
(a) depozitare publică:
(i) cumpărarea untului:
— la un preț fixat;
— prin licitație;

(9)

(10)

O gestionare adecvată a stocurilor de intervenție cere
revinderea untului imediat ce devin disponibile noi
piețe de desfacere. Pentru o mai bună gestionare a cantităților și pentru a evita destabilizarea pieței, prețul de
vânzare trebuie să fie stabilit prin intermediul unei
proceduri de licitație. Condițiile privind vânzarea condiționată de depunerea unei garanții trebuie stabilite, în
special în ceea ce privește termenele de plată. Ofertanții
trebuie să aibă posibilitatea de a distinge între untul din
smântână dulce și untul din smântână de consum în
oferta lor, iar prețul de vânzare fixat poate varia în
conformitate cu locul în care se află untul oferit spre
vânzare.
Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999 prevede acordarea unei subvenții pentru
depozitarea privată a untului. Pentru a asigura monitorizarea corectă a acestor regimuri, ar trebui prevăzute un
contract și un set de specificații privind condițiile de
depozitare. Din același motiv, ar trebui de asemenea
stipulate normele privind documentația, raportarea și
frecvența controalelor și a procedurilor de inspecție, în
special în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul
6 alineatul (3). Pentru a facilita controlul prezenței
untului depozitat în cadrul contractelor de depozitare
privată, ar trebui prevăzut ca acestea să fie scoase din
depozit în loturi întregi, cu excepția cazurilor în care
statul membru autorizează ieșirea unei cantități inferioare
unui lot.

(11)

Pentru a garanta că sistemul de depozitare privată este
bine gestionat, valoarea ajutorului trebuie stabilită anual.
Datele de intrare în depozit și datele la care persoanele
care depozitează pot scoate marfa din depozit, perioadele
de depozitare și valoarea ajutoarelor pot fi modificate în
funcție de situația pieței.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui
și produselor lactate,

(ii) vânzarea untului;
(b) ajutor pentru depozitarea privată a untului.
(2)
În sensul prezentului regulament, Uniunea Economică
Belgo-Luxemburgheză este considerată ca un singur stat
membru.
(3)
În temeiul prezentului regulament „organism competent”
înseamnă agenția de plăți sau, dacă este cazul, organismul
desemnat de către agenția de plăți conform articolului 6 din
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului (1).
CAPITOLUL II
DEPOZITARE PUBLICĂ
SECȚIUNEA 1

Condițiile de cumpărare a untului
Articolul 2
Organismul competent cumpără numai untul degresat care
satisface cerințele articolului 6 alineatul (2) primul paragraf
din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și ale articolului 3 din
prezentul regulament și care este oferit spre intervenție în
perioada 1 martie-31 august a oricărui an.
Articolul 3
(1)
Organismul competent se angajează să verifice calitatea
untului prin folosirea metodelor descrise în anexa I și pe baza
eșantioanelor prelevate în conformitate cu normele stabilite în
anexa II. Cu toate acestea, statele membre, sub rezerva acordului
scris al Comisiei, stabilesc un sistem de verificare, sub controlul
lor, cu privire la anumite cerințele de calitate și în cazul unor
angajamente aprobate.
(2)
Nivelurile de radioactivitate a untului nu trebuie să depășească nivelurile maxime permise, după caz, de legislația comunitară.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1
(1)
Prezentul regulament stabilește normele detaliate pentru
aplicarea următoarelor măsuri de intervenție pe piața laptelui și

Nivelul de contaminare radioactivă a untului este monitorizat
numai în cazul în care este nevoie și numai pe parcursul
perioadei în care este necesar. După caz, durata și domeniul
de aplicare a controalelor se determină în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 42 din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999.
(1) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
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(3)
Untul trebuie să fi fost produs în intervalul de timp de 23
de zile care precedă ziua în care autoritatea competentă a primit
oferta de a vinde.

(4)
Cantitatea minimă de unt oferit spre vânzare este de 10
tone. Statele membre pot cere ca untul să fie oferit numai cu
tona.

L 32/5

(b) se angajează să țină registre permanente sub forma stabilită
de fiecare organism competent din fiecare stat membru, în
care să fie prezentate furnizorul și originea materiilor prime,
cantitățile de unt obținute și ambalarea, identificarea și data
de ieșire din fabrică a fiecărui lot de producție pentru intervenție publică;

(c) consimt să transmită producția proprie de unt pentru o
inspecție oficială specifică;
(5)
Untul se împachetează și se livrează în blocuri de cel
puțin 25 de kilograme net.

(6)
Untul se împachetează în material nou, rezistent, pentru a
i se asigura protecția pe parcursul transportului, depozitării și
scoaterii din depozit. Pachetele trebuie să poarte cel puțin următoarele particularități, dacă este cazul, în coduri:

(a) numărul de omologare prin care se identifică fabrica și
statul membru care l-a produs;

(d) se angajează să informeze organismul competent, cu cel
puțin două zile lucrătoare înainte, despre intenția lor de a
produce unt pentru intervenție publică; cu toate acestea,
statele membre pot stabili termene-limită mai scurte.

(2)
Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament,
autoritățile competente efectuează inspecții neanunțate la fața
locului, pe baza programului de producție a untului destinat
intervenției realizat de întreprinderile în cauză.

(b) data producției;
Autoritățile competente efectuează cel puțin:
(c) data intrării în depozit;

(d) numărul lotului de producție și numărul de pachet; numărul
de pachet poate fi înlocuit cu numărul de palet marcat pe
palet;

(e) denumirea „smântână dulce”, dacă faza apoasă a untului are
pH-ul corespunzător.

(a) o inspecție per perioadă de 28 de zile de producție pentru
intervenție, cu cel puțin o inspecție anuală, pentru a
examina registrele menționate la alineatul (1) litera (b);

(b) o inspecție anuală, pentru a verifica conformitatea cu
celelalte cerințe de omologare enumerate la alineatul (1).

Statele membre pot renunța la obligația de a indica data de
intrare în depozit a pachetelor, cu condiția ca gestionarul depozitului să se angajeze să țină un registru în care sunt înregistrate
detaliile menționate în primul paragraf la data intrării în
depozit.

(3)
Omologarea este retrasă în cazul în care precondițiile
prevăzute la alineatul (1) litera (a) nu mai sunt îndeplinite.
Omologarea se poate reacorda la cererea întreprinderii în
cauză după o perioadă de cel puțin șase luni, în urma unei
noi inspecții amănunțite.

Articolul 4

În cazul în care se descoperă că o întreprindere nu s-a
conformat unuia dintre angajamentele sale menționate la
alineatul (1) literele (b), (c) și (d), cu excepția cazurilor de
forță majoră, omologarea se suspendă pentru o perioadă
variind între una și 12 luni, în funcție de gravitatea neregulii.

