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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετικη΄ς Συνοµοσπονδι΄ας σχετικα΄ µε τις Συναλλαγε΄ς
΄ ν Προϊο΄ντων
Γεωργικω
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
καλου΄µενη εφεξη΄ς «η Κοινο΄τητα»,
και
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ,
καλου΄µενη εφεξη΄ς «η Ελβετι΄α»,
καλου΄µενες εφεξη΄ς «τα Με΄ρη»,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να εξαλει΄ψουν προοδευτικα΄ τα εµπο΄δια στο ουσιω΄δες µε΄ρος των συναλλαγω΄ν τους, συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις που περιε΄χονται στη συµφωνι΄α για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου και αφορου΄ν την ΄δρυση
ι
ζωνω΄ν ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ο΄τι στο α΄ρθρο 15 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν της 22ας Ιουλι΄ου 1972 τα Με΄ρη δη΄λωσαν ο΄τι
ει΄ναι διατεθειµε΄να να ευνοη΄σουν, τηρω΄ντας τη γεωργικη΄ τους πολιτικη΄, την αρµονικη΄ ανα΄πτυξη των συναλλαγω΄ν γεωργικω΄ν
προϊο΄ντων, στα οποι΄α δεν εφαρµο΄ζεται η εν λο΄γω συµφωνι΄α,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

'Αρθρο 1
Σκοπο΄ς

2.
Στο παρα΄ρτηµα 2 της παρου΄σας συµφωνι΄ας απαριθµου΄νται
οι δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις που παρε΄χει η Κοινο΄τητα στην
Ελβετι΄α, µε την επιφυ΄λαξη των παραχωρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα 3.

1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α αποσκοπει΄ στην ενι΄σχυση των σχε΄σεων
ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των Μερω΄ν µε΄σω της βελτι΄ωσης
της προ΄σβαση΄ς τους στην αγορα΄ των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων του
ετε΄ρου Με΄ρους.
2.
Ως «γεωργικα΄ προϊο΄ντα» νοου΄νται τα προϊο΄ντα τα οποι΄α
απαριθµου΄νται στα κεφα΄λαια 1 ΄εως 24 της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης
για το Εναρµονισµε΄νο Συ΄στηµα Περιγραφη΄ς και Κωδικοποι΄ησης
των Εµπορευµα΄των. Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας αποκλει΄ονται τα
προϊο΄ντα του κεφαλαι΄ου 3 και των κλα΄σεων 16.04 και 16.05 του
Εναρµονισµε΄νου Συστη΄µατος, καθω΄ς και τα προϊο΄ντα των κωδικω΄ν
ΣΟ 05119110, 05119190, 19022010 και 23012000.
3.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α δεν εφαρµο΄ζεται στις υ΄λες που
καλυ΄πτονται απο΄ το πρωτο΄κολλο αριθ. 2 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων
συναλλαγω΄ν, µε εξαι΄ρεση τις σχετικε΄ς παραχωρη΄σεις που
παρε΄χονται µε τα παραρτη΄µατα 1 και 2.

'Αρθρο 3
Παραχωρη΄σεις σχετικε΄ς µε τα τυρια΄
Το παρα΄ρτηµα 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας περιε΄χει τις ειδικε΄ς
διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο τυριω΄ν.

'Αρθρο 4
Κανο΄νες καταγωγη΄ς
Οι κανο΄νες καταγωγη΄ς που ισχυ΄ουν αµοιβαι΄ως για την εφαρµογη΄
των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3 της παρου΄σας συµφωνι΄ας περιλαµβα΄νονται στο πρωτο΄κολλο αριθ. 3 της συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν.

'Αρθρο 5
'Αρθρο 2

΄ ν εµποδι΄ων στις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς
Μει΄ωση των τεχνικω

∆ασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις
1.
Στο παρα΄ρτηµα 1 της παρου΄σας συµφωνι΄ας απαριθµου΄νται
οι δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις που παρε΄χει η Ελβετι΄α στην
Κοινο΄τητα, µε την επιφυ΄λαξη των παραχωρη΄σεων που περιλαµβα΄νονται στο παρα΄ρτηµα 3.

1.
Τα παραρτη΄µατα 4 ΄εως 11 της παρου΄σας συµφωνι΄ας
καθορι΄ζουν τη µει΄ωση των τεχνικω΄ν εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων στους ακο΄λουθους τοµει΄ς:
—

παρα΄ρτηµα 4 σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α,
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'Αρθρο 7

—

παρα΄ρτηµα 5 σχετικα΄ µε την διατροφη΄ των ζω΄ων,

—

παρα΄ρτηµα 6 σχετικα΄ µε τον τοµε΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄,

΄ν
Επι΄λυση των διαφορω

—

παρα΄ρτηµα 7 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο προϊο΄ντων του αµπελοοινικου΄ τοµε΄α,

—

παρα΄ρτηµα 8 σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και την
προστασι΄α των επωνυµιω΄ν στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων
ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο,

—

παρα΄ρτηµα 9 σχετικα΄ µε τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και τα
τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε µεθο΄δους βιολογικη΄ς παραγωγη΄ς,

Κα΄θε Με΄ρος δυ΄ναται να υποβα΄λει µια διαφορα΄ σχετικη΄ µε την
ερµηνει΄α η΄ την εφαρµογη΄ της παρου΄σας συµφωνι΄ας στην επιτροπη΄,
η οποι΄α προσπαθει΄ να επιλυ΄σει τη διαφορα΄. Στην επιτροπη΄
παρε΄χονται ο΄λα τα χρη΄σιµα στοιχει΄α για την εις βα΄θος εξε΄ταση της
κατα΄στασης µε στο΄χο της εξευ΄ρεση αποδεκτη΄ς λυ΄σης. Για το
σκοπο΄ αυτο΄, η επιτροπη΄ εξετα΄ζει ο΄λες τις δυνατο΄τητες που
επιτρε΄πουν να διατηρηθει΄ η καλη΄ εκτε΄λεση της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

—

—

παρα΄ρτηµα 10 σχετικα΄ µε την αναγνω΄ριση των ελε΄γχων
συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες εµπορι΄ας για τα νωπα΄
οπωροκηπευτικα΄,
παρα΄ρτηµα 11 σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄
µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων και
ζωικω΄ν προϊο΄ντων.

2.
Οι παρα΄γραφοι 2 και 3 του α΄ρθρου 1 και τα α΄ρθρα 6 ΄εως 8
και 10 ΄εως 13 της παρου΄σας συµφωνι΄ας δεν εφαρµο΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα 11.

'Αρθρο 8
΄ν
Ανταλλαγε΄ς πληροφοριω
1.
Τα Με΄ρη ανταλλα΄σσουν κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α που
αφορα΄ την υλοποι΄ηση και την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.
2.
Κα΄θε Με΄ρος ενηµερω΄νει το α΄λλο για τις τροποποιη΄σεις
που προτι΄θεται να επιφε΄ρει στις νοµοθετικε΄ς, κανονιστικε΄ς και
διοικητικε΄ς διατα΄ξεις τις σχετικε΄ς µε το αντικει΄µενο της συµφωνι΄ας
και του ανακοινω΄νει τις νε΄ες διατα΄ξεις το ταχυ΄τερο δυνατο΄.

'Αρθρο 9
'Αρθρο 6
Μικτη΄ επιτροπη΄ γεωργι΄ας
1.
Συνιστα΄ται µικτη΄ επιτροπη΄ γεωργι΄ας (εφεξη΄ς καλου΄µενη
επιτροπη΄), η οποι΄α αποτελει΄ται απο΄ αντιπροσω΄πους των Μερω΄ν.

Υποχρε΄ωση εχεµυ΄θειας
Οι αντιπρο΄σωποι, εµπειρογνω΄µονες και λοιποι΄ υπα΄λληλοι των
Μερω΄ν υποχρεου΄νται, ακο΄µη και µετα΄ την παυ΄ση α΄σκησης των
καθηκο΄ντων τους, να µην αποκαλυ΄πτουν τις πληροφορι΄ες που
΄εχουν αποκτη΄σει στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, οι οποι΄ες
καλυ΄πτονται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο.

'Αρθρο 10

2.
Η επιτροπη΄ επιφορτι΄ζεται µε τη διαχει΄ριση της παρου΄σας
συµφωνι΄ας και µεριµνα΄ για την καλη΄ εκτε΄λεση΄ της.

Με΄τρα διασφα΄λισης
3.
Η επιτροπη΄ διαθε΄τει αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα στις
περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται στην παρου΄σα συµφωνι΄α και στα
παραρτη΄µατα΄ της. Η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων αυτω΄ν πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα Με΄ρη συ΄µφωνα µε τους ΄διους
ι
αυτω
΄ ν κανο΄νες.
4.

Η επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄ της κανονισµο΄.

5.

Η επιτροπη΄ αποφασι΄ζει µε κοινη΄ συµφωνι΄α.

6.
Για την καλη΄ εκτε΄λεση της παρου΄σας συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη,
κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ αυτα΄, διαβουλευ΄ονται στο πλαι΄σιο της
επιτροπη΄ς.

