
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη 

διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183 της 11ης Ιουλίου 2008) 

Στη σελίδα 18, στο άρθρο 2: 

αντί: «Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μαθητές οι οποίοι φοιτούν τακτικά σε σχολικό ίδρυμα το οποίο ανήκει σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: νηπιαγωγεία και άλλα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευ 
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανωμένης ή αναγνωρισμένης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.», 

διάβαζε: «Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μαθητές οι οποίοι φοιτούν τακτικά σε σχολικό ίδρυμα διοικούμενο ή αναγνωρισμένο 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους το οποίο ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: νηπιαγωγεία και 
άλλα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»· 

Στη σελίδα 18, στο άρθρο 3 παράγραφος 4: 

αντί: «4. Ενίσχυση χορηγείται για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού μόνο εάν τα 
προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και 
ιδίως τις απαιτήσεις παρασκευής σε εγκεκριμένο ίδρυμα και τις απαιτήσεις αναγνωριστικής σήμανσης που περιέχονται 
στο τμήμα Ι του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.», 

διάβαζε: «4. Ενίσχυση χορηγείται για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού μόνο εάν τα 
προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και 
ιδίως τις απαιτήσεις παρασκευής σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και τις απαιτήσεις αναγνωριστικής σήμανσης που 
περιέχονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.»· 

Στη σελίδα 19, στο άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο: 

αντί: «Η ενίσχυση ωστόσο δύναται να καλύπτει το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, χωρίς να 
υποστούν θερμική επεξεργασία, για την παρασκευή γευμάτων εντός των εγκαταστάσεων του σχολικού ιδρύματος. 
Επιπλέον, επιτρέπεται η θέρμανση των προϊόντων που υπάγονται στα στοιχεία α) και β) της κατηγορίας Ι του 
παραρτήματος Ι.», 

διάβαζε: «Η ενίσχυση ωστόσο δύναται να καλύπτει το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, χωρίς να 
υποστούν θερμική επεξεργασία, για την παρασκευή γευμάτων εντός των εγκαταστάσεων του σχολικού ιδρύματος. 
Επιπλέον, μπορεί να επιτραπεί η θέρμανση των προϊόντων που υπάγονται στα στοιχεία α) και β) της κατηγορίας Ι 
του παραρτήματος Ι.»· 

στη σελίδα 19, στο άρθρο 5 παράγραφος 5: 

αντί: «5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, για λόγους διάκρισης των προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γευμάτων κατόπιν θερμικής ή μη επεξεργασίας ή/και προς άμεση κατανά 
λωση, ένας συντελεστής καθοριζόμενος με βάση τις ποσότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή/και 
συνταγές εγκεκριμένες από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.»· 

διάβαζε: «5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, για λόγους διάκρισης των προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γευμάτων κατόπιν θερμικής ή μη επεξεργασίας ή/και προς άμεση κατανά 
λωση, ένας συντελεστής καθοριζόμενος με βάση τις ποσότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή/και 
συνταγές που κρίνονται ικανοποιητικές από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.»· 

στη σελίδα 19, στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ): 

αντί: «γ) να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιολογητικά έγγραφα·», 

διάβαζε: «γ) να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα δικαιολογητικά έγγραφα εφόσον τα ζητήσουν»· 

στη σελίδα 19, στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ): 

αντί: «δ) να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και υλικό έλεγχο, που έχει αποφασίσει η αρμόδια αρχή 
του αντίστοιχου κράτους μέλους», 

διάβαζε: «δ) να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων και φυσικές επιθεωρήσεις, που έχει αποφασίσει η αρμόδια 
αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους.»· 

στη σελίδα 23, στο παράρτημα I κατηγορία Ι στοιχείο β): 

αντί: «β) γάλα σοκολατούχο, με προσθήκη χυμού φρούτων [2] ή αρωματισμένο, το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, 
ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90 % σε γάλα του στοιχείου α) και μέγιστης περιεκτικότητας 7 % σε 
πρόσθετη ζάχαρη [3] ή/και μέλι·», 

διάβαζε: «β) θερμικά επεξεργασμένο γάλα, σοκολατούχο, με προσθήκη χυμού φρούτων (2) ή αρωματισμένο, ελάχιστης περιε 
κτικότητας κατά βάρος 90 % σε γάλα του στοιχείου α) και μέγιστης περιεκτικότητας 7 % σε πρόσθετη ζάχαρη (3) 
ή/και μέλι·».

EL 1.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/49