(1)
Întreprinderile menționate la articolul 6 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 sunt desemnate numai în
cazul în care:

(a) respectiva întreprindere este desemnată în conformitate cu
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și dispune de instalațiile tehnice corespunzătoare;
(1) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

Un stat membru poate decide să nu impună suspendarea
menționată anterior în cazul în care descoperă că neregula nu
a fost comisă intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave
și că aceasta are o importanță foarte redusă din punctul de
vedere al eficienței controalelor prevăzute la alineatul (2).
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(4)
Controalele efectuate în temeiul alineatelor (2) și (3) fac
obiectul unui raport care precizează:

(2)

6.2.2008

Ofertele conțin:

(a) numele și adresa vânzătorului;

(a) data controlului;

(b) cantitatea oferită;

(b) durata controlului;

(c) operațiunile efectuate.

(c) denumirea și numărul de omologare al întreprinderii
omologate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

Raportul este semnat de către inspectorul responsabil.

(d) datele de fabricație a untului;

Articolul 5
(1)
În cazul în care untul este oferit pentru intervenție într-un
stat membru, altul decât cel de producție, achiziția este condiționată de prezentarea unui certificat furnizat de organismul
competent din statul membru de producție.

Certificatul trebuie prezentat organismului competent din statul
membru de achiziție în termen de 45 de zile de la data la care a
fost primită oferta și trebuie să cuprindă informațiile menționate
la articolul 3 alineatul (6) literele (a), (b) și (d) din prezentul
regulament și o confirmare a faptului că untul a fost produs
direct și exclusiv din smântână pasteurizată, în sensul articolului
6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, într-o
întreprindere aprobată din cadrul Comunității.

(2)
În cazul în care statul membru de producție a efectuat
controalele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezentul
regulament, certificatul conține, de asemenea, rezultatele acestor
controale și confirmarea faptului că produsul în cauză este unt
care îndeplinește cerințele articolului 6 alineatul (2) primul
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999. În acest caz,
pachetele menționate la articolul 3 alineatul (6) din prezentul
regulament trebuie sigilate cu o etichetă numerotată eliberată de
organismul competent din statul membru de producție. Certificatul conține numărul etichetei.

SECȚIUNEA 2

(e) locul unde se ține untul.

(3)

Ofertele sunt valabile numai dacă:

(a) se referă la cantitatea de unt care îndeplinește cerințele din
articolul 3 alineatul (4);

(b) sunt însoțite de un angajament scris al vânzătorului de a se
conforma articolului 11 alineatul (2);

(c) se furnizează de către vânzător o dovadă că a înregistrat o
garanție de 5 EUR la 100 kg în statul membru în care s-a
depus oferta nu mai târziu de ziua în care s-a depus oferta.

(4)
Angajamentul prevăzut la alineatul (3) litera (b), dacă se
înaintează inițial către organismul competent, se consideră a fi
reînnoit tacit pentru ofertele ulterioare până când sunt anulate
explicit de către vânzător sau de organismul competent, cu
condiția ca:

(a) oferta originală să stipuleze că vânzătorul intenționează să
se folosească de dispozițiile din prezentul alineat;

Procedura de achiziție a untului la un preț fixat
Articolul 6
Achiziția untului la 90 % din prețul de intervenție în temeiul
articolului 6 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1255/1999 trebuie să fie în conformitate cu prevederile
prezentei secțiuni.

Articolul 7
(1)
Vânzătorii depun o ofertă scrisă pentru care primesc o
chitanță sau prin orice alt mijloc de telecomunicații în scris cu
dovadă de primire.

(b) ofertele ulterioare să se refere la dispozițiile prezentului
alineat și la data ofertei originale.

(5)
Organismul competent înregistrează ziua în care s-a
primit oferta, cantitățile implicate și datele lor de fabricație,
precum și locul unde este depozitat untul oferit.

(6)
Ofertele nu pot fi retrase după ce au fost primite de către
organismul competent.
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Articolul 8

Articolul 10

Menținerea ofertei, livrarea untului către locul de depozitare
frigorifică desemnat de organismul competent în termenul
stabilit la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament și
respectarea cerințelor articolului 2 din prezentul regulament
constituie cerințe primare în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei (1).

(1)
Agenția de plăți plătește vânzătorului pentru fiecare
cantitate de unt preluat, între ziua a 45-a și a 65-a după ziua
preluării, cu condiția stabilirii conformității cu cerințele articolelor 2 și 3.

Articolul 9
(1)
După verificarea ofertei și în termen de cinci zile
lucrătoare de la ziua primirii acesteia, organismul competent
eliberează un ordin de livrare datat și numerotat care indică:

(a) cantitatea care urmează să fie livrată;

(b) data finală de livrare a untului;

(c) locul de depozitare frigorifică la care trebuie livrat untul.

(2)
În termen de 21 de zile de la data primirii ofertei de
vânzare, vânzătorul livrează untul la hala de încărcare a
locului de depozitare frigorifică. Livrarea se poate face în mai
multe loturi.

Orice costuri cuprinse în descărcarea untului la hala de încărcare
a depozitului rece sunt suportate de către vânzător.

(3)
Garanția prevăzută la articolul 7 alineatul (3) litera (c) se
eliberează imediat ce vânzătorul a livrat toată cantitatea indicată
în comanda de livrare în termenul stabilit și s-a stabilit conformitatea cu cerințele articolului 2.

Dacă nu este în conformitate cu cerințele articolului 2, untul
este respins și se încasează garanția pentru cantitatea respinsă.

(4)
Cu excepția cazurilor de forță majoră, în care vânzătorul
nu reușește să livreze untul în termenul fixat în comanda de
livrare, garanția prevăzută la articolul 7 alineatul (3) litera (c) se
încasează proporțional cu cantitățile nelivrate, iar achiziția se
anulează cu privire la cantitățile nelivrate încă.

(5)
În sensul prezentului articol, untul se consideră livrat
către organismul competent în ziua când toată cantitatea de
unt cuprinsă în ofertă intră în locul de depozitare frigorifică
desemnat de organismul competent, dar nu mai devreme de
ziua următoare celei în care s-a emis comanda de livrare.

(2)
În sensul prezentului articol, ziua de preluare înseamnă
ziua în care untul intră în depozitul rece desemnat de organismul competent, dar nu mai curând de ziua următoare celei
în care s-a emis comanda de livrare menționată la articolul 9
alineatul (1).

Articolul 11
(1)
Untul trece printr-o perioadă de depozitare de încercare.
Această perioadă se fixează la 30 de zile, cu începere din ziua
preluării.