1.
Εα΄ν, στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς των παραρτηµα΄των 1 ΄εως 3
της παρου΄σας συµφωνι΄ας και λο΄γω της ιδιαι΄τερης ευαισθησι΄ας των
γεωργικω΄ν αγορω΄ν των Μερω΄ν, οι εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων καταγωγη΄ς
του ενο΄ς των Μερω΄ν συνεπα΄γονται σοβαρη΄ διαταραχη΄ των αγορω΄ν
του α΄λλου Με΄ρους, τα δυ΄ο Με΄ρη αρχι΄ζουν αµε΄σως διαβουλευ΄σεις
για την εξευ΄ρεση της κατα΄λληλης λυ΄σης. Εν αναµονη΄ της λυ΄σης
αυτη΄ς, το ενδιαφερο΄µενο Με΄ρος µπορει΄ να λα΄βει τα µε΄τρα που
κρι΄νει αναγκαι΄α.
2.
Σε περι΄πτωση εφαρµογη΄ς των µε΄τρων διασφα΄λισης που
προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 η΄ στα α΄λλα παραρτη΄µατα:
α)

οι ακο΄λουθες διαδικασι΄ες εφαρµο΄ζονται εν απουσι΄α ειδικω΄ν
διατα΄ξεων:
—

7.
Η επιτροπη΄ συγκροτει΄ τις οµα΄δες εργασι΄ας που ει΄ναι
αναγκαι΄ες για τη διαχει΄ριση των παραρτηµα΄των της παρου΄σας
συµφωνι΄ας. Θεσπι΄ζει µε τον εσωτερικο΄ κανονισµο΄ της ιδι΄ως τη
συ΄νθεση και τη λειτουργι΄α των εν λο΄γω οµα΄δων εργασι΄ας.

'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να θε΄σει σε εφαρµογη΄
µε΄τρα διασφα΄λισης ο΄σον αφορα΄ ΄ενα τµη΄µα η΄ το
συ΄νολο του εδα΄φους του α΄λλου Με΄ρους, ενηµερω΄νει
προηγουµε΄νως σχετικα΄ το α΄λλο Με΄ρος αναφε΄ροντα΄ς
του τους λο΄γους·

L 114/134

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

'Οταν ΄ενα Με΄ρος λαµβα΄νει µε΄τρα διασφα΄λισης ο΄σον
αφορα΄ ΄ενα τµη΄µα η΄ το συ΄νολο του εδα΄φους του η΄ του
εδα΄φους τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ το α΄λλο
Με΄ρος το ταχυ΄τερο δυνατο΄·

—

Χωρι΄ς να θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης θε΄σης σε ισχυ΄
των µε΄τρων διασφα΄λισης, πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν το συντοµο΄τερο δυνατο΄
µε στο΄χο την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων·

—

β)

EL

Στην περι΄πτωση µε΄τρων διασφα΄λισης που λαµβα΄νονται
απο΄ ΄ενα κρα΄τος µε΄λος της Κοινο΄τητας ΄εναντι της
Ελβετι΄ας, ενο΄ς α΄λλου κρα΄τους µε΄λους η΄ µι΄ας τρι΄της
χω΄ρας, η Κοινο΄τητα ενηµερω΄νει σχετικα΄ την Ελβετι΄α το
ταχυ΄τερο δυνατο΄.

πρε΄πει να επιλε΄γονται κατα΄ προτεραιο΄τητα τα µε΄τρα που
επιφε΄ρουν την µικρο΄τερη διαταραχη΄ στην εκτε΄λεση της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 11
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3.
Με βα΄ση τα αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης αυτη΄ς τα Με΄ρη,
στο πλαι΄σιο των αντι΄στοιχων γεωργικω΄ν πολιτικω΄ν τους και
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ευαισθησι΄α των γεωργικω΄ν αγορω΄ν,
µπορου΄ν να αρχι΄σουν διαπραγµατευ΄σεις, στο πλαι΄σιο της παρου΄σας συµφωνι΄ας, µε σκοπο΄ να καθορι΄σουν, σε αµοιβαι΄α προτιµησιακη΄ και αµοιβαι΄ως επωφελη΄ βα΄ση, νε΄ες µειω΄σεις των εµποδι΄ων στις
συναλλαγε΄ς του γεωργικου΄ τοµε΄α.
4.
Οι συµφωνι΄ες που προκυ΄πτουν απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 υποβα΄λλονται σε επικυ΄ρωση
η΄ σε ΄εγκριση εκ µε΄ρους των Μερω΄ν, συ΄µφωνα µε τις ΄διες
ι
αυτω΄ν
διαδικασι΄ες.

'Αρθρο 14
Εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας
1.
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα γενικα΄ η΄ ειδικα΄ µε΄τρα που ει΄ναι
κατα΄λληλα για να εξασφαλι΄σουν την εκτε΄λεση των υποχρεω΄σεων
της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Τροποποιη΄σεις

2.
Τα Με΄ρη απε΄χουν απο΄ τη λη΄ψη οποιουδη΄ποτε µε΄τρου που
ενδε΄χεται να θε΄σει σε κι΄νδυνο την υλοποι΄ηση των στο΄χων της
παρου΄σας συµφωνι΄ας.

Η επιτροπη΄ µπορει΄ να αποφασι΄σει την τροποποι΄ηση των παραρτηµα΄των 1 και 2 και των προσαρτηµα΄των των λοιπω΄ν παραρτηµα΄των
της παρου΄σας συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 15
Παραρτη΄µατα

'Αρθρο 12
΄ ρηση
Αναθεω

Τα παραρτη΄µατα της παρου΄σας συµφωνι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των προσαρτηµα΄των τους, αποτελου΄ν αναπο΄σπαστο µε΄ρος αυτη΄ς.

'Αρθρο 16
1.
Εα΄ν ΄ενα Με΄ρος επιθυµει΄ την αναθεω΄ρηση της παρου΄σας
συµφωνι΄ας, υποβα΄λλει στο α΄λλο Με΄ρος αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση.

Εδαφικο΄ πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

2.
Τα Με΄ρη µπορου΄ν να αναθε΄σουν στην επιτροπη΄ να εξετα΄σει
την εν λο΄γω αι΄τηση και να διατυπω΄σει ενδεχοµε΄νως συστα΄σεις,
ιδι΄ως για την ΄εναρξη διαπραγµατευ΄σεων.

Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται, αφενο΄ς στα εδα΄φη ο΄που
εφαρµο΄ζεται η συνθη΄κη περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας
και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στην εν λο΄γω συνθη΄κη, και
αφετε΄ρου στο ΄εδαφος της Ελβετι΄ας.

3.
Οι συµφωνι΄ες που προκυ΄πτουν απο΄ τις διαπραγµατευ΄σεις
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2 υποβα΄λλονται σε επικυ΄ρωση
η΄ σε ΄εγκριση εκ µε΄ρους των Μερω΄ν, συ΄µφωνα µε τις ΄διες
ι
αυτω΄ν
διαδικασι΄ες.

'Αρθρο 13
Εξελικτικη΄ ρη΄τρα
1.
Τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν την δε΄σµευση να συνεχι΄σουν τις
προσπα΄θειε΄ς τους για να επιτυ΄χουν προοδευτικα΄ µεγαλυ΄τερη
ελευθε΄ρωση των γεωργικω΄ν συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ τους.
2.
Για το σκοπο΄ αυτο΄, τα Με΄ρη προβαι΄νουν τακτικα΄, στο
πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς, σε εξε΄ταση των ο΄ρων των συναλλαγω΄ν
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ τους.

'Αρθρο 17
'Εναρξη ισχυ΄ος και δια΄ρκεια
1.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α θα επικυρωθει΄ η΄ θα εγκριθει΄ απο΄ τα
µε΄ρη συ΄µφωνα µε τις οικει΄ες διαδικασι΄ες τους. Η παρου΄σα
συµφωνι΄α αρχι΄ζει να ισχυ΄ει την πρω΄τη ηµε΄ρα του δευ΄τερου µη΄να
που ΄επεται της τελευται΄ας κοινοποι΄ησης της κατα΄θεσης των
εγγρα΄φων επικυ΄ρωσης η΄ ΄εγκρισης και των επτα΄ ακο΄λουθων
συµφωνιω΄ν:
συµφωνι΄α σχετικα΄ µε τις συναλλαγε΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
συµφωνι΄α για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των προσω΄πων
συµφωνι΄α για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς
συµφωνι΄α για τη σιδηροδροµικη΄ και οδικη΄ µεταφορα΄ εµπορευµα΄των και επιβατω΄ν
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συµφωνι΄α για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση στον τοµε΄α της αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης
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Με΄ρος, πριν λη΄ξει η αρχικη΄ περι΄οδος ισχυ΄ος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας
κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.

συµφωνι΄α για την επιστηµονικη΄ και τεχνολογικη΄ συνεργασι΄α.

3.
Η Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α δυ΄ναται να καταγγει΄λει την
παρου΄σα συµφωνι΄α, κοινοποιω΄ντας την απο΄φαση΄ της στο α΄λλο
Με΄ρος. Σε περι΄πτωση τε΄τοιας κοινοποι΄ησης, εφαρµο΄ζονται οι
διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 4.

2.
Η παρου΄σα συµφωνι΄α συνα΄πτεται για αρχικη΄ περι΄οδο επτα΄
ετω΄ν. Παρατει΄νεται σιωπηρα΄ για απεριο΄ριστη δια΄ρκεια, εκτο΄ς εα΄ν η
Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α κοινοποιη΄σουν το αντι΄θετο στο α΄λλο.

4.
Οι επτα΄ συµφωνι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1
παυ΄ουν να ισχυ΄ουν ΄εξι µη΄νες µετα΄ την ηµεροµηνι΄α παραλαβη΄ς της
κοινοποι΄ησης σχετικα΄ µε τη µη ανανε΄ωση, που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2, η΄ την καταγγελι΄α, που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 3.

