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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 501/2014 AL COMISIEI
din 11 martie 2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei în ceea ce privește anumite cerințe
referitoare la produsele agricole care beneficiază de ajutor pentru depozitare privată
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 19 alineatul (1)
și alineatul (4) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei (2) stabilește norme comune privind acordarea ajutorului pentru
depozitarea privată a anumitor produse agricole. Produsele eligibile pentru ajutorul pentru depozitare privată au
fost enumerate la articolele 28 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 cu efect de la
1 ianuarie 2014. Secțiunea 3 din partea II titlul I capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 conține dispo
ziții privind ajutorul pentru depozitare privată.

(3)

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 enumeră produsele eligibile pentru ajutorul pentru depozitare
privată. În comparație cu produsele enumerate la articolele 28 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, arti
colul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 include trei produse suplimentare, și anume fibrele de in, brânza
cu denumire de origine protejată (DOP) sau indicație geografică protejată (IGP) și laptele praf degresat fabricat din
lapte de vacă.

(4)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ajutorul pentru depozitare privată poate fi
acordat în cazul în care produsele în cauză îndeplinesc condițiile prevăzute în secțiunea 3 din partea II titlul I
capitolul I din respectivul regulament și cerințele suplimentare în ceea ce privește calitatea și caracteristicile produ
sului care urmează să fie adoptate de către Comisie.

(5)

Condițiile de eligibilitate pentru unt, prevăzute la articolul 17 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, au
fost modificate față de cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(6)

În Regulamentul (CE) nr. 826/2008 existau deja dispoziții privind calitatea și caracteristicile produsului și criteriile
de eligibilitate aplicabile produselor eligibile pentru ajutorul pentru depozitare privată în conformitate cu artico
lele 28 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(7)

Este necesar să se adopte cerințele de calitate, precum și criteriile de eligibilitate cu privire la cantități pentru fibre
de in, lapte praf degresat și brânză care beneficiază de DOP sau IGP, să se adapteze cerințele pentru unt și să se
includă respectivele cerințe în Regulamentul (CE) nr. 826/2008.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozi
tarea privată a anumitor produse agricole (JO L 223, 21.8.2008, p. 3).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și
privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
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(8)

Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a stabilit criteriile pe care Comisia ar trebui să le ia în consi
derare atunci când decide să acorde ajutor pentru depozitare privată. Aceste criterii includ prețurile medii de piață
înregistrate în Uniune, precum și pragurile de referință și costurile de producție ale produselor respective. Ele
includ, de asemenea, necesitatea de a reacționa în timp util la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la
evoluțiile economice cu un impact negativ semnificativ asupra marjelor din sectorul respectiv.

(9)

Articolele 3 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 prevăd că decizia de acordare a ajutorului pentru depozi
tarea privată a zahărului alb și, respectiv, a cărnii de vită poate fi luată pe baza prețurilor medii înregistrate la
nivelul Uniunii. Articolele respective se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care a fost abrogat și înlo
cuit prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Prin urmare, este necesar să se elimine articolele 3 și 5 din Regula
mentul (CE) nr. 826/2008.

(10)

Cantitatea depozitată pe durata perioadei contractuale de depozitare ar trebui să fie egală cu cantitatea contrac
tuală. Cu toate acestea, în sensul articolelor 15, 18 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 826/2008, o marjă de tole
ranță cu privire la cantitatea depozitată este permisă în cazul anumitor produse eligibile pentru ajutorul pentru
depozitare privată. Având în vedere caracteristicile produselor, ar trebui să se stabilească o astfel de toleranță și
pentru laptele praf degresat în saci mari și pentru fibrele de in lungi.

(11)

În ceea ce privește caracteristicile de calitate care trebuie să fie stabilite pentru fibrele de in, fibrele de in lungi sunt
considerate a fi produse de înaltă calitate care ar trebui să fie eligibile pentru ajutorul pentru depozitare privată.