(2)
Prin ofertele lor, vânzătorii se angajează că, în cazul în
care inspecția la intrarea în depozitul desemnat de organismul
competent arată că untul nu îndeplinește cerințele de la articolele 2 și 3 sau, în cazul în care la sfârșitul perioadei de
încercare, calitatea organoleptică minimă a untului se
dovedește a fi sub cea prevăzută în anexa I:

(a) vor lua înapoi untul în cauză; și

(b) vor plăti costurile de depozitare pentru untul în cauză din
ziua în care a fost preluat până la data scoaterii sale din
depozit.

Costurile de depozitare care urmează a fi plătite se determină pe
baza sumelor standard ale costurilor de intrare, ieșire și depozitare stabilite în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CEE)
nr. 1883/78 al Consiliului (2).

Articolul 12
(1)
Cel târziu la ora 12.00 a.m. (ora Bruxelles-ului) din
fiecare marți, Comisiei îi sunt comunicate de către organismul
competent cantitățile de unt care, în timpul săptămânii anterioare, au făcut obiectul unei oferte de vânzare în conformitate
cu articolul 7.

(6)
Drepturile și obligațiile care rezultă din vânzare nu sunt
transferabile.

(2)
Dacă se observă că într-un anumit an ofertele ajung la
18 000 de tone, Comisia informează statele membre cu privire
la data la care acestea trebuie să comunice informațiile
menționate la alineatul (1) în fiecare zi, înainte de ora 12.00
a.m. (ora Bruxelles-ului), pentru cantitățile de unt oferite în ziua
precedentă.

(1) JO L 205, 3.8.1985, p. 5.

(2) JO L 216, 5.8.1978, p. 1.
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Imediat ce se observă că într-un anumit an ofertele depășesc
cantitatea de 30 000 de tone menționată la articolul 6 alineatul
(1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999,
achiziția se poate suspenda în conformitate cu articolul 42
alineatul (2) din respectivul regulament.

(e) datele de fabricație a untului;

În cazul suspendării achiziției în conformitate cu al doilea
paragraf din acest alineat, nu se acceptă noi oferte cu începere
din ziua următoare zilei de intrare în vigoare a deciziei de
suspendare a achiziției.

(3)

(f) locul unde se ține untul.

Ofertele sunt valabile numai în cazul în care:

(a) se referă la cantitatea de unt care îndeplinește cerințele de la
articolul 3 alineatul (4);

SECȚIUNEA 3

Procedura de achiziție a untului prin licitație
Articolul 13
(1)
În cazul în care Comisia decide să înceapă achiziția
untului printr-o invitație permanentă de participare la licitație
și deschisă în temeiul articolului 6 alineatul (1) al treilea
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 și în conformitate cu procedura menționată la articolul 42 alineatul (2),
se aplică articolul 2, articolul 3 alineatele (1), (2), (4)-(6) și
articolele 4, 5, 9, 10 și 11 din prezentul regulament, dacă nu
se prevede altfel în prezenta secțiune.
(2)
Un anunț de invitație de participare la licitație se publică
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3)
Termenul de depunere a ofertelor pentru participarea la
licitație va fi la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a treia zi de
marți a lunii. Totuși, în luna august termenul va fi la ora 11.00
(ora Bruxelles-ului) în a patra zi de marți. În cazul în care
respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul
expiră în ziua lucrătoare precedentă la ora 11.00 (ora Bruxellesului).

(b) untul a fost produs în intervalul de timp de 31 de zile
înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor;

(c) sunt însoțite de angajamentul scris al vânzătorului de a se
conforma articolului 11 alineatul (2);

(d) se furnizează de către ofertant o dovadă că a înregistrat o
garanție de 5 EUR la 100 kg pentru invitația de participare
la licitația în cauză, în statul membru în care s-a depus
oferta, înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor
prevăzut la articolul 13 alineatul (3).

(4)
Angajamentul prevăzut la alineatul (3) litera (c), dacă se
înaintează inițial către organismul competent, se consideră a fi
reînnoit tacit pentru ofertele ulterioare până când sunt anulate
explicit de către ofertant sau de organismul competent, cu
condiția ca:

(a) oferta originală să stipuleze că ofertantul intenționează să se
folosească el însuși de dispozițiile din prezentul alineat;

Articolul 14
(1)
Părțile interesate participă la procedura de licitație
anunțată de organismul competent al unui stat membru fie
depunând o ofertă scrisă pentru care primesc o chitanță, fie
prin orice alt mijloc de telecomunicații în scris cu confirmare
de primire.
(2)

Ofertele trebuie să cuprindă:

(a) numele și adresa ofertantului;
(b) cantitatea oferită;
(c) prețul propus la 100 de kilograme de unt, fără impozite și
taxe naționale, livrat la hala de încărcare a depozitului rece,
exprimat în EUR cu maximum două zecimale;
(d) numele și numărul de omologare al întreprinderii
omologate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);

(b) ofertele ulterioare să se refere la dispozițiile prezentului
alineat și la data ofertei originale.

(5)
Organismul competent înregistrează ziua în care s-a
primit oferta, cantitățile implicate și datele lor de fabricație,
precum și locul unde este depozitat untul oferit.

(6)
Ofertele nu se pot retrage după termenul-limită
menționat la articolul 13 alineatul (3) pentru depunerea de
oferte referitoare la invitația de participare la licitația în cauză.

Articolul 15
Menținerea ofertei, termenul de depunere a ofertelor, livrarea
untului către locul de depozitare frigorifică desemnat de organismul competent în termenul stabilit la articolul 18 alineatul
(3) din prezentul regulament și respectarea cerințelor articolului
2 din prezentul regulament constituie cerințe primare în sensul
articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.
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Articolul 16
(1)
Organismul competent informează Comisia, la data
expirării termenului-limită prevăzut la articolul 13 alineatul
(3), cu privire la cantitățile și prețurile oferite de ofertanți.
În cazul în care nu a fost prezentată nicio ofertă, organismul
competent informează Comisia cu privire la aceasta, în același
termen-limită.
(2)
În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație de
participare la licitație, Comisia fixează un preț maxim de
achiziție, cu referire la prețurile de intervenție aplicabile, în
conformitate cu procedura menționată la articolul 42 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.
Se poate lua o decizie de a nu continua invitația de participare
la licitație.
Articolul 17
Ofertanții sunt respinși în cazul în care prețul propus este mai
mare decât prețul maxim menționat la articolul 16 alineatul (2),
care se aplică la licitația în cauză.
Articolul 18
(1)
Ofertanții sunt informați imediat de către organismul
competent cu privire la rezultatul participării lor la procedura
de licitație.
În cazul ofertelor necâștigătoare, garanțiile prevăzute la articolul
14 alineatul (3) litera (d) se eliberează imediat.
Drepturile și obligațiile care rezultă din procedura de licitație nu
sunt transferabile.
(2)
Organismul competent eliberează imediat adjudecatarului
o comandă de livrare datată și cu număr de înregistrare care să
arate:
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(4)
Garanția prevăzută la articolul 14 alineatul (3) litera (d) se
eliberează imediat ce adjudecatarul a livrat toată cantitatea
indicată în comanda de livrare în termenul stabilit și s-a
stabilit conformitatea cu cerințele articolului 2.