συµφωνι΄α για ορισµε΄να θε΄µατα σχετικα΄ µε τις δηµο΄σιες συµβα΄σεις

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas
alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno
de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung
in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer,
portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α, σε δυ΄ο ατνι΄τυπα στην αγγλικη΄, γαλλικη΄,
γερµανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, ο΄λα δε τα
κει΄µενα αυτα΄ ει΄ναι εξι΄σου αυθεντικα΄.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in
duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish
languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise,
chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese,
finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni
linguistiche fa parimenti fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de
Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas lı́nguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca,
fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är
giltiga.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

30.4.2002

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
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Πι΄νακας περιεχοµε΄νων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παραχωρη΄σεις της Ελβετι΄ας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Παραχωρη΄σεις της Κοινο΄τητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παραχωρη΄σεις σχετικε΄ς µε τα τυρια΄

Προσα΄ρτηµα 1:

Παραχωρη΄σεις της Κοινο΄τητας

Προσα΄ρτηµα 2:

Παραχωρη΄σεις της Ελβετι΄ας

Προσα΄ρτηµα 3:

Πι΄νακας των ονοµασιω΄ν τυριω΄ν «Italico» που γι΄νονται δεκτα΄ για εισαγωγη΄ στην
Ελβετι΄α

Προσα΄ρτηµα 4:

Περιγραφη΄ των τυριω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α
(τα προσαρτη΄µατα 1-4 θα καταρτιστου΄ν αργο΄τερα)

Προσα΄ρτηµα 5:

Ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Σχετικα΄ µε τη διατροφη΄ των ζω΄ων
(τα προσα΄ρτηµα 1 θα καταρτιστει΄ αργο΄τερα)

Προσα΄ρτηµα 2:

Κατα΄λογος των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Σχετικα΄ µε τον τοµε΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄

Προσα΄ρτηµα 1:

Νοµοθεσι΄ες

Προσα΄ρτηµα 2:

Οργανισµοι΄ ελε΄γχου και πιστοποι΄ησης των σπο΄ρων προς σπορα΄

Προσα΄ρτηµα 3:

Κοινοτικε΄ς παρεκκλι΄σεις που γι΄νονται αποδεκτε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α

Προσα΄ρτηµα 4:

Κατα΄λογος των τρι΄των χωρω΄ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων

Προσα΄ρτηµα 1:

Κατα΄λογος των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 σχετικα΄ µε τα αµπελοοινικα΄
προϊο΄ντα

Προσα΄ρτηµα 2:

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6

Προσα΄ρτηµα 3:

Σχετικα΄ µε τα α΄ρθρα 6 και 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και προστασι΄α των επωνυµιω΄ν στον τοµε΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν
και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο

Προσα΄ρτηµα 1:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 2:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Προσα΄ρτηµα 3:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 4:

Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Σχετικα΄ µε τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και τα τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε µεθο΄δους βιολογικη΄ς παραγωγη΄ς

Προσα΄ρτηµα 1:

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα

Προσα΄ρτηµα 2

Λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Σχετικα΄ µε την αναγνω΄ριση των ελε΄γχων συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες εµπορι΄ας των νωπω΄ν
οπωροκηπευτικω΄ν

Προσα΄ρτηµα:

Ελβετικοι΄ οργανισµοι΄ ελε΄γχου εξουσιοδοτηµε΄νοι για την ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄
ελε΄γχου που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3 του παραρτη΄µατος 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Σχετικα΄ µε τα υγειονοµικα΄ και ζωοτεχνικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στο εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων και ζωικω΄ν
προϊο΄ντων

Προσα΄ρτηµα 1:

Με΄τρα καταπολε΄µησης/ανακοι΄νωση των ασθενειω΄ν

Προσα΄ρτηµα 2:

Υγει΄α των ζω΄ων: Εµπο΄ριο και δια΄θεση στην αγορα΄

Προσα΄ρτηµα 3:

Εισαγωγη΄ ζω΄ντων ζω΄ων και ορισµε΄νων ζωικω΄ν προϊο΄ντων τρι΄των χωρω΄ν

Προσα΄ρτηµα 4:

Ζωοτεχνι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εισαγωγω΄ν απο΄ τρι΄τες χω΄ρες

Προσα΄ρτηµα 5:

'Ελεγχοι και τε΄λη

Προσα΄ρτηµα 6:

Ζωικα΄ προϊο΄ντα

Προσα΄ρτηµα 7:

Αρµο΄διες αρχε΄ς

Προσα΄ρτηµα 8:

Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες

Προσα΄ρτηµα 9:

Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις διαδικασι΄ες διεξαγωγη΄ς ελε΄γχου

Προσα΄ρτηµα 10:

Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι και τε΄λη

Προσα΄ρτηµα 11:

Συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Η Ελβετι΄α παρε΄χει για τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας που αναφε΄ρονται κατωτε΄ρω, τις ακο΄λουθες δασµολογικε΄ς
παραχωρη΄σεις· ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας καθορισµε΄νης ετη΄σιας ποσο΄τητας.

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ex 0210 11 91

Χοιροµε΄ρια και τεµα΄χια αυτω΄ν, µε τα οστα΄, χοιροειδω΄ν (πλην αγριοχοι΄ρων), αλατισµε΄να η΄ σε
α΄λµη, αποξηραµε΄να η΄ καπνιστα΄

ατελω΄ς

ex 0210 19 91

Χοιροµε΄ρια και τεµα΄χια αυτω΄ν, χωρι΄ς οστα΄, χοιροειδω΄ν (πλην αγριοχοι΄ρων), αλατισµε΄να η΄ σε
α΄λµη, αποξηραµε΄να η΄ καπνιστα΄

ατελω΄ς

1 000 (1)

0210 20 10

Αποξηραµε΄να κρε΄ατα βοοειδω΄ν

ατελω΄ς

200 (2)

0602 10 00

Μοσχευ΄µατα χωρι΄ς ρι΄ζα και µπο΄λια

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Φυτα΄ρια υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου µηλοειδω΄ν (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄):

ατελω΄ς

(3)

ατελω΄ς

(3)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0602 20 11

– µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 19

– µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα

0602 20 21

– µη µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 29

– µη µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου πυρηνο΄καρπων (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄):

0602 20 31

– µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 39

– µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα

0602 20 41

– µη µπολιασµε΄να, γυµνο΄ρριζα

0602 20 49

– µη µπολιασµε΄να, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια α΄λλα πλην των υπο΄ µορφη΄ υποκειµε΄νου µηλοειδω΄ν η΄ πυρηνο΄καρπων (προερχο΄µενα απο΄
σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄), µε βρω΄σιµους καρπου΄ς:

0602 20 51

– γυµνο΄ρριζα

0602 20 59

– α΄λλα πλην των γυµνο΄ρριζων
∆ε΄νδρα, χαµο΄δενδρα, δενδρυ΄λλια και θα΄µνοι, που δι΄νουν βρω΄σιµους καρπου΄ς, γυµνο΄ρριζα:

0602 20 71

– µηλοειδω΄ν

0602 20 72

– πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

(3)

0602 20 79

– α΄λλα πλην των µηλοειδω΄ν η΄ των πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

∆ε΄νδρα, χαµο΄δενδρα, δενδρυ΄λλια και θα΄µνοι, που δι΄νουν βρω΄σιµους καρπου΄ς, µε ριζο΄χωµα:
0602 20 81

– µηλοειδω΄ν

0602 20 82

– πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

(3)

0602 20 89

– α΄λλα πλην των µηλοειδω΄ν η΄ των πυρηνο΄καρπων

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Ροδο΄δενδρα και αζαλε΄ες, µπολιασµε΄να η΄ µη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τριανταφυλλιε΄ς, µπολιασµε΄νες η΄ µη:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

1 000

∆ασµολογικη΄
κλα΄ση της Ελβετι΄ας

0602 30 00

0602 40 10

30.4.2002

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

– α΄γριες τριανταφυλλιε΄ς και α΄γριοι βλαστοι΄ τριανταφυλλια΄ς
– α΄λλες πλην των α΄γριων τριανταφυλλιω΄ν και των α΄γριων βλαστω΄ν τριανταφυλλια΄ς:

0602 40 91

– γυµνο΄ρριζες,

0602 40 99

– α΄λλες πλην των γυµνο΄ρριζων, µε ριζο΄χωµα
Φυτα΄ρια (προερχο΄µενα απο΄ σπορα΄ η΄ αγενη΄ πολλαπλασιασµο΄) ωφε΄λιµων ειδω΄ν· λευκο΄ (φυ΄τρα)
µανιταριω΄ν:

0602 90 11

– φυτα΄ρια λαχανικω΄ν και χλοοτα΄πητας σε ρο΄λους

0602 90 12

– λευκο΄ µανιταριω΄ν

0602 90 19

– α΄λλα πλην των φυταρι΄ων λαχανικω΄ν, του χλοοτα΄πητα σε ρο΄λους και του λευκου΄ µανιταριω΄ν
'Αλλα φυτα΄ ζωντανα΄ (συµπεριλαµβανοµε΄νων των ριζω΄ν τους):

0602 90 91

– γυµνο΄ρριζα

0602 90 99

– α΄λλα πλην των γυµνο΄ρριζων, µε ριζο΄χωµα

0603 10 31

Γαρυ΄φαλλα, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως 25 Οκτωβρι΄ου

0603 10 41

Τριαντα΄φυλλα, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως
25 Οκτωβρι΄ου
'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων (εκτο΄ς απο΄ γαρυ΄φαλλα και τριαντα΄φυλλα), κοµµε΄να, για
ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 1ης Μαι΅ου ΄εως 25 Οκτωβρι΄ου

0603 10 51

– ξυλω΄δη

0603 10 59

– α΄λλα εκτο΄ς απο΄ τα ξυλω΄δη

0603 10 71

Τουλι΄πες, κοµµε΄νες, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπε΄ς, απο΄ 26 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων (εκτο΄ς απο΄ τουλι΄πες και τριαντα΄φυλλα), κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες
η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄, απο΄ 26 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

10 000

0603 10 91

– ξυλω΄δη

0603 10 99

– α΄λλα εκτο΄ς απο΄ τα ξυλω΄δη

Ντοµα΄τες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:
– ντοµα΄τες cerises:
0702 00 10

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– ντοµα΄τες Peretti (επι΄µηκες σχη΄µα):

0702 00 20

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– α΄λλες ντοµα΄τες διαµε΄τρου 80 mm και α΄νω (σαρκω΄δεις ντοµα΄τες):

0702 00 30

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
– α΄λλες:

0702 00 90

– απο΄ 21 Οκτωβρι΄ου ΄εως 30 Απριλι΄ου
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

1 000

– απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου ΄εως τε΄λος Φεβρουαρι΄ου
0705 21 10

