Αρ. Εντύπου: ΙΑΧΚ/01

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Σφραγίδα Παραλαβής

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
…………………………….………….………….............…….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ......................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: ……………….............…….

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το δελτίο αυτό να δοθεί στον αιτητή κατά την παραλαβή της αίτησης.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ / ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

.......................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
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ΜΕΡΟΣ 1Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο)
Ονοματεπώνυμο:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Αριθμός ΦΠΑ:

ΜΕΡΟΣ 1Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία, κλπ.
Όνομα εταιρείας:
Αριθμός εγγραφής εταιρείας:
Αριθμός ΦΠΑ:
Κωδικός εταιρείας
(σημειώστε σε  όπου χρειάζεται)

50

Εμπορική επωνυμία

51

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης




Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Εκπροσώπου:

ΜΕΡΟΣ 1Γ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Φυσικό & Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία)
Οδός:
Διεύθυνση
Επικοινωνίας

Τηλ.
Επικοινωνίας:

Αριθμός:

Ταχ. Κώδικας:

Πόλη / Χωριό:

Επαρχία:

Σταθερό:

Κινητό:

Φαξ:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):

ΜΕΡΟΣ 1Δ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Φυσικό & Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία)

Όνομα Ιδρύματος:
Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα
(Τράπεζα ή
Συνεργατική Πιστωτική
Εταιρεία)

Αριθμός Λογαριασμού Αιτητή:
Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):
Απαραίτητη η επισύναψη πρωτότυπου εγγράφου από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η αίτηση σχετίζεται μόνο με έναν από τους πιο κάτω κωδικούς προϊόντος (βλ. παράρτημα Α):
σημειώστε όπου απαιτείται
Κατηγορία 1 ex 0203 11 10
Κατηγορία 3 ex 0203 19 55

ex 0203 12 11
Κατηγορία 4 ex 0203 19 15

Κατηγορία 2





ex 0203 12 19
ex 0203 19 11
ex 0203 19 13

Κατηγορία 5 ex 0203 19 55
Κατηγορία 6 ex 0203 19 55
Κατηγορία 7 ex 0209 10 11







Τοποθεσία του/των σφαγείου/ων
Τοποθεσία του/των εργαστηρίου/των
τεμαχισμού/ αποστέωσης/
συσκευασίας
Τοποθεσία

Χωρητικότητα

Τοποθεσία:
-

του/των χώρου/ων
κατάψυξης/ών

-

ψυκτικού/ών θαλάμου/
αποθήκης/ών
 με κόκκαλα

Καθαρό βάρος προς
αποθεματοποίηση (t)

……………….…… τόνοι
 χωρίς κόκκαλα

Σημαντική σημείωση: η ελάχιστη ποσότητα ανά αίτηση ορίζεται στους 10 τόνους για προϊόντα χωρίς
κόκκαλα και στους 15 τόνους για τα άλλα προϊόντα.

Προτεινόμενη περίοδος αποθεματοποίησης
σημειώστε όπου απαιτείται

60 ημέρες



90 ημέρες



120 ημέρες



150 ημέρες 

ΜΕΡΟΣ 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΤΗ
Δραστηριότητα / Ιδιότητα αιτητή (Σημειώστε √ στο αντίστοιχο κουτί)
Κάτοχος χοιροτροφικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο αντίστοιχο μητρώο κτηνιατρικών
υπηρεσιών.
Κωδικός χοιροτροφικής εκμετάλλευσης: .........................................................



Έμπορος που δραστηριοποιείται στην εμπορία χοίρειου κρέατος. (Ιδιοκτήτες εργαστηρίων κοπής /
τεμαχισμού / αποστέωσης κλπ.)






Ιδιοκτήτης Εγγεγραμμένου Σφαγείου.
Άλλη. Παρακαλώ διευκρινίστε ...................................................................................................
...................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ
Ποσό αιτούμενης ενίσχυσης:

€

Ποσό εγγύησης*:

Μορφή εγγύησης: Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΚΟΑΠ:

€



*Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισούται με το 20% της αιτούμενης ενίσχυσης ανά τόνο χοιρινού
κρέατος. Η εγγύηση υπολογίζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθορισμένα ποσά ενίσχυσης που
φαίνονται στο Παράρτημα Ι (Κανονισμός ΕΕ 2020/470). Η εγγύηση συστήνεται υπό μορφή
κατάθεσης μετρητών από αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ιδρύμα στον πιο κάτω Τραπεζικό
Λογαριασμό του ΚΟΑΠ:
Τράπεζα:
Αρ. Λογαριασμού:
ΙΒΑΝ:

ALPHA Bank Ltd
202-101-004116-9
CY85 0090 02020002 0210 1004 1169

Στην έντυπο της κατάθεσης της τράπεζας θα πρέπει αναγράφεται η περιγραφή ΚΟΑΠ «Μέτρο
ΚΟΑ12 /αριθμός αίτησης/ Εγγύηση/ αρ. ταυτότητας του αιτητή ή αριθμός εγγραφής της
εταιρείας». Ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό της κατάθεσης με την αίτησή
του για σύναψη σύμβασης (τηλέφωνα επικοινωνίας 22 557690/ 611/ 700).
ΜΕΡΟΣ 5: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται μόνο για χοιρινά κρέατα που πληρούν τις πιο
κάτω προϋποθέσεις / απαιτήσεις ποιότητας [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1238 Παράρτημα VI]:
α)
κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση τουλάχιστον δύo
μήνες και έχουν σφαγεί πολύ 10 ημέρες πριν από την αποθεματοποίησή τους. Όσον
αφορά τους χοίρους που σφάζονται σε ηλικία κάτω των δύο μηνών, το κρέας πρέπει να
προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση από τη γέννησή τους·
β)
χοίρειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
γ)
χοίρειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά που να τα
καθιστούν ακατάλληλα για αποθεματοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση.
δ)
χοίρειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν σφαγεί στο πλαίσιο μέτρων
έκτακτης ανάγκης.
ε)
χοίρειο κρέας σε νωπή μορφή το οποίο διατηρείται στο απόθεμα σε κατεψυγμένη μορφή.
στ) το χοίρειο κρέας προς αποθεματοποίηση, πληροί όλα τα κριτήρια ποιότητας που θέτουν οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βάση των σχετικών νομοθεσιών.
ΜΕΡΟΣ 6: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι
όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις. Αναλαμβάνω
την ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησής μου, καθώς και για την ορθότητά του, όπως αυτό θα
κατατεθεί στον ΚΟΑΠ.
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει την κοινοτική νομοθεσία που
διέπει το Μέτρο Ενίσχυσης για Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου Κρέατος, το Εγχειρίδιο
Εφαρμογής-Ενημέρωση Αιτητών και την αίτηση. Με την υποβολή της αίτησης αυτής
αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
(ΚΟΑΠ) ή άλλες Τμήματα/ Υπηρεσίες του Κράτους στις οποίες αναθέτει τυχόν εξειδικευμένους
ελέγχους να διεξάγει για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να
εξασφαλίζει δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους,
Τμήματα ή/και Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωμένων ελέγχων της
αίτησής μου, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα.
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Περαιτέρω, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλα
Τμήματα/ Υπηρεσίες του Κράτους ή/και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) είτε στην
περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλη αίτησή μου σε άλλη
Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή/και στην περίπτωση που ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης.
Για σκοπούς ενημέρωσής μου αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών καθώς και
μηνυμάτων SMS από τον ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει στα
στοιχεία της αίτησης μου.
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των
οποιωνδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, στις
πρόνοιες του άρθρου 52 (6) του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του
2020 καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
παρεμποδίζει υπάλληλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου ή το οποίο παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή/και στις δύο
αυτές ποινές». Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή
οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές
αρχές.
ΜΕΡΟΣ 7: ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΙΑ ΑΠΑΤΗΣ
Ο ΚΟΑΠ έχει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης. ‘Όλες οι περιπτώσεις υπόνοιας απάτης
παραπέμπονται στο Γενικό Εισαγγελέα / Αστυνομία για διερεύνηση. O ΚΟΑΠ θέτει επίσης στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στοιχεία για τις
παρατυπίες και τις περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για
τα μέτρα που λαμβάνονται.
«Παρατυπία» συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή
παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός
προϋπολογισμός της Ε.Ε.
«Υπόνοια απάτης» θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής
διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης.
«Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ» συνιστά, μεταξύ άλλων, κάθε εκ
προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά με:
▪ τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα
την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων που προέρχονται από τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. ή από προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από την
Ε.Ε. ή για λογαριασμό της,
▪ την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω
αποτελέσματα,
▪ την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς
για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.
ΜΕΡΟΣ 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΚΟΑΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του Νόμου 125(Ι)/2018, και εφαρμόζοντας την Κοινή Γεωργική
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ») που
υποβάλλουν οι αιτητές στον ΚΟΑΠ στα πλαίσια αίτησης συμμετοχής τους σε μέτρα, σχέδια και
καθεστώτα επιδότησης.
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Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται πλήρως ασφαλή και προστατευμένα.
Η διαφάνεια στη χρήση των ΔΠΧ και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική
για τον ΚΟΑΠ.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ΚΟΑΠ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20,
(Εσπερίδων & Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, Κύπρος.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΚΟΑΠ στην
ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
ΜΕΡΟΣ 9: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Δεσμεύομαι:
Να αποδέχομαι τις κυρώσεις που προβλέπει η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε περίπτωση
αθέτησης των υποχρεώσεων μου
Να υπόκειμαι στους προβλεπόμενους από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ελέγχους.
Αποδέχομαι τα κριτήρια και τους όρους του Μέτρου στο οποίο θα συμμετάσχω, καθώς και τις
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στο Μέτρο αυτό.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ίδιο αντικείμενο ή η ίδια επιχείρηση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί
για ενίσχυση/ επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα ενισχύσεων.
Υπογραφή Αιτητή /
Νόμιμου Εκπροσώπου: …………………………........… Ημερομηνία: ………………...…….