Dacă nu este în conformitate cu cerințele articolului 2, untul
este respins și se încasează garanția pentru cantitatea respinsă.

(5)
Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care
adjudecatarul nu reușește să livreze untul în termenul fixat în
comanda de livrare, garanția prevăzută la articolul 14 alineatul
(3) litera (d) se încasează proporțional cu cantitățile nelivrate, iar
achiziția pentru cantitățile nelivrate încă se anulează.

(6)
În sensul prezentului articol, untul se consideră livrat
către organismul competent în ziua când toată cantitatea de
unt cuprinsă în comanda de livrare intră în locul de depozitare
frigorifică desemnat de agenția de intervenție, dar nu mai
devreme de ziua următoare celei în care s-a emis comanda de
livrare.

SECȚIUNEA 4

Intrarea și scoaterea din depozit
Articolul 19
(1)
Statele membre stabilesc normele tehnice pentru locurile
de depozitare frigorifică, prevăzând în special o temperatură de
depozitare mai mică sau egală cu – 15 °C, și iau toate măsurile
necesare pentru a se asigura că untul este conservat în mod
corespunzător. Riscurile corespunzătoare se acoperă printr-o
asigurare care poate lua forma unei obligații contractuale a
persoanelor care depozitează sau a unei acoperiri cuprinzătoare
a răspunderii suportate de organismul competent; statele
membre mai pot acționa și în calitate de asiguratori proprii.

(2)
Organismul competent trebuie să ceară ca untul să fie
livrat la hala de încărcare a locului de depozitare frigorifică și
ținut acolo, în paleți, astfel încât să formeze loturi ușor identificabile și accesibile.

(a) cantitatea care urmează să fie livrată;
(b) data finală de livrare a untului;
(c) locul de depozitare frigorifică la care trebuie livrat untul.
(3)
În termen de 21 de zile de la data încheierii depunerii
ofertelor, adjudecatarul livrează untul la hala de încărcare a
locului de depozitare frigorifică. Livrarea se poate face în mai
multe loturi.
Orice costuri generate în timpul descărcării untului la hala de
încărcare a locului de depozitare frigorifică sunt suportate de
către adjudecatar.

(3)
Organismul competent însărcinat cu controlul efectuează
un control inopinat al locurilor de depozitare, în conformitate
cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei (1).

Articolul 20
(1)
Organismul competent alege depozitul disponibil cel mai
apropiat de locul unde este depozitat untul.

Distanța maximă menționată la articolul 6 alineatul (2) al doilea
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 este de 350 de
kilometri.
(1) JO L 171, 23.6.2006, p. 35.
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Totuși, organismul competent poate alege alt depozit situat la
distanța menționată în cel de-al doilea paragraf, cu condiția ca
alegerea acelui loc de depozitare frigorifică să nu determine
costuri suplimentare.

Organismul competent poate alege un loc de depozitare frigorifică situat la mai mult decât distanța menționată, în cazul în
care costurile rezultate, inclusiv costurile de depozitare și de
transport sunt mai scăzute. În acest caz, organismul
competent notifică Comisia cu privire la alegerea sa.

(2)
În cazul în care organismul competent care achiziționează untul este într-un stat membru altul decât cel pe teritoriul căruia este depozitat untul oferit, nu se ține seama de
distanța dintre depozitul vânzătorului și frontiera statului
membru al organismului care achiziționează la calcularea
distanței maxime menționate în primul paragraf.

(3)
Dincolo de distanța maximă menționată la alineatul (1),
costurile suplimentare de transport suportate de organismul
competent sunt de 0,065 EUR per tonă și per kilometru.
Costurile suplimentare sunt suportate de către agenția de plăți
numai dacă temperatura untului nu depășește 6 °C la intrarea în
locul de depozitare frigorifică.

6.2.2008

Se indică, de asemenea, pentru untul pe care îl dețin:
(a) locurile de depozitare frigorifică unde este depozitat untul
care urmează a fi vândut;
(b) cantitatea care urmează a fi vândută din fiecare loc de
depozitare frigorifică și, dacă este cazul, cantitatea de unt
menționată la articolul 3 alineatul (6) litera (e).
(5)
Organismul competent păstrează o listă actualizată a
informațiilor menționate în alineatul (4), pe care o pun la
dispoziția părților interesate, la cerere. Acesta publică, la
intervale regulate de timp, liste actualizate în forma specificată
în anunțul pentru invitația permanentă de participare la licitație.
(6)
Organismul competent face aranjamentele necesare
pentru a permite părților interesate:
(a) să examineze eșantioane din untul pus în vânzare pe
propria lor cheltuială înainte de a depune o ofertă;
(b) să verifice rezultatele analizei menționate în anexa I privind
grăsimile, apa și substanțele uscate fără grăsimi.

Articolul 21

Articolul 23

La scoaterea din depozit, în cazul livrării în afara locului de
depozitare frigorifică, organismul competent pregătește untul
pe paleți la cheiul de încărcare al depozitului, încărcat, dacă
este cazul, în mijlocul de transport, dacă acesta este un
camion sau un vagon de cale ferată. Costurile aferente sunt
suportate de agenția de plăți, iar costurile de arimare și de
descărcare de pe paleți sunt suportate de cumpărătorul untului.

(1)
Organismul competent organizează runde separate de
ofertare în timpul termenului de valabilitate a invitației
permanente de participare la licitație.

SECȚIUNEA 5

Procedura de vânzare a untului prin licitație
Articolul 22

(2)
Termenul de depunere a ofertelor pentru participarea la
licitație va fi la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a treia zi de
marți a lunii. Totuși, în luna august termenul va fi la ora 11.00
(ora Bruxelles-ului) în a patra zi de marți, iar în luna decembrie
va fi la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în a doua zi de marți. În
cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă la ora
11.00 (ora Bruxelles-ului).

(1)
Untul se vinde prin intermediul unei invitații permanente
de participare la licitație.

(2)
Vânzările privesc untul preluat spre depozitare înainte de
1 iunie 2007.