(12)

Deoarece nu mai există obligația ca producția de unt să aibă loc într-o întreprindere autorizată, nu mai sunt apli
cabile dispozițiile privind certificarea conformității cu cerințele specifice privind originea în cazul depozitării întrun alt stat membru decât statul membru în care este produs untul, stabilite în anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 826/2008. Ar trebui să fie stabilite noi norme simplificate în ceea ce privește dovada faptului că untul depo
zitat îndeplinește cerințele de la articolul 9 și de la articolul 17 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Aceleași norme ar trebui să se aplice și în cazul laptelui praf degresat.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 826/2008 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 826/2008 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Untul și laptele praf degresat trebuie să îndeplinească cerințele suplimentare stabilite în anexa II la prezentul
regulament.”
2. Articolele 3 și 5 se elimină.
3. La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Ofertele sau cererile de ajutor pentru depozitarea privată a untului, a laptelui praf degresat și a brânzeturilor
se referă la produse care au fost depozitate în întregime, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulamentul
de deschidere a procedurii de licitație sau în regulamentul de stabilire a valorii ajutorului în avans.”
4. La articolul 15 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) depozitarea și păstrarea în depozit a cel puțin 99 % din cantitatea contractuală pentru perioada contractuală de
depozitare, respectiv 90 % pentru produsele din carne, 98 % pentru uleiul de măsline, 95 % pentru brânzeturi,
97 % pentru laptele praf degresat în saci mari și 97 % pentru fibrele de in lungi, pe riscul părții contractante, în
sensul articolului 19 din prezentul regulament și în condițiile menționate la articolul 22 alineatul (1) litera (a)
din prezentul regulament.”
5. La articolul 18 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) depozitarea și păstrarea în depozit a cel puțin 99 % din cantitatea contractuală pentru perioada contractuală de
depozitare, respectiv 90 % pentru produsele din carne, 98 % pentru uleiul de măsline, 95 % pentru brânzeturi,
97 % pentru laptele praf degresat în saci mari și 97 % pentru fibrele de in lungi, pe riscul părții contractante, în
sensul articolului 19 din prezentul regulament și în condițiile menționate la articolul 22 alineatul (1) litera (a)
din prezentul regulament.”
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6. La articolul 34 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:
„Pentru laptele praf degresat «în saci mari», ajutorul se plătește pentru cantitatea efectiv depozitată, dacă aceasta repre
zintă nu mai puțin de 97 % din cantitatea contractuală.
Pentru fibrele de in lungi, ajutorul se plătește pentru cantitatea efectiv depozitată, dacă aceasta reprezintă nu mai
puțin de 97 % din cantitatea contractuală.”
7. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
8. Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.
Articolul 2
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, 11 martie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 826/2008 se modifică după cum urmează:
1. Partea II și Partea III se înlocuiesc cu următorul text:
„II. Brânzeturi care beneficiază de DOP/IGP
Ajutorul pentru depozitare privată se acordă numai pentru brânzeturile care beneficiază de o denumire de origine
protejată (DOP) sau de o indicație geografică protejată (IGP) și care, la data la care începe contractul privind depozi
tarea, au o vârstă minimă corespunzătoare perioadei de maturare prevăzute în caietul de sarcini menționat la arti
colul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (*) pentru tipul respectiv de
brânză, astfel cum va fi comercializată după depozitarea în baza contractului, la care se adaugă perioada de maturare
de după perioada respectivă, care contribuie la creșterea valorii brânzei.
În cazul în care caietul de sarcini menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu menționează o
perioadă de maturare, brânza ar trebui să aibă, la data la care începe contractul privind depozitarea, vârsta minimă
corespunzătoare perioadei de maturare care contribuie la creșterea valorii brânzei.
În plus, brânzeturile trebuie să respecte următoarele cerințe:
(a) fiecare lot trebuie să cântărească cel puțin o tonă;
(b) prezintă informații, marcate indelebil, privind fabrica în care au fost produse și data fabricației; informațiile pot fi
prezentate sub formă de cod;
(c) prezintă data intrării în depozit;
(d) sunt depozitate sub formă de roți de brânză în statul membru în care sunt produse și în care îndeplinesc condi
țiile necesare pentru a purta denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012; și
(e) nu au făcut obiectul unui contract anterior privind depozitarea.
Statele membre pot renunța la obligația de indicare pe brânză a datei intrării în depozit, cu condiția ca șeful depozi
tului să se angajeze să țină un registru în care să introducă, la data intrării în depozit, informațiile menționate la al
doilea paragraf litera (b).
III. Unt
Ajutorul pentru depozitare privată se acordă numai pentru untul:
(a) produs din smântână obținută direct și exclusiv din lapte de vacă, cu un conținut de grăsimi din lapte de
minimum 80 % din greutate, un conținut maxim de substanță uscată negrasă din lapte de 2 % din greutate și un
conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(b) produs într-o perioadă de 60 de zile înaintea datei la care a fost depusă cererea sau a datei la care a fost prezen
tată oferta; și
(c) pentru care cantitatea minimă pentru cererile sau ofertele pentru ajutor este de 10 tone.
Pe ambalajul untului se indică cel puțin următoarele informații, care pot fi prezentate sub formă de cod, dacă este
cazul:
(a) numărul de identificare a fabricii de producție și a statului membru producător;
(b) data fabricației;
(c) data intrării în depozit;
(d) numărul lotului de producție;
(e) greutatea netă.
Statele membre pot renunța la obligația de indicare pe ambalaj a datei intrării în depozit, cu condiția ca șeful depozi
tului să se angajeze să țină un registru în care să introducă, la data intrării în depozit, informațiile menționate la al
doilea paragraf.
(*) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind
sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).”
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2. Sunt adăugate două părți noi, V și VI:
„V. Lapte praf degresat
Ajutorul pentru depozitare privată se acordă numai pentru laptele praf degresat fabricat din lapte de vacă care:
(a) conține cel mult 1,5 % grăsimi și 5 % apă și are un conținut proteic al substanței uscate negrase de cel puțin
34 %;
(b) a fost produs într-o perioadă de 60 de zile înaintea datei la care a fost depusă cererea sau a datei la care a fost
prezentată oferta;
(c) este depozitat în saci cu un conținut net de 25 kg sau în «saci mari» care cântăresc cel mult 1 500 kg și care
conțin cel puțin următoarele informații, care pot fi prezentate sub formă de cod, după caz:
(i)