Ραδι΄κια witloof νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη:
– απο΄ 21 Μαι΅ου ΄εως 30 Σεπτεµβρι΄ου
Μελιτζα΄νες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:

0709 30 10

– απο΄ 16 Οκτωβρι΄ου ΄εως 31 Μαι΅ου

0709 51 00

Μανιτα΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 60 11

Πιπεριε΄ς νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη:

2,5

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

2 000

Μανιτα΄ρια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Φουντου΄κια (Corylus spp.), νωπα΄ η΄ ξηρα΄:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– απο΄ 1ης Νοεµβρι΄ου ΄εως 31 Μαρτι΄ου
Κολοκυθα΄κια (συµπεριλαµβανοµε΄νων των ανθω΄ν κολοκυθια΄ς), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄
ψυ΄ξη:
0709 90 50
ex 0710 80 90

– απο΄ 31 Οκτωβρι΄ου ΄εως 19 Απριλι΄ου

0802 21 90

– µε κε΄λυφος, πλην ο΄σων προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ ζω΄ων η΄ για την εξαγωγη΄ του ελαι΄ου

0802 22 90

– χωρι΄ς κε΄λυφος, πλην ο΄σων προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ ζω΄ων η΄ για την εξαγωγη΄ του ελαι΄ου

ex 0802 90 90

Κουκουνα΄ρια νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0805 10 00

Πορτοκα΄λια νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0805 20 00

Μανταρι΄νια (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και τα tangérines και satsumas)· κληµεντι΄νες, wilkings
και παρο΄µοια υβρι΄δια εσπεριδοειδω΄ν, νωπα΄ η΄ ξηρα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0807 11 00

Καρπου΄ζια, νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0807 19 00

Πεπο΄νια, νωπα΄, εκτο΄ς απο΄ τα καρπου΄ζια

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Βερι΄κοκα, νωπα΄, ακα΄λυπτα:

ατελω΄ς

2 000

ατελω΄ς

10 000

0809 10 11

– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 30 Ιουνι΄ου
α΄λλως συσκευασµε΄να:

0809 10 91

– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 30 Ιουνι΄ου

0810 10 10

Φρα΄ουλες νωπε΄ς:
– απο΄ 1ης Σεπτεµβρι΄ου ΄εως 14 Μαι΅ου

0810 50 00

Ακτινι΄δια νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0910 20 00

Κρο΄κος (ζαφορα΄)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Ελαιο΄λαδο, παρθε΄νο, α΄λλο απο΄ το προοριζο΄µενο για διατροφη΄ ζω΄ων:
1509 10 91

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l

60,60 (4)

απεριο΄ριστη

1509 10 99

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l η΄ σε α΄λλα δοχει΄α

86,70 (4)

απεριο΄ριστη

Ελαιο΄λαδο και τα κλα΄σµατα΄ του, ΄εστω και εξευγενισµε΄να, αλλα΄ ο΄χι χηµικω΄ς µετασχηµατισµε΄να,
α΄λλα απο΄ τα προοριζο΄µενα για τη διατροφη΄ ζω΄ων:
1509 90 91

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l

60,60 (4)

απεριο΄ριστη

1509 90 99

– σε γυα΄λινα δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l η΄ σε α΄λλα δοχει΄α

86,70 (4)

απεριο΄ριστη

Ντοµα΄τες, ολο΄κληρες η΄ σε τεµα΄χια, παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄:
2002 10 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2,50

απεριο΄ριστη

2002 10 20

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

4,50

απεριο΄ριστη

2002 90 10

Ντοµα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, α΄λλες απο΄ τις ολο΄κληρες η΄
σε τεµα΄χια:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg
2002 90 21

Που΄λπα, πολτο΄ς και συµπυκνω΄µατα ντοµα΄τας, σε ερµητικα΄ σφραγισµε΄να δοχει΄α, των οποι΄ων η
περιεκτικο΄τητα σε στερεο΄ υπο΄λειµµα ει΄ναι 25 % η΄ περισσο΄τερο κατα΄ βα΄ρος, αποτελου΄µενα απο΄
ντοµα΄τες και νερο΄, ΄εστω µε την προσθη΄κη α΄λατος η΄ καρυκευµα΄των, σε δοχει΄α που δεν
υπερβαι΄νουν τα 5 kg

ατελω
΄ς

απεριο΄ριστη

2002 90 29

Ντοµα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, εκτο΄ς απο΄ τις ολο΄κληρες η΄
σε τεµα΄χια και εκτο΄ς απο΄ την που΄λπα, τον πολτο΄ και τα συµπυκνω΄µατα ντοµα΄τας:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg
Αγκινα΄ρες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, κατεψυγµε΄νες, εκτο΄ς απο΄
τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:
ex 2004 90 18

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

17,50

απεριο΄ριστη

ex 2004 90 49

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

24,50

απεριο΄ριστη

Σπαρα΄γγια παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄να, εκτο΄ς απο΄
τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2005 60 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2005 60 90

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

Ελιε΄ς παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄νες, εκτο΄ς απο΄ τα
προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:
2005 70 10

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

2005 70 90

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg
Κα΄παρη και αγκινα΄ρες, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξυ΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄να,
εκτο΄ς απο΄ τα προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006:

ex 2005 90 11

– σε δοχει΄α που υπερβαι΄νουν τα 5 kg

17,5

απεριο΄ριστη

ex 2005 90 40

– σε δοχει΄α που δεν υπερβαι΄νουν τα 5 kg

24,5

απεριο΄ριστη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε FS/100 kg
µεικτου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

2008 30 90

Εσπεριδοειδη΄, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 50 10

Που΄λπα βερι΄κοκου, α΄λλως παρασκευασµε΄νη η΄ διατηρηµε΄νη, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζεται ου΄τε περιλαµβα΄νεται αλλου΄

10

απεριο΄ριστη

2008 50 90

Βερι΄κοκα, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

15

απεριο΄ριστη

2008 70 10

Που΄λπα ροδα΄κινου, α΄λλως παρασκευασµε΄νη η΄ διατηρηµε΄νη, χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν, που δεν κατονοµα΄ζεται ου΄τε περιλαµβα΄νεται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 70 90

Ροδα΄κινα, α΄λλως παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου εσπεριδοειδου΄ς εκτο΄ς απο΄ πορτοκα΄λι η΄ γκρε΄ιπφρουτ η΄ φρα΄πα, που δεν ΄εχει
υποστει΄ ζυ΄µωση, χωρι΄ς προσθη΄κη αλκοο΄λης
ex 2009 30 19

– χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν, συµπυκνωµε΄νος

6

απεριο΄ριστη

ex 2009 30 20

– µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν, συµπυκνωµε΄νος

14

απεριο΄ριστη

Οι΄νοι γλυκει΄ς, οι΄νοι ειδικοι΄ και µιστε΄λια σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας:
2204 21 50

– που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l (5)

8,5

απεριο΄ριστη

2204 29 50

– που υπερβαι΄νει τα 2 l (5)

8,5

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς (6)

1 000 hl

ατελω΄ς

500 hl

ex 2204 21 50

Porto, σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄

ex 2204 21 21

Ρετσι΄να (ελληνικο΄ λευκο΄ κρασι΄) σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που δεν υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε
την περιγραφη΄ (7)

Ρετσι΄να (ελληνικο΄ λευκο΄ κρασι΄) σε δοχει΄α χωρητικο΄τητας που υπερβαι΄νει τα 2 l, συ΄µφωνα µε την
περιγραφη΄ (7), µε κατ' ο΄γκο αλκοολικο΄ τι΄τλο
ex 2204 29 21

– που υπερβαι΄νει το 13 % vol.

ex 2204 29 22

– που δεν υπερβαι΄νει το 13 % vol.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Συµπεριλαµβα΄νονται 480 το΄νοι για τα χοιροµε΄ρια Πα΄ρµας και San Daniele, συ΄µφωνα µε την ανταλλαγη΄ επιστολω΄ν µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και ΕΟΚ της 25ης Ιανουαρι΄ου 1972.
Συµπεριλαµβα΄νονται 170 το΄νοι Bresaola, συ΄µφωνα µε την ανταλλαγη΄ επιστολω΄ν µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και ΕΟΚ της 25ης Ιανουαρι΄ου 1972.
Εντο΄ς των ορι΄ων συνολικη΄ς ετη΄σιας ποσο΄στωσης 60 000 φυταρι΄ων.
Συµπεριλαµβα΄νεται η συνεισφορα΄ στο εγγυητικο΄ κεφα΄λαιο για την υποχρεωτικη΄ αποθεµατοποι΄ηση.
Καλυ΄πτονται µο΄νο τα προϊο΄ντα κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος 7 της συµφωνι΄ας.
Περιγραφη΄: Ως οι΄νος «Porto» νοει΄ται ο οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται στην καθορισµε΄νη περιοχη΄ της Πορτογαλι΄ας που φε΄ρει το ο΄νοµα αυτο΄ κατα΄ την ΄εννοια του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87.
(7) Περιγραφη΄: Ως οι΄νος «Ρετσι΄να» νοει΄ται ο επιτραπε΄ζιος οι΄νος κατα΄ την ΄εννοια των κοινοτικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 17 και στο παρα΄ρτηµα Ι του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινο΄τητα παρε΄χει, για τα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας που περιλαµβα΄νονται στον κατωτε΄ρω πι΄νακα, τις ακο΄λουθες
δασµολογικε΄ς παραχωρη΄σεις, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας καθορισµε΄νης ετη΄σιας ποσο΄τητας:
Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Κρε΄ατα βοοειδω΄ν, χωρι΄ς οστα΄, αποξηραµε΄να