(3)
O invitație permanentă de participare la licitație se
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin opt
zile înainte de primul termen-limită stabilit pentru depunerea
ofertelor.

Articolul 24
(1)
Ofertele din fiecare rundă separată se depun în scris în
schimbul unei chitanțe sau prin orice alt mijloc de telecomunicații în scris cu dovadă de primire.
Ofertele se depun la organismul competent care deține untul
pentru care se face oferta.
(2)

Ofertele conțin:

(a) numele și adresa ofertantului;
(4)
Organismul competent elaborează un anunț pentru
invitația permanentă de participare la licitație indicând, în
special, termenul-limită și adresa la care se depun ofertele.

(b) cantitatea dorită;
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(c) prețul în EUR licitat pe 100 de kilograme, fără impozitele și
taxele naționale, livrate la hala de încărcare a locului de
depozitare frigorifică;
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Se poate decide să nu se declare niciun câștigător într-o rundă.

Articolul 27
(d) după caz, locul de depozitare frigorifică unde se ține untul
și, la cerere, un loc de depozitare frigorifică alternativ;

Ofertele se resping dacă prețul oferit este mai mic decât prețul
minim stabilit.

(e) după caz, o indicație a tipului de unt menționat la articolul
3 alineatul (6) litera (e) pentru care se depune oferta.

Articolul 28

(3)

Ofertele sunt valabile numai dacă:

(a) se referă la minimum cinci tone sau, în cazul în care
cantitatea disponibilă în locul de depozitare frigorifică este
mai mică de cinci tone, la cantitatea disponibilă în mod real;

(b) se face dovada că ofertantul a constituit, în statul membru
în care se depune oferta și înainte de expirarea termenului
de depunere a ofertelor prevăzut la articolul 23 alineatul (2),
o garanție de licitație în valoare de 70 de EUR per tonă
pentru licitația individuală în cauză.

(1)
Organismul competent alocă untul pe baza datei sale de
intrare în depozit, începând cu cel mai vechi produs din
cantitatea totală sau, după caz, cu cel mai vechi din cantitatea
de unt din smântână dulce sau de consum disponibil în locul de
depozitare frigorifică desemnat de ofertant.

(2)
Fără a aduce atingere articolului 27, adjudecatarul este
ofertantul care oferă cel mai mare preț. Dacă nu se alocă
toată cantitatea disponibilă, restul se acordă altor ofertanți pe
baza prețurilor ofertate, începând cu cel mai mare preț.

(3)
În cazul în care acceptarea unei oferte ar duce la
contracte acordate în exces față de cantitatea de unt disponibilă
într-un anumit depozit la rece, se acordă ofertantului în cauză
numai cantitatea disponibilă.

(4)
Ofertele nu se pot retrage după termenul-limită prevăzut
la articolul 23 alineatul (2).

Articolul 25
În sensul garanției de licitație prevăzute la articolul 24 alineatul
(3) litera (b) din prezentul regulament, menținerea ofertelor
după termenul prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din
prezentul regulament și plata prețului în termenul stabilit la
articolul 31 alineatul (2) din prezentul regulament constituie
cerințe primare în sensul articolului 20 din Regulamentul
(CEE) nr. 2220/85.

Cu toate acestea, organismul competent poate desemna alte
locuri de depozitare frigorifică pentru a completa cantitatea
fixată în ofertă, dacă ofertantul este de acord.

(4)
În cazul în care acceptarea a două sau mai multe oferte
care oferă același preț la un anume loc de depozitare frigorifică
ar duce la acordarea mai multor contracte decât cantitatea
disponibilă, acordarea se face prin alocarea cantității disponibile
proporțional cu cantitățile pentru care s-a făcut oferta de
licitație.

Articolul 26
(1)
Organismul competent informează Comisia, la data
expirării termenului-limită prevăzut la articolul 23 alineatul
(2), cu privire la cantitățile și prețurile oferite de ofertanți,
precum și la cantitatea de unt oferit spre vânzare.

În cazul în care nu s-a depus nicio ofertă, organismul
competent informează Comisia cu privire la aceasta, în același
termen, în cazul în care untul este disponibil pentru vânzare în
statul membru respectiv.

(2)
Se fixează un preț de vânzare minim pe baza ofertelor
primite în fiecare rundă în conformitate cu procedura
menționată la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1255/1999. Acest preț poate varia în funcție de localizarea
cantităților de unt oferite spre vânzare.

Cu toate acestea, în cazul în care alocarea ar duce la acordarea
de cantități sub cinci tone, acordarea se face prin tragere la sorți.

(5)
Dacă, după acceptarea tuturor ofertelor câștigătoare,
cantitatea rămasă în depozit este de sub 5 000 de kg, această
cantitate rămasă va fi oferită de către organismul competent
ofertelor câștigătoare începând cu cea care a oferit prețul cel
mai mare. Ofertantului câștigător i se va oferi opțiunea de a
cumpăra cantitatea rămasă la același preț ca aceea care i-a fost
acordată.

Articolul 29
Drepturile și obligațiile care rezultă din procedura de licitație nu
sunt transferabile.
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Articolul 30

CAPITOLUL III

(1)
Ofertanții sunt informați imediat de către organismul
competent cu privire la rezultatul participării lor la invitația
de participare la licitație.

DEPOZITAREA PRIVATĂ A UNTULUI
SECȚIUNEA 1

Contractul și condițiile de depozitare
Articolul 32

Garanțiile prevăzute la articolul 24 alineatul (3) litera (b) înregistrate pentru ofertanții necâștigători se eliberează imediat.

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

(2)
Înainte de retragerea untului și în termenul prevăzut la
articolul 31 alineatul (2), adjudecatarii plătesc agenției de plăți
suma corespunzătoare ofertei lor pentru fiecare cantitate pe care
doresc să o retragă.

— „lot de depozitare” înseamnă o cantitate care cântărește cel
puțin o tonă, cu compoziție și calitate omogenă, provenită
dintr-o singură fabrică, depozitată într-un singur depozit în
aceeași zi;

(3)
Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care
ofertantul nu respectă cerințele menționate la alineatul (2),
garanția prevăzută la articolul 24 alineatul (3) litera (b) se
încasează și vânzarea cantității rămase se anulează.

Articolul 31
(1)
Imediat ce suma menționată la articolul 30 alineatul (2) a
fost plătită, organismul competent emite un ordin de retragere
care să indice:

(a) cantitatea pentru care s-a plătit suma corespunzătoare;

(b) locul de depozitare frigorifică în care este depozitat untul;

— „ziua începerii depozitării în cadrul contractului” înseamnă
ziua următoare celei de intrare în depozit.
Articolul 33
Un contract de depozitare privată se încheie numai pentru untul
menționat la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

Untul trebuie să fi fost produs într-o întreprindere omologată în
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din
prezentul regulament în timpul celor 28 de zile dinaintea zilei
de începerie a depozitării în cadrul contractului. Nivelul său de
radioactivitate nu trebuie să depășească nivelurile maxime
permise prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.
Articolul 34

(c) data finală de retragere a untului.