numărul de identificare a fabricii de producție și a statului membru producător;

(ii) data fabricației;
(iii) data intrării în depozit;
(iv) numărul lotului de producție;
(v) greutatea netă; și
(d) pentru care cantitatea minimă pentru cererile sau ofertele pentru ajutor este de 10 tone.
Statele membre pot renunța la obligația de indicare pe ambalaj a datei intrării în depozit, cu condiția ca șeful depozi
tului să se angajeze să țină un registru în care să introducă, la data intrării în depozit, informațiile menționate la
primul paragraf.
VI. Fibre de in lungi
Ajutorul pentru depozitare privată se acordă numai pentru fibrele de in lungi obținute prin separarea completă a
fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii, alcătuite din fire paralele cu o lungime medie de cel puțin 50 cm după
melițare, dispuse în mănunchiuri, fâșii sau șuvițe și pentru care cantitatea minimă pentru cererile sau ofertele pentru
ajutor este de 2 000 kg.
Fibrele de in lungi se depozitează în baloți pe care se pot indica sub formă de cod, după caz:
(a) numărul de identificare a fabricii de producție și a statului membru producător;
(b) data intrării în depozit;
(c) greutatea netă.”

16.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/19

ANEXA II
„ANEXA II

Untul trebuie să fie produs din smântână obținută direct și exclusiv din lapte de vacă obținut în Uniune. Laptele praf
degresat trebuie să fie produs din lapte de vacă obținut în Uniune.
Conformitatea cu primul paragraf poate fi justificată prin dovada că untul sau laptele praf degresat a fost produs într-o
întreprindere aprobată în conformitate cu punctul 1 literele (a), (b) și (c) din partea III din anexa IV la Regulamentul (UE)
nr. 1272/2009 al Comisiei (1), care este supusă unor controale prin care se verifică respectarea cerințelor menționate la
primul paragraf, sau printr-o altă dovadă corespunzătoare care să certifice conformitatea cu primul paragraf.”

(1) Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (JO
L 349, 29.12.2009, p. 1).