ατελω΄ς

1 200

Κρε΄µα, περιεκτικο΄τητας κατα΄ βα΄ρος σε λιπαρε΄ς ουσι΄ες που υπερβαι΄νει το 6 %

ατελω΄ς

2 000

Γα΄λατα ειδικα΄, µε την ονοµασι΄α «για βρε΄φη», σε δοχει΄α κλεισµε΄να στεγανα΄, καθαρου΄ περιεχοµε΄νου
που δεν υπερβαι΄νει τα 500 g και περιεκτικο΄τητας κατα΄ βα΄ρος σε λιπαρε΄ς ουσι΄ες που υπερβαι΄νει
το 10 % (1)

43,8

απεριο΄ριστη

'Αλλα φυτα΄ ζωντανα΄ (στα οποι΄α περιλαµβα΄νονται και οι ρι΄ζες τους), µοσχευ΄µατα και µπο΄λια·
λευκο΄ (φυ΄τρα) µανιταριω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

'Ανθη και µπουµπου΄κια ανθε΄ων, κοµµε΄να, για ανθοδε΄σµες η΄ διακοσµη΄σεις, νωπα΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Πατα΄τες για σπορα΄, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

4 000

ατελω΄ς (2)

1 000

Κρεµµυ΄δια, α΄λλα απο΄ τα κρεµµυ΄δια για σπορα΄, πρα΄σα και α΄λλα παρο΄µοια λαχανικα΄, νωπα΄ η΄
διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 000

Κρα΄µβες, κουνουπι΄δια, κρα΄µβες σγουρε΄ς, γογγυλοκρα΄µβες και παρο΄µοια βρω΄σιµα προϊο΄ντα του
γε΄νους Brassica, µε εξαι΄ρεση τα λαχανα΄κια Βρυξελλω΄ν, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 500

Μαρου΄λια (Lactuca sativa) και ραδι΄κια (Cichorium spp.), µε εξαι΄ρεση το ραδι΄κι witloof (Chicorum
intybus var. foliosum), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

3 000

0706 10 00

Καρο΄τα και γογγυ΄λια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

5 000

0706 90 05

Κοκκινογου΄λια για σαλα΄τα, λαγο΄χορτο (σκουλι΄), ραπανοσε΄λινα, ραπα΄νια και παρο΄µοιες βρω΄σιµες
ρι΄ζες µε εξαι΄ρεση το χρε΄νο (Cochlearia armoracia), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

3 000

ατελω
΄ ς (2)

1 000

Φασο΄λια (Vigna spp., Phaseolus spp.), νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 30 00

Μελιτζα΄νες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

500

0709 40 00

Σε΄λινα α΄λλα απο΄ τα ραπανοσε΄λινα, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

500

Κωδικο΄ς ΣΟ

ex 0210 20 90
ex 0401 30

0403 10
0402 29 11
ex 0404 90 83
0602

0603 10
0701 10 00
0702 00
0703 10 19
0703 90 00
0704 10
0704 90
0705 11
0705 19 00

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Γιαου΄ρτια

Ντοµα΄τες νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

0705 29 00

0706 90 11
0706 90 17
0706 90 90
0707 00 05
0708 20

Αγγου΄ρια νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

0709 51

Μανιτα΄ρια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 52 00

Τρου΄φες, νωπε΄ς η΄ διατηρηµε΄νες µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0709 70 00

Σπανα΄κια, τετραγο΄νες (σπανα΄κια Νε΄ας Ζηλανδι΄ας) και χρυσολα΄χανα (σπανα΄κια γι΄γαντες), νωπα΄ η΄
διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 10

Σαλατικα΄ α΄λλα απο΄ µαρου΄λια και ραδι΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 50

Μα΄ραθο, νωπο΄ η΄ διατηρηµε΄νο µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0709 90 70

Κολοκυθα΄κια, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς (2)

1 000

0709 90 90

'Αλλα λαχανικα΄, νωπα΄ η΄ διατηρηµε΄να µε απλη΄ ψυ΄ξη

ατελω΄ς

1 000

0710 80 61

Μανιτα΄ρια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Λαχανικα΄ ξερα΄, ΄εστω και κοµµε΄να σε τεµα΄χια η΄ σε φε΄τες, η΄ και τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη, ΄εστω και
παραγο΄µενα απο΄ λαχανικα΄ προηγουµε΄νως βρασµε΄να, αλλα΄ ο΄χι αλλιω΄ς παρασκευασµε΄να, µε
εξαι΄ρεση κρεµµυ΄δια, µανιτα΄ρια και τρου΄φες

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Μη΄λα, πλην των µη΄λων για µηλι΄τη, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

3 000

Αχλα΄δια και κυδω΄νια, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

3 000

0809 10 00

Βερι΄κοκα, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

500

0809 20 95

Κερα΄σια, εκτο΄ς απο΄ τα βυ΄σσινα (Prunus cerasus), νωπα΄

ατελω΄ς (2)

1 500 (3) (4)

∆αµα΄σκηνα και αγριοδαµα΄σκηνα, νωπα΄

ατελω΄ς (2)

1 000

0710 80 69
0712 90

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90
0808 20

0809 40
0810 20 10

Σµε΄ουρα, νωπα΄

ατελω΄ς

100

0810 20 90

Βατο΄µουρα η΄ µου΄ρα και µου΄ρα-σµε΄ουρα, νωπα΄

ατελω΄ς

100

1106 30 10

Αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια και σκο΄νη µπανα΄νας

ατελω΄ς

5

1106 30 90

Αλευ΄ρια, σιµιγδα΄λια και σκο΄νη α΄λλων καρπω΄ν του κεφαλαι΄ου 8

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Σκο΄νη τοµα΄τας, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (1)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2003 10 80

Μανιτα΄ρια, α΄λλα απο΄ του γε΄νους Αgaricus, παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄
οξυ΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0710 10 00

Πατα΄τες, α΄βραστες η΄ βρασµε΄νες στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄νες

ατελω΄ς

3 000

2004 10 10

Πατα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, κατεψυγµε΄νες, α΄λλες απο΄ τα
προϊο΄ντα της κλα΄σεως 2006, µε εξαι΄ρεση α΄λευρα, σιµιγδα΄λια η΄ νιφα΄δες

ex 2002 90 90

2004 10 99
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Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

Παρασκευασµε΄νη σκο΄νη λαχανικω΄ν και µειγµα΄των λαχανικω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης,
α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 30

Νιφα΄δες και σκο΄νη εσπεριδοειδω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄
αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 40

Νιφα΄δες και σκο΄νη αχλαδιω΄ν, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 50

Νιφα΄δες και σκο΄νη βερι΄κοκων, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

2008 60

Κερα΄σια, αλλιω΄ς παρασκευασµε΄να η΄ διατηρηµε΄να, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν η΄ αλκοο΄λης, που δεν κατονοµα΄ζονται ου΄τε περιλαµβα΄νονται αλλου΄

ατελω΄ς

500

ex 0811 90 19

Κερα΄σια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ τον ατµο΄, κατεψυγµε΄να, µε προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄
α΄λλων γλυκαντικω΄ν

Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

2005 20 80

Πατα΄τες παρασκευασµε΄νες η΄ διατηρηµε΄νες χωρι΄ς ξι΄δι η΄ οξικο΄ οξυ΄, µη κατεψυγµε΄νες, α΄λλες απο΄
τις υπαγο΄µενες στην κλα΄ση 2006, µε εξαι΄ρεση παρασκευα΄σµατα υπο΄ µορφη΄ αλευ΄ρων,
σιµιγδαλιω΄ν, νιφα΄δων και παρασκευα΄σµατα σε λεπτε΄ς φε΄τες, τηγανητε΄ς σε λι΄πος η΄ λα΄δι, ΄εστω και
αλατισµε΄νες η΄ αρωµατισµε΄νες, σε ερµητικα΄ κλειστε΄ς συσκευασι΄ες, που προορι΄ζονται για α΄µεση
κατανα΄λωση

ex 2005 90

ex 0811 90 39

0811 90 80

Γλυκα΄ κερα΄σια, α΄βραστα η΄ βρασµε΄να στο νερο΄ η΄ στον ατµο΄, κατεψυγµε΄να, χωρι΄ς προσθη΄κη
ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ex 2008 70

Νιφα΄δες και σκο΄νη ροδα΄κινων, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 80

Νιφα΄δες και σκο΄νη φρα΄ουλας, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄ αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2008 99

Νιφα΄δες και σκο΄νη α΄λλων φρου΄των, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης, α΄λλων γλυκαντικω΄ν η΄
αµυ΄λου (5)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 19

Χυµο΄ς πορτοκαλιου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 20

Χυµο΄ς γκρε΄ιπφρουτ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 30

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου εσπεριδοειδου΄ς σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 40

Χυµο΄ς ανανα΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 70

Χυµο΄ς µη΄λου σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 2009 80

Χυµο΄ς αχλαδιου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων γλυκαντικω΄ν

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

30.4.2002
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Κωδικο΄ς ΣΟ

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

ex 2009 80

Χυµο΄ς κα΄θε α΄λλου φρου΄του η΄ λαχανικου΄ σε σκο΄νη, µε η΄ χωρι΄ς προσθη΄κη ζα΄χαρης η΄ α΄λλων
γλυκαντικω΄ν

L 114/147

Εφαρµοστε΄ος
δασµο΄ς
σε EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους

Ετη΄σια ποσο΄τητα
σε καθαρο΄ βα΄ρος
(το΄νοι)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

(1) Για την εφαρµογη΄ της δια΄κρισης αυτη΄ς, νοου΄νται ως ειδικα΄ γα΄λατα µε την ονοµασι΄α «για βρε΄φη», τα προϊο΄ντα που ει΄ναι απαλλαγµε΄να απο΄ παθογο΄νους και τοξικογενει΄ς
µικροοργανισµου΄ς, που περιε΄χουν λιγο΄τερο απο΄ 10 000 αναζωογονου΄µενα αερο΄βια βακτηρι΄δια και λιγο΄τερο απο΄ δυ΄ο κολοβακτηρι΄δια ανα΄ γραµµα΄ριο.
(2) Εφαρµο΄ζεται ο ειδικο΄ς δασµο΄ς, α΄λλος απο΄ τον ελα΄χιστο δασµο΄, ανα΄λογα µε την περι΄πτωση.
(3) συµπεριλαµβα΄νονται οι 1000 t βα΄σει της ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν της 14ης Ιουλι΄ου 1986.
(4) Στην περι΄πτωση που η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος της παρου΄σας συµφωνι΄ας δεν συµπι΄πτει µε την αρχη΄ του ηµερολογιακου΄ ΄ετους, η διαχει΄ριση της συµπληρωµατικη΄ς
ποσο΄στωσης των 500 t θα γι΄νει pro rata temporis.
(5) βλε΄πε την Κοινη΄ δη΄λωση σχετικα΄ µε την δασµολογικη΄ κατα΄ταξη των λαχανικω΄ν σε σκο΄νη και των φρου΄των σε σκο΄νη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΥΡΙΑ

1.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να ελευθερω΄σουν προοδευτικα΄ τις αµοιβαι΄ες συναλλαγε΄ς
τυριω΄ν του δασµολογικου΄ κωδικου΄ 0406 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος κατα΄ τη δια΄ρκεια µιας περιο΄δου 5 ετω΄ν
απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας.