(2)
Adjudecatarii scot untul care le-a fost acordat în termen
de 30 de zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor.
Scoaterea se poate face în tranșe de cel puțin cinci tone
fiecare. Cu toate acestea, în cazul în care cantitatea care
rămâne în depozitul la rece este mai mică de cinci tone, acea
cantitate mai mică poate fi livrată.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, dacă untul nu a fost scos
în termenul prevăzut în primul paragraf, costul depozitării este
suportat de către adjudecatar din ziua următoare celei în care a
expirat termenul. De asemenea, depozitarea se realizează pe
riscul ofertantului.

(3)
Garanția înregistrată în conformitate cu articolul 24
alineatul (3) litera (b) se eliberează imediat pentru cantitățile
scoase în termenul prevăzut la alineatul (2) primul paragraf.

În cazul de forță majoră menționat în alineatul (2) al doilea
paragraf, organismul competent ia decizia considerată necesară
în funcție de circumstanțele invocate.

Contractele referitoare la depozitarea privată a untului
menționat la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 trebuie încheiat între organismul competent pe teritoriul căruia este depozitat untul și
persoane fizice sau juridice, denumite în continuare
„contractanți”.
Articolul 35
(1)
Contractele de depozitare se încheie în scris pentru unul
sau mai multe loturi de depozitare și includ, în special, dispoziții
privind:

(a) cantitatea de unt pentru care se aplică contractul;

(b) valoarea ajutorului;

(c) datele legate de executarea contractului, fără să aducă
atingere articolului 6 alineatul (3) al patrulea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 1255/1999;

(d) identitatea locurilor de depozitare frigorifică.
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(2)
Măsurile de control, în special cele menționate la articolul
40 din prezentul regulament, și informațiile menționate la
alineatul (3) din acest articol sunt incluse în caietul de sarcini
întocmit de organismul competent din statul membru de depozitare. Contractul de depozit face referire la aceste specificații.

(3)
Specificațiile trebuie să prevadă că pachetele trebuie să
poarte cel puțin următoarele particularități, care pot fi codificate,
dacă este cazul:

(a) numărul de omologare prin care se identifică fabrica și
statul membru de producție;

(b) data producției;
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Cererile trebuie să ajungă la organismul competent în 30 de zile
de la data intrării în locul de depozitare frigorifică. Organismul
competent înregistrează data primirii acestora.

În cazul în care cererea ajunge la organismul competent în
termen de 10 zile lucrătoare după termenul-limită, contractul
de depozit poate fi încă încheiat, dar cuantumul ajutorului este
redus cu 30 %.

(2)
Contractele de depozitare se încheie în termen de 30 de
zile de la data la care a fost înregistrată cererea, cu condiția
confirmării ulterioare a eligibilității untului conform articolului
40 alineatul (1) al doilea paragraf. În cazul în care eligibilitatea
nu este confirmată, contractul în cauză este considerat nul și
neavenit.

(c) data intrării în depozit;
Articolul 38
(d) numărul lotului de fabricație;

(e) cuvântul „sărat” în cazul untului menționat la articolul 6
alineatul (3) primul paragraf prima liniuță din Regulamentul
(CE) nr. 1255/1999;

(f) greutatea netă.

Statele membre pot renunța la obligația de a indica data de
intrare în depozit a pachetelor, cu condiția ca gestionarul depozitului să se angajeze să țină un registru în care sunt înregistrate
detaliile menționate în primul paragraf la data intrării în
depozit.

(1)
Dacă untul este depozitat într-un stat membru altul decât
statul membru de producție, încheierea contractului de depozitare menționat la articolul 34 este condiționată de prezentarea
unui certificat.

Certificatul conține informațiile menționate la articolul 35
alineatul (3) literele (a), (b) și (d) și o confirmare a faptului că
untul a fost produs într-o întreprindere omologată, cu condiția
efectuării unor controale prin care se verifică dacă untul este
produs din smântână sau din lapte în sensul articolului 6
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

Certificatul trebuie furnizat de organismul competent din statul
membru de producție în 50 de zile de la data intrării în depozit
a untului.

Articolul 36
(1)
Intrarea în depozit poate avea loc numai în perioada
1 martie-15 august a fiecărui an. Scoaterea din depozit poate
avea loc numai începând cu data de 16 august a fiecărui an.
Perioada de depozitare contractată se încheie în ziua precedentă
scoaterii din depozit sau cel târziu în ultima zi din februarie de
după intrarea în depozit.

(2)
Scoaterea din depozit se face în loturi de depozitare
întregi sau în cantități mai mici, cu autorizarea organismului
competent. Cu toate acestea, în circumstanțele menționate la
articolul 40 alineatul (2) litera (a), numai o cantitate sigilată
poate fi scoasă din depozit.

Articolul 37
(1)
Cererile de încheiere a unui contract cu organismul
competent se pot referi numai la loturile de unt care au fost
depozitate în întregime.

În cazul menționat la primul paragraf din prezentul articol,
contractele de depozitare se încheie în termen de 60 de zile
de la data la care a fost înregistrată cererea, cu condiția, dacă
este cazul, a confirmării ulterioare a eligibilității untului conform
articolului 40 alineatul (1) al doilea paragraf. În cazul în care
eligibilitatea nu este confirmată, contractul în cauză este
considerat nul și neavenit.

(2)
În cazul în care statul membru de producție a efectuat
controalele privind natura și compoziția untului prevăzute la
articolul 40 alineatul (1) din prezentul regulament, certificatul
conține rezultatele acestor controale și confirmarea faptului că
produsul în cauză este unt care respectă cerințele articolului 6
alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999. În acest caz, pachetele trebuie sigilate cu o
etichetă numerotată eliberată de organismul competent din
statul membru de producție. Certificatul conține numărul
etichetei.
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SECȚIUNEA 2

Controale
Articolul 39
(1)
Statul membru se asigură de respectarea tuturor condițiilor de acordare a ajutorului.
(2)
Partea contractantă sau, la cererea sau cu autorizația
statului membru, persoana responsabilă de gestionarea locului
respectiv de depozitare frigorifică pune la dispoziția organismului competent toate documentele care permit verificarea
următoarelor detalii ale produselor plasate în depozitare privată:
(a) numărul de omologare prin care se identifică fabrica și
statul membru care l-a produs;
(b) data producției;
(c) data intrării în depozit;
(d) numărul lotului de depozitare;
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puțin 5 % din cantitățile depozitate, pentru a se asigura că
toate loturile de depozitare sunt conforme din punct de
vedere fizic cererii de încheiere a unui contract în ceea ce
privește, inter alia, greutatea, identificarea și compoziția untului.
(2)

Organismul competent:

(a) fie sigilează produsele în funcție de contract, lot de depozitare sau o cantitate mai mică la momentul controlului
prevăzut la alineatul (1); fie

(b) face un control inopinat, prin eșantionare, pentru a se
asigura că untul se află în depozit. Eșantionul în cauză
este reprezentativ și corespunde la cel puțin 10 % din
cantitatea totală contractată pentru o măsură de ajutor de
depozitare privată.