ΜΕΡΟΣ 10: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα)

Είδος Εγγράφου (Σημειώστε

✓ στο αντίστοιχο κουτί)

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΦΠΑ ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ο
αριθμός ΦΠΑ.
2. Βεβαίωση από εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για το διεθνή αριθμό λογαριασμού
(IBAN)
3. Απόδειξη κατάθεσης για εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Άλλα έγγραφα:
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2220/470)

Κατηγορίες
προϊόντων
1
Κατηγορία 1
ex 0203 11 10

Προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενισχύση

2
Μισά σφάγια, που παρουσιάζονται χωρίς
μπροστινά πόδια, ουρά, νεφρό, διάφραγμα και
νωτιαίο μυελό (1)
Ολόκληρα σφάγια ζώων βάρους έως 20 kg

Ποσό της ενισχύσης για την περίοδο
αποθεματοποίησης
(ΕUR/τόνο)
60
90
120
150
ημέρες
ημέρες ημέρες ημέρες
3
4
5
6
270

286

301

317

326

341

357

372

377

392

407

423

282

297

313

327

348

361

375

389

Μέρη που αντιστοιχούν στα «μεσαία», με ή
χωρίς το δέρμα ή το λαρδί, χωρίς κόκαλα (4)

279

293

306

320

Λαρδί με ή χωρίς το δέρμα (2)

157

168

180

190

Κατηγορία 2
ex 0203 12 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν)

ex 0203 12 19

Ωμοπλάτες

ex 0203 19 11

Μπροστινά μέρη

ex 0203 19 13

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς σβέρκο, ή
σβέρκοι μόνοι τους, θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με
ή χωρίς κιλότο, χωρίς κόκκαλα (2) (3)

Κατηγορία 3
ex 0203 19 55

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, μπροστινά
μέρη, θωρακο- οσφυϊκή χώρα με ή χωρίς
σβέρκο, ή σβέρκοι μόνοι τους, θωρακοοσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς κιλότο, χωρίς
κόκαλα (2) (3)

Κατηγορία 4
ex 0203 19 15
Κατηγορία 5
ex 0203 19 55

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) ως έχει ή σε
τετράγωνη τομή
Κοιλιακή χώρα (πανσέτα), ως έχει ή σε
τετράγωνη τομή, χωρίς το δέρμα και τις
πλευρές

Κατηγορία 6
ex 0203 19 55
Κατηγορία 7
ex 0209 10 11
(1)

Μπορεί επίσης να χορηγηθεί ενίσχυση για μισά σφάγια τα οποία παρουσιάζονται ως τεμάχια «Wiltshire», δηλαδή χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό,

(2)

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα και οι σβέρκοι νοούνται με ή χωρίς το δέρμα, το λαρδί όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm πάχους.

(3)

Η συμβατική ποσότητα μπορεί να καλύπτει όλους τους συνδυασμούς των προϊόντων που αναφέρονται.

(4)

Η ίδια παρουσίαση με εκείνη των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0210 19 20.

πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνιο κόκαλο και διάφραγμα.

(5) Νωπός λιπώσης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και εάν
προέρχεται.στην περίπτωση που παρουσιάζεται με το δέρμα, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του

δέρματος.
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