2.

Η διαδικασι΄α ελευθε΄ρωσης θα εξελιχθει΄ µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
α)

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα:
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, για τα τυρια΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, η΄ Κοινο΄τητα καταργει΄ η΄
εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τους εισαγωγικου΄ς δασµου΄ς, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας ετη΄σιας ποσο΄τητας. Οι
βασικοι΄ δασµοι΄ καθω΄ς και οι βασικε΄ς ετη΄σιες ποσο΄τητες για τις δια΄φορες κατηγορι΄ες τυριω΄ν περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 1 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
(i)

Η Κοινο΄τητα µειω΄νει κατα΄ 20 % ετησι΄ως τους βασικου΄ς δασµου΄ς που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 1. Η πρω΄τη µει΄ωση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος
της συµφωνι΄ας.

(ii)

Η Κοινο΄τητα αυξα΄νει τη δασµολογικη΄ ποσο΄στωση που αναφε΄ρεται στον πι΄νακα που περιλαµβα΄νεται στο
προσα΄ρτηµα 1 κατα΄ 1 250 το΄νους ετησι΄ως· η πρω΄τη αυ΄ξηση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Η πλη΄ρης ελευθε΄ρωση θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει στην αρχη΄ του 6ου ΄ετους.

(iii) Η Ελβετι΄α απαλλα΄σσεται απο΄ την τη΄ρηση των τιµω΄ν «ελευ΄θερο στα συ΄νορα» που περιλαµβα΄νονται στην
περιγραφη΄ των εµπορευµα΄των που υπα΄γονται στον κωδικο΄ ΣΟ 0406 του κοινου΄ δασµολογι΄ου.
β)

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Κοινο΄τητα
Για ο΄λα τα τυρια΄ που υπα΄γονται στον κωδικο΄ 0406 του εναρµονισµε΄νου συστη΄µατος, η Κοινο΄τητα δεν εφαρµο΄ζει
επιστροφη΄ κατα΄ την εξαγωγη΄ προς την Ελβετι΄α.

γ)

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, για τα τυρια΄ καταγωγη΄ς της Κοινο΄τητας, η Ελβετι΄α καταργει΄
η΄ εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τους εισαγωγικου΄ς δασµου΄ς, ενδεχοµε΄νως εντο΄ς των ορι΄ων µιας ετη΄σιας ποσο΄τητας. Οι
βασικοι΄ δασµοι΄ καθω΄ς και οι βασικε΄ς ετη΄σιες ποσο΄τητες για τις δια΄φορες κατηγορι΄ες τυριω΄ν περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο α) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

δ)

(i)

Η Ελβετι΄α µειω΄νει κατα΄ 20 % ετησι΄ως τους βασικου΄ς δασµου΄ς που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 σηµει΄ο α). Η πρω΄τη µει΄ωση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας.

(ii)

Η Ελβετι΄α αυξα΄νει το συ΄νολο των δασµολογικω΄ν ποσοστω΄σεων που αναφε΄ρονται στον πι΄νακα που
περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 σηµει΄ο α) κατα΄ 2 500 το΄νους ετησι΄ως. Η πρω΄τη αυ΄ξηση πραγµατοποιει΄ται ΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας. Η Κοινο΄τητα θα καθορι΄ζει τουλα΄χιστον τε΄σσερις
µη΄νες πριν απο΄ την αρχη΄ κα΄θε ΄ετους την κατηγορι΄α η΄ τις κατηγορι΄ες τυριω΄ν για τις οποι΄ες θα
πραγµατοποιει΄ται η εν λο΄γω αυ΄ξηση. Η πλη΄ρης ελευθε΄ρωση θα αρχι΄σει να ισχυ΄ει στην αρχη΄ του 6ου ΄ετους.

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Ελβετι΄α
Απο΄ το πρω΄το ΄ετος ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, η Ελβετι΄α εξαλει΄φει προοδευτικα΄ τις εξαγωγικε΄ς επιδοτη΄σεις
για τις παραδο΄σεις τυριω΄ν προς την Κοινο΄τητα µε τον ακο΄λουθο τρο΄πο:
(i)

Τα ποσα΄ που χρησιµευ΄ουν ως βα΄ση για τη διαδικασι΄α εξα΄λειψης (1) περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(ii)

Τα εν λο΄γω βασικα΄ ποσα΄ θα µειωθου΄ν µε τον εξη΄ς τρο΄πο:
—

΄ενα ΄ετος µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, κατα΄ 30 %,

—

δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 55 %,

(1) Τα βασικα΄ ποσα΄ υπολογι΄ζονται µε κοινη΄ συµφωνι΄α απο΄ τα Με΄ρη, βα΄σει της διαφορα΄ς των θεσµικω΄ν τιµω΄ν του γα΄λακτος που ενδε΄χεται
να ΄εχουν εφαρµογη΄ τη στιγµη΄ της ΄εναρξης ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νου ενο΄ς συµπληρωµατικου΄ ποσου΄ για το γα΄λα
που µεταποιει΄ται σε τυρι΄, και προκυ΄πτουν σε συνα΄ρτηση µε την ποσο΄τητα γα΄λακτος που ει΄ναι αναγκαι΄α για την παρασκευη΄ των σχετικω΄ν
τυριω΄ν και, µε εξαι΄ρεση τα τυρια΄ που υπα΄γονται σε ποσοστω
΄ σεις, αφου΄ αφαιρεθει΄ το ποσο΄ της µει΄ωσης των δασµω΄ν απο΄ την Κοινο΄τητα.
Η χορη΄γηση επιδο΄τησης περιορι΄ζεται αποκλειστικα΄ στα τυρια΄, τα οποι΄α παρασκευα΄ζονται µε γα΄λα που ΄εχει παραχθει΄ εξ ολοκλη΄ρου στο
ελβετικο΄ ΄εδαφος.
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—

τρι΄α ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 80 %,

—

τε΄σσερα ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 90 %,

—

πε΄ντε ΄ετη µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος, κατα΄ 100 %.

3.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα, για να διασφαλι΄ζεται ο΄τι το συ΄στηµα διανοµη΄ς των αδειω΄ν
εισαγωγη΄ς εφαρµο΄ζεται, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των απαιτη΄σεων της αγορα΄ς, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε οι εισαγωγε΄ς να
πραγµατοποιου΄νται οµαλα΄.

4.

Η Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α λαµβα΄νουν µε΄τρα ω΄στε τα πλεονεκτη΄µατα που παραχωρου΄ν αµοιβαι΄α να µη θι΄γονται απο΄
α΄λλα µε΄τρα σχετικα΄ µε τις εισαγωγε΄ς και τις εξαγωγε΄ς.

5.

Εα΄ν εµφανιστου΄ν σε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη διαταραχε΄ς ο΄σον αφορα΄ την πορει΄α των τιµω΄ν η΄/και των εισαγωγω΄ν, θα
πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της επιτροπη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 της συµφωνι΄ας, κατο΄πιν
αιτη΄σεως του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη, το ταχυ΄τερο δυνατο΄, µε στο΄χο την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Για το σκοπο΄
αυτο΄, τα Με΄ρη συµφωνου΄ν να ανταλλα΄σσουν περιοδικα΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις καταγραφο΄µενες τιµε΄ς, καθω΄ς και κα΄θε
α΄λλη χρη΄σιµη πληροφορι΄α σχετικα΄ µε την αγορα΄ των εγχω΄ριων και εισαγο΄µενων τυριω΄ν.
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Προσα΄ρτηµα 1
΄ ρησεις της Κοινο΄τητας
Παραχω

Κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα
Βασικο΄ς δασµο΄ς
(EUR/100 kg
καθαρου΄ βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α 400g/kg τυριου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 30

Τετηγµε΄να τυρια΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 02

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

6,58

απεριο΄ριστη

Κωδικο΄ς ΣΟ

ex 0406 20

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

0406 90 03
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18

Fromages fribourgeois (1), Vacherin Mont d’Or, Tête de moine

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 19

Glaris (Schabziger)

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Fromage des Grisons

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Tilsit

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα αναφερο΄µενα ανωτε΄ρω.