(3)
La sfârșitul perioadei de depozitare contractate, organismul competent verifică, prin eșantionare, greutatea și identificarea untului. Cu toate acestea, în cazul în care untul este încă
depozitat după expirarea perioadei maxime de depozitare
contractate, această verificare poate fi efectuată când untul
este scos din depozit.

(e) prezența în depozit și adresa locului de depozitare frigorifică;
(f) data scoaterii din depozit.
(3)
Partea contractantă sau, după caz, persoana responsabilă
de gestionarea locului de depozitare frigorifică păstrează pentru
fiecare contract o evidență operativă, disponibilă la depozit, care
cuprinde:
(a) numărul lotului de depozitare al produselor plasate în depozitare privată;
(b) datele de intrare și scoatere din depozit;

În scopul efectuării verificării prevăzute la primul paragraf,
contractantul informează organismul competent, indicând
loturile de depozitare în cauză, cu cel puțin cinci zile lucrătoare
înainte:

(a) de sfârșitul perioadei maxime de depozitare contractată; sau

(b) de începerea operațiunilor de scoatere din depozit, în cazul
în care acestea au loc după expirarea perioadei maxime de
depozitare contractată.

Statul membru poate accepta un termen mai scurt de cinci zile
lucrătoare.

(c) cantitatea de unt, indicată pentru fiecare lot de depozitare;
(d) locul de depozitare frigorifică a untului.
(4)
Untul depozitat trebuie să fie ușor accesibil și ușor de
identificat pe lot și în funcție de contract.
Articolul 40
(1)
Organismul competent efectuează controale la data sau
după data intrării untului în locul de depozitare frigorifică și în
28 de zile de la data înregistrării cererii de încheiere a
contractului menționat la articolul 37 alineatul (1).
Pentru a se asigura că produsele depozitate pot beneficia de
ajutor, verificările se fac pe un eșantion reprezentativ de cel

(4)
Controalele efectuate în temeiul alineatelor (1), (2) și (3)
fac obiectul unui raport care precizează:

(a) data verificărilor;

(b) durata verificărilor;

(c) operațiunile efectuate.
Raportul trebuie să fie semnat de inspectorul responsabil și
contrasemnat de contractant sau, după caz, de responsabilul
locului de depozitare frigorifică și trebuie să figureze în
dosarul de plată.
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(5)
În cazul în care apar nereguli care afectează cel puțin 5 %
din cantitățile de unt verificate, verificarea se extinde la un
eșantion mai mare care urmează să fie stabilit de organismul
competent.
Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei în termen de
patru săptămâni.
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(4)
După 60 de zile de depozitare contractată se poate
efectua o singură plată în avans, la cererea părții contractante,
cu condiția ca aceasta să depună o garanție egală cu suma
avansului plus 10 %. Plata în avans se calculează pe baza unei
perioade de depozitare de 90 de zile. Garanția se restituie de
îndată ce valoarea ajutorului stabilită la alineatul (3) a fost
plătită.

SECȚIUNEA 3

Articolul 42

Ajutor de depozitare

Atunci când, cu ocazia controalelor în cursul depozitării sau
scoaterii din depozit, sunt constatate cantități defectuoase,
aceste cantități nu pot primi ajutor. De asemenea, cantitatea
rămasă din lotul de depozitare care este încă eligibilă pentru
ajutor nu poate fi mai mică de două tone. Aceeași regulă se
aplică și dacă o parte a lotului este scoasă din acest motiv
înainte de data de 16 august a anului de depozitare sau
înainte de expirarea perioadei minime de depozitare.

Articolul 41
(1)
Ajutorul pentru depozitarea privată menționat la articolul
6 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999 poate fi acordat numai dacă perioada de depozitare
contractuală este de 90-210 zile.
În cazul în care contractantul nu respectă limita de timp
menționată la articolul 40 alineatul (3), ajutorul se reduce cu
15 % și se plătește numai pentru perioada pentru care contractantul furnizează organismului competent dovezi satisfăcătoare
că untul a rămas în depozitare contractată.
(2)
Fără a aduce atingere articolului 43 din prezentul regulament, Comisia determină anual, în conformitate cu procedura
stabilită la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1255/1999, valoarea ajutorului menționat la articolul 6
alineatul (3) al doilea paragraf din prezentul regulament
pentru contractele de depozitare privată care încep în anul
respectiv.
(3)
Ajutorul este plătit la cererea părții contractante, la
sfârșitul perioadei contractuale de depozitare, în termen de
120 de zile de la primirea cererii, cu condiția ca verificările
prevăzute la articolul 40 alineatul (3) să fi fost efectuate și
condițiile care garantează eligibilitatea pentru ajutor să fie
întrunite.
Cu toate acestea, în cazul în care o anchetă administrativă
privind dreptul de a beneficia de ajutor este în desfășurare,
plata nu se face până la recunoașterea acestui drept.

Articolul 43
Dacă situația pieței o impune, Comisia poate modifica pe
parcursul anului valoarea ajutorului, perioadele de intrare în
depozit și de scoatere din depozit și durata maximă de depozitare pentru orice contract încă neîncheiat.
CAPITOLUL IV
ABROGARE, DISPOZIțII TRANZITORII șI FINALE

Articolul 44
Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 se abrogă. Cu toate acestea,
continuă să se aplice contractelor de depozitare privată încheiate
înainte de 1 ianuarie 2008.
Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 se interpretează
ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate
cu tabelul de corespondență din anexa III.
Articolul 45
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 februarie 2008.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei
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ANEXA I
Cerințe privind compoziția, caracteristici privind calitatea și metode analitice
Untul este o emulsie solidă, în principal de tip apă în ulei, care prezintă următoarele caracteristici de compoziție și calitate:
Caracteristici de conținut și calitate