ατελω΄ς

3 000

ex 0406 90 87
0406 90 25
ex 0406

(1) Συνω
΄ νυµο: Vacherin fribourgeois.
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ρησεις της Ελβετι΄ας
Παραχω

α) κατα΄ την εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Βασικο΄ς δασµο΄ς
(FS/100 kg µικτου΄
βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Mascarpone, Ricotta Romana, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν,
ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α 400g/kg τυριου΄

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– Danablu, Gorgonzola, Roquefort, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄αςΛιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Brie, Camembert, Crescenza Italico (1), Pont l’Evèque, Reblochon, Robbiola, Stracchino,
συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 19

Φε΄τα, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 19

Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη µε βα΄ση το προ΄βειο γα΄λα, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ του προσαρτη΄µατος 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 21

Τυρι΄ µε χορταρικα΄, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

0406 90 31

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano,
Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, λοιπα΄ Pecorino), Provolone,
συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, συ΄µφωνα
προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο
πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

5 000

Κλα΄ση του ελβετικου΄ δασµολογι΄ου

0406 10 10

ex 0406 20
0406 40

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

– Roquefort, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, που
προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, µε απο΄δειξη καταγωγη΄ς
– Τυρια΄ µε πρα΄σινα στι΄γµατα, εκτο΄ς Danablu, Gorgonzola και Roquefort
0406 90 11

0406 90 39

0406 90 51
0406 90 59
ex 0406 90 91

– Τυρια΄ για raclette, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

0406 90 60

Cantal, συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται
στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 91

Manchego, Idiazabal, Roncal, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

Parmiggiano Reggiano και Grana Padano, σε τεµα΄χια, µε η΄ χωρι΄ς κρου΄στα, φε΄ροντα επι΄ της
συσκευασι΄ας τουλα΄χιστον την επωνυµι΄α του τυριου΄, την περιεκτικο΄τητα σε λι΄πη, τον υπευ΄θυνο
συσκευαστη΄ και τη χω΄ρα παραγωγη΄ς, µε λι΄πος επι΄ ξηρου΄ τουλα΄χιστον 32 %,

ατελω΄ς

απεριο΄ριστη

ατελω΄ς

500

ex 0406 90 99
ex 0406 90 99

Parmiggiano Reggiano: περιεκτικο΄τητας σε υγρασι΄α 32 % κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,
Grana Padano: περιεκτικο΄τητας σε υγρασι΄α 33,2 % κατ' ανω΄τατο ο΄ριο
ex 0406 10 90

Τυρι΄ τυ΄που Mozzarella, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο
οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς
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Κλα΄ση του
ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

30.4.2002

Βασικο΄ς δασµο΄ς
(FS/100 kg µικτου΄
βα΄ρους)

Βασικη΄ ετη΄σια
ποσο΄τητα
(σε το΄νους)

Τυρι΄ τυ΄που Provolone, µη συ΄µφωνο προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο
οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην
α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

500

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα, σκληρα΄ η΄ ηµι΄σκληρα, µε µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α
στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα 65 %

ατελω΄ς

5 000

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα

ατελω΄ς

1 000

185

απεριο΄ριστη

180,55

απεριο΄ριστη

ex 0406 90 91
ex 0406 90 99

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

0406 10 20

Mozzarella, συ΄µφωνη προς τις διατα΄ξεις του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος
προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, σε συντηρητικο΄ υγρο΄, συ΄µφωνα µε την περιγραφη΄
που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 4 (2)

0406 30

Τετηγµε΄να τυρια΄ πλην των τριµµε΄νων η΄ σε σκο΄νη

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, συ΄µφωνα προς τις διατα΄ξεις
του πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν, ο οποι΄ος προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς,
εκτο΄ς της ετη΄σιας ποσο΄τητας των 5000 t

289

απεριο΄ριστη

0406 90 91

'Αλλα τυρια΄ ηµι΄σκληρα µε περιεκτικο΄τητα σε υγρασι΄α στην α΄νευ λι΄πους µα΄ζα ανω΄τερη του 54 %
και µε΄χρι 65 %

315

απεριο΄ριστη

(1) Για τα µαλακα΄ τυρια΄ τυ΄που «Italico», ο πι΄νακας των ονοµασιω
΄ ν που γι΄νονται δεκτε΄ς για εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 3.
(2) ο΄σον αφορα΄ την Mozzarella χωρι΄ς συντηρητικο΄ υγρο΄, η οποι΄α ει΄ναι συ΄µφωνη µε την περιγραφη΄ που περιλαµβα΄νεται στο πι΄νακα LIX Ελβετι΄ας-Λιχτενστα΄ιν που προσαρτα΄ται
στο πρωτο΄κολλο του Μαρακε΄ς, ο εφαρµοστε΄ος δασµο΄ς ει΄ναι ο συνη΄θης δασµο΄ς που εµφαι΄νεται στο εν λο΄γω πι΄νακα LIX.

β)

Κατα΄ την εξαγωγη΄ απο΄ την Ελβετι΄α

Τα βασικα΄ ποσα΄ που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 2 δ) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος καθορι΄ζονται στα ακο΄λουθα επι΄πεδα:

Κλα΄ση του ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

Με΄γιστη ενι΄σχυση (1)
κατα΄ την εξαγωγη΄ (2)
(FS/100 kg καθαρου΄
βα΄ρους)

0406 30

Τυρια΄ τετηγµε΄να, α΄λλα απο΄ τα τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη

0

0406 20

Τυρια΄ τριµµε΄να η΄ σε σκο΄νη κα΄θε τυ΄που

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d’Or

204

Fromage vert (Glaris)

139

ex 0406 90 99

Emmental

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

0406 90 21
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Κλα΄ση του ελβετικου΄
δασµολογι΄ου

ex 0406 90 91

Περιγραφη΄ εµπορευµα΄των

L 114/153

Με΄γιστη ενι΄σχυση (1)
κατα΄ την εξαγωγη΄ (2)
(FS/100 kg καθαρου΄
βα΄ρους)

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex 0406

Τυρια΄ α΄λλα απο΄ τα προαναφερο΄µενα

ex 0406 90 99

– Τυρια΄ νωπα΄ και µαλακα΄

219

– Τυρια΄ ηµι΄σκληρα

274

– Τυρια΄ σκληρα΄ και πολυ΄ σκληρα΄

343

(1) ΄εως την πλη΄ρη ελευθε΄ρωση, µε εξαι΄ρεση τα τυρια΄ που υπα΄γονται στον κωδικο΄ ΣΟ 0406 90 01, τα οποι΄α προορι΄ζονται για µεταποι΄ηση και εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα υπο΄
το καθεστω
΄ ς της ελα΄χιστης προ΄σβασης.
(2) συµπεριλαµβανοµε΄νων των ποσω΄ν ο΄λων των α΄λλων µε΄τρων ισοδυ΄ναµου αποτελε΄σµατος.
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Προσα΄ρτηµα 3
΄ ν τυριω
΄ ν «Italico» που γι΄νονται δεκτα΄ για εισαγωγη΄ στην Ελβετι΄α
Πι΄νακας των ονοµασιω

Bel Piano Lombardo
Stella Alpina
Cerriolo
Italcolombo
Tre Stelle
Cacio Giocondo
Il Lombardo
Stella d’Oro
Bel Mondo
Bick
Pastorella Cacio Reale
Valsesia
Casoni Lombardi
Formaggio Margherita
Formaggio Bel Paese
Monte Bianco
Metropoli
L’Insuperabile
Universal
Fior d’Alpe
Alpestre
Primavera
Italico Milcosa
Caciotto Milcosa
Italia
Reale
La Lombarda
Codogno
Il Novarese
Mondo Piccolo
Bel Paesino
Primula Gioconda
Alfiere

30.4.2002

30.4.2002

EL

Costino
Montagnino
Lombardo
Lagoblu
Imperiale
Antica Torta Cascina S. Anna
Torta Campagnola
Martesana
Caciotta Casalpiano

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Προσα΄ρτηµα 4

΄ν
Περιγραφη΄ των τυριω

Τα τυρια΄ που αναφε΄ρονται κατωτε΄ρω γι΄νονται δεκτα΄ µε τον συµβατικο΄ δασµο΄, µο΄νον εα΄ν ανταποκρι΄νονται στην περιγραφη΄ που δι΄νεται κατωτε΄ρω,
παρουσια΄ζουν τα προσδιοριζο΄µενα τυπικα΄ χαρακτηριστικα΄ και εισα΄γονται µε την αντι΄στοιχη περιγραφη΄ η΄ ονοµασι΄α.

1.

Φε΄τα

Ονοµασι΄α:

Φε΄τα

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Θρα΄κη, Μακεδονι΄α, Θεσσαλι΄α, 'Ηπειρος, Στερεα΄ Ελλα΄δα, Πελοπο΄ννησος και Νοµο΄ς Λε΄σβου (Ελλα΄δα)

Σχη΄µα, διαστα΄σεις:

Κυ΄βοι η΄ ορθογω΄νια παραλληλεπι΄πεδα διαφο΄ρων µεγεθω΄ν

Χαρακτηριστικα΄:

Μαλακο΄ τυρι΄ χωρι΄ς κρου΄στα. Μα΄ζα λευκη΄ µαλακη΄, αλλα΄ σφικτη΄ και ελαφρα΄ ευ΄θρυπτη, µε γευ΄ση ελαφρα΄
ο΄ξινη-πικα΄ντικη και αλµυρη΄- πικα΄ντικη. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄ µε
προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος µε΄χρι 30%, ωρι΄µανσης τουλα΄χιστον δυ΄ο µηνω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

43 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

44 % τουλα΄χιστον

2. Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση
προ΄βειο γα΄λα
Περιγραφη΄:

Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα, χω΄ρα καταγωγη΄ς, παρασκευαζο΄µενο αποκλειστικα΄ µε βα΄ση
προ΄βειο γα΄λα η΄
Λευκο΄ τυρι΄ σε α΄λµη, µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα, χω΄ρα καταγωγη΄ς, παρασκευαζο΄µενο µε βα΄ση προ΄βειο και
κατσικι΄σιο γα΄λα

Περιφε΄ρεια παραγωγη΄ς:

Χω΄ρες µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης

Σχη΄µα, διαστα΄σεις:

Κυ΄βοι η΄ ορθογω΄νια παραλληλεπι΄πεδα διαφο΄ρων µεγεθω΄ν

Χαρακτηριστικα΄:

Μαλακο΄ τυρι΄ χωρι΄ς κρου΄στα. Μα΄ζα λευκη΄ µαλακη΄, αλλα΄ σφικτη΄ και ελαφρα΄ ευ΄θρυπτη, µε γευ΄ση ελαφρα΄
ο΄ξινη-πικα΄ντικη και αλµυρη΄-πικα΄ντικη. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄ µε
προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος µε΄χρι 10 %, ωρι΄µανσης τουλα΄χιστον 2 µηνω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

43 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

44 % τουλα΄χιστον

Το τυρι΄ γι΄νεται δεκτο΄ µε το συµφωνηθε΄ντα δασµο΄, µο΄νον εα΄ν η συσκευασι΄α κα΄θε τεµαχι΄ου αναφε΄ρει την πλη΄ρη διευ΄θυνση του παραγωγου΄ και επισηµαι΄νει
ο΄τι το τυρι΄ παρασκευα΄σθηκε αποκλειστικα΄ µε βα΄ση προ΄βειο γα΄λα η΄, ενδεχοµε΄νως, µε προσθη΄κη κατσικι΄σιου γα΄λακτος.
3.