Parametri

Grăsime

Minimum 82 %

Apă

Maximum 16 %

Substanțe uscate fără grăsimi

Maximum 2 %

Acizi grași liberi

Maximum 1,2 mmole/100 g grăsimi

Indice de peroxid

Maximum 0,3 meq oxigen/1 000 g grăsimi

Coliforme

Nedetectabile în 1 g

Grăsimi care nu provin din lapte

Nedetectabile prin analiza trigliceridică

Marcatori (1)
— steroli

Nedetectabil, β-sitosterol ≤ 40 mg/kg

— vanilină

Nedetectabil

— esterul etilic al acidului carotenic

≤ 6 mg/kg

— trigliceride de acid enantic

Nedetectabil

Alți marcatori (1) (2)

Nedetectabil

Caracteristici senzoriale

Cel puțin patru din cinci puncte pentru aspect, gust și
consistență

Dispersia apei

Cel puțin patru puncte

Metodele de referință aplicabile sunt cele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 213/2001 (JO L 37, 7.2.2001, p. 1).
(1) Marcatori aprobați prin Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 (JO L 308, 25.11.2005, p. 1). Controlul marcatorilor nu se aplică pe
perioada suspendării invitațiilor la licitație prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1039/2007 (JO L 238, 11.9.2007, p. 28).
(2) Metode aprobate de organismul competent.
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ANEXA II
Eșantionarea pentru analiza chimică și microbiologică și evaluarea senzorială
1. Analize chimice și microbiologice
Cantitatea de unt
(kg)

Numărul minim de eșantioane
(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 per 25 000 kg sau o parte din această cantitate

Eșantionarea pentru analiza microbiologică trebuie efectuată aseptic.

Până la cinci eșantioane de 100 g pot fi combinate într-un eșantion, care este analizat după ce se amestecă.

Eșantioanele trebuie prelevate aleatoriu din diferite părți ale cantității oferite înainte sau în timpul intrării în locul de
depozitare frigorifică desemnat de organismul competent.

Prepararea eșantionului de unt compozit (analiza chimică):

(a) cu ajutorul unui prelevator de unt curat și uscat, se extrage un eșantion de unt de cel puțin 30 de grame și se
așază într-un recipient. Eșantionul compozit trebuie apoi sigilat și trimis la laborator pentru analiză;
(b) la laborator, eșantionul compozit este încălzit la 30 °C în recipientul original nedesfăcut și agitat frecvent până se
obține o emulsie fluidă omogenă fără bucăți netopite. Recipientul trebuie să fie pe jumătate până la trei sferturi
plin.

Pentru fiecare producător care oferă unt spre intervenție trebuie analizate anual două eșantioane din punct de vedere
al grăsimilor care nu provin din lapte și un eșantion din punct de vedere al marcatorilor.

2. Evaluarea senzorială
Cantitatea de unt
(kg)

Numărul minim de eșantioane

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 per 25 000 kg sau o parte din această cantitate

Eșantioanele trebuie prelevate aleatoriu din diferite părți ale cantității oferite între a 30-a și a 45-a zi de la preluarea
untului și gradate.

Fiecare eșantion trebuie evaluat individual în conformitate cu anexa VII din Regulamentul (CE) nr. 213/2001. Nu este
permisă reeșantionarea sau reevaluarea.
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3. Orientări care trebuie urmate dacă eșantioanele prezintă defecte:
(a) analizele chimice și microbiologice:
— dacă sunt analizate eșantioane individuale, poate fi permis un eșantion care prezintă un singur defect din 5
până la 10 eșantioane sau două eșantioane care prezintă fiecare un singur defect din 11 până la 15 eșantioane.
Dacă un eșantion prezintă un defect, trebuie luate două noi eșantioane din fiecare parte a eșantionului care
prezintă defectul și trebuie controlat parametrul în cauză. Dacă niciunul dintre eșantioane nu îndeplinește
condițiile, cantitatea de unt dintre cele două eșantioane inițiale din fiecare parte a eșantionului care prezintă
defectul trebuie respinsă din cantitatea oferită.
Cantitatea care trebuie respinsă dacă eșantionul nou prezintă un defect:

— dacă eșantioanele compozite sunt analizate și se constată că prezintă defecte din punct de vedere al unui
parametru, cantitatea reprezentată de eșantionul compozit respectiv trebuie respinsă din cantitatea oferită.
Cantitatea reprezentată de un eșantion compozit poate fi determinată prin subdivizarea cantității oferite înainte
de prelevarea aleatorie a eșantioanelor din fiecare parte;
(b) evaluarea senzorială:
dacă evaluarea senzorială nu dă rezultate, cantitatea de unt dintre cele două eșantioane învecinate din fiecare parte
a eșantionului care nu a dat rezultate trebuie respinsă din cantitatea oferită;
(c) dacă eșantioanele prezintă un defect senzorial și fie un defect chimic, fie unul microbiologic, întreaga cantitate
trebuie respinsă.
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ANEXA III
Tabel de corespondență
Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 2

—

Articolul 3

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5 alineatele (1)-(4)

Articolul 4 alineatele (1)-(4)

Articolul 5 alineatul (5)

—

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

—

Articolul 8

—

Articolul 9

Articolul 6

Articolul 10

Articolul 7

Articolul 11

Articolul 8

Articolul 12

Articolul 9

Articolul 13

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 15a

Articolul 12 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 16

Articolul 13

Articolul 17

Articolul 14

Articolul 17a

Articolul 15

Articolul 17b

Articolul 16

Articolul 17c

Articolul 17

Articolul 17d

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 24a

Articolul 26

Articolul 24b

Articolul 27

Articolul 24c alineatul (1)

—

Articolul 24c alineatul (2)

Articolul 28 alineatul (1)

Articolul 24c alineatul (3)

Articolul 28 alineatul (2)

Articolul 24c alineatul (4)

Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 24c alineatul (5)

Articolul 28 alineatul (4)

Articolul 24d

Articolul 29
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Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

6.2.2008

Prezentul regulament

Articolul 24e alineatele (1) și (2)

Articolul 30 alineatele (1) și (2)

Articolul 24f

Articolul 31

Articolul 24g

—

Articolul 25

Articolul 32

Articolul 26

Articolul 34

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 33

Articolul 27 alineatul (2)

—

Articolul 28

Articolul 35

Articolul 29

Articolul 36

Articolul 30

Articolul 37

Articolul 31

Articolul 38

Articolul 32

Articolul 39

Articolul 33

Articolul 40

Articolul 34

Articolul 41

Articolul 35 alineatul (1) primul paragraf

—

Articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 42

Articolul 35 alineatul (2)

—

Articolul 36

—

Articolul 37

—

Articolul 38

Articolul 43

Anexa I

Anexa I

Anexa IV

Anexa II

Anexa V

—