Manchego

Ονοµασι΄α:

Manchego

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Αυτο΄νοµη Κοινο΄τητα Castilla-La Mancha (επαρχι΄ες Αlbacete, Ciudad Real, Cuenca και Τολε΄δο)
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Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 7 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος: 9 ΄εως 22 cm. Βα΄ρος των
κεφαλιω΄ν: 1 ΄εως 3,5 kg

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, ωχρη΄ κι΄τρινη η΄ πρασινωπη΄-µαυρωπη΄· µα΄ζα σφικτη΄ και συµπαγη΄ς, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος
ελεφαντοστου΄- κιτρινωπου΄, ενδεχοµε΄νως µε µικρα΄ ανοι΄γµατα α΄νισα κατανεµηµε΄να. 'Αρωµα και γευ΄ση
χαρακτηριστικα΄. Σκληρο΄ η΄ ηµι΄σκληρο τυρι΄, παραγο΄µενο αποκλειστικα΄ µε γα΄λα προβα΄του της φυλη΄ς
«Manchega», ωµο΄ η΄ παστεριωµε΄νο, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄ µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα πηκτικα΄ ΄ενζυµα,
το δε γα΄λα θερµαι΄νεται σε θερµοκρασι΄α 28 ΄εως 32 oC επι΄ 45 ΄εως 60 λεπτα΄. Ελα΄χιστη ωρι΄µανση 60 ηµερω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

50 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

4.

Idiazabal

Ονοµασι΄α:

Idiazabal

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Επαρχι΄ες Guipuzcoa, Ναβα΄ρρα, Alava και Vizcaya

Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 8 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος: 10 ΄εως 30 cm. Βα΄ρος των
κεφαλιω΄ν: 1 ΄εως 3 kg.

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, ωχρη΄ κι΄τρινη η΄ σκου΄ρα καστανη΄ στις περιπτω΄σεις που το τυρι΄ ει΄ναι καπνιστο΄. Μα΄ζα
σφικτη΄, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος ελεφαντοστου΄-κιτρινωπου΄, ενδεχοµε΄νως µε µικρα΄ ανοι΄γµατα α΄νισα κατανεµηµε΄να.
'Αρωµα και γευ΄ση χαρακτηριστικα΄. Τυρι΄ που παρασκευα΄ζεται αποκλειστικα΄ µε ωµο΄ γα΄λα προβα΄του των φυλω΄ν
Lacha και Carranzana, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄ µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα ΄ενζυµα, σε θερµοκρασι΄α
28 ΄εως 32 oC επι΄ 20 ΄εως 45 λεπτα΄. Ελα΄χιστη ωρι΄µανση 60 ηµερω΄ν

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

45 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

5.

Roncal

Ονοµασι΄α:

Roncal

Ζω΄νες παραγωγη΄ς:

Κοιλα΄δα του Roncal (Ναβα΄ρρα)

Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κυλινδρικα΄ κεφα΄λια µε σχεδο΄ν επι΄πεδες πλευρε΄ς. 'Υψος: 8 ΄εως 12 cm. ∆ια΄µετρος και βα΄ρος ποικι΄λλουν.

Χαρακτηριστικα΄:

Επιδερµι΄δα σκληρη΄, κοκκω΄δης και λιπαρη΄, χρω΄µατος ξανθοκα΄στανου. Μα΄ζα σφικτη΄ και συµπαγη΄ς, µε πορω΄δη
ο΄ψη αλλα΄ χωρι΄ς οπε΄ς, λευκη΄ ΄εως χρω΄µατος ελεφαντοστου΄-κιτρινωπου΄. 'Αρωµα και γευ΄ση χαρακτηριστικα΄.
Τυρι΄ σκληρο΄ η΄ ηµι΄σκληρο, παραγο΄µενο αποκλειστικα΄ µε γα΄λα προ΄βειο, το οποι΄ο πη΄ζεται µε φυσικη΄ πυτια΄ η΄
µε α΄λλα επιτρεπο΄µενα ΄ενζυµα σε θερµοκρασι΄α 32 ΄εως 37 oC.

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

50 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

60 % τουλα΄χιστον

6.

Τυρι΄ για raclette

Περιγραφη΄:

Χω΄ρα καταγωγη΄ς, π.χ. τυρι΄ για raclette γερµανικο΄ η΄ τυρι΄ για raclette γαλλικο΄

Περιφε΄ρεια παραγωγη΄ς:

Χω΄ρες µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
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Σχη΄µα, διαστα΄σεις, βα΄ρος ανα΄ κεφα΄λι:

Κεφα΄λια η΄ παραλληλεπι΄πεδα. 'Υψος: 5,5 ΄εως 8 cm· δια΄µετρος 28 ΄εως 42 cm η΄ πλα΄τος 28 ΄εως 36 cm. Βα΄ρος
των κεφαλιω΄ν: 4,5 ΄εως 7,5 kg

Χαρακτηριστικα΄:

Τυρι΄ ηµι΄σκληρο µε επιδερµι΄δα συµπαγη΄, χρυσοκι΄τρινη ΄εως ανοικτη΄ καστανη΄, ενδεχοµε΄νως µε γκριζωπε΄ς
κηλι΄δες. Μα΄ζα µαλακη΄, ιδιαι΄τερα κατα΄λληλη για τη΄ξη, χρω΄µατος ελεφαντοστου΄ η΄ κιτρινωπη΄, συµπαγη΄ς, αλλα΄
ενδεχοµε΄νως µε ορισµε΄να ανοι΄γµατα. Γευ΄ση και α΄ρωµα χαρακτηριστικα΄, γλυκα΄ ΄εως ΄εντονα. Παρασκευα΄ζεται
µε αγελαδινο΄ γα΄λα παστεριωµε΄νο, θερµισµε΄νο η΄ ωµο΄, το οποι΄ο πη΄ζεται µε τη βοη΄θεια γαλακτικω΄ν βακτηριδι΄ων
και α΄λλων πηκτικω΄ν προϊο΄ντων. Το τυρο΄πηγµα πιε΄ζεται· κατα΄ γενικο΄ κανο΄να, η εξωτερικη΄ επιφα΄νεια του
πη΄γµατος πλυ΄νεται. ∆ια΄ρκεια ωρι΄µανσης: 8 εβδοµα΄δες τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε λι΄πος στην ξηρα΄ υ΄λη:

45 % τουλα΄χιστον

Περιεκτικο΄τητα σε ξηρα΄ υ΄λη:

55 % τουλα΄χιστον

7.

Mozzarella σε υγρο΄

Το τυρι΄ γι΄νεται δεκτο΄ µε τον συµφωνηθε΄ντα δασµο΄, µο΄νον εα΄ν τα κεφα΄λια η΄ τεµα΄χια συντηρου΄νται σε υδατικο΄ δια΄λυµα και σφραγι΄ζονται ερµητικα΄. Το
µερι΄διο του υδατικου΄ διαλυ΄µατος πρε΄πει να φθα΄νει τουλα΄χιστον το 25 % του συνολικου΄ βα΄ρους, συµπεριλαµβανοµε΄νων των κεφαλιω΄ν η΄ τεµαχι΄ων τυριου΄,
του διαλυ΄µατος και της α΄µεσης συσκευασι΄ας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
σχετικα΄ µε τον φυτοϋγειονοµικο΄ τοµε΄α

'Αρθρο 1

'Αρθρο 3

Αντικει΄µενο

1.
Τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα, τα οποι΄α
δεν αναφε΄ρονται ρητω΄ς στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο
α΄ρθρο 1 και δεν υπα΄γονται σε φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα σε κανε΄να
απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη, µπορου΄ν να αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν
µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν χωρι΄ς ΄ελεγχο σε σχε΄ση µε τα φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα (ε΄λεγχοι εγγρα΄φων, ΄ελεγχοι ταυτο΄τητας, φυτοϋγειονοµικοι΄ ΄ελεγχοι).

Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα αφορα΄ τη διευκο΄λυνση των συναλλαγω΄ν
µεταξυ΄ των Μερω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και
λοιπα΄ αντικει΄µενα που υπα΄γονται σε φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα,
καταγωγη΄ς της επικρα΄τειας τους η΄ εισαγο΄µενα απο΄ τρι΄τες χω΄ρες,
τα οποι΄α περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που θα καταρτισθει΄
απο΄ την επιτροπη΄ συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 2
Αρχε΄ς
1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
για τα µε΄τρα προστασι΄ας απο΄ την εισαγωγη΄ και την εξα΄πλωση
οργανισµω΄ν επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα η΄ λοιπα΄
αντικει΄µενα, που ΄εχουν ισοδυ΄ναµα αποτελε΄σµατα ως προς την
προστασι΄α απο΄ την εισαγωγη΄ και την εξα΄πλωση οργανισµω΄ν
επιβλαβω΄ν για τα φυτα΄ η΄ τα φυτικα΄ προϊο΄ντα, τα οποι΄α περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1. Η
διαπι΄στωση αυτη΄ αφορα΄ επι΄σης τα φυτοϋγειονοµικα΄ µε΄τρα που
λαµβα΄νονται για τα φυτα΄, τα φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα που εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.
2.
Οι νοµοθεσι΄ες που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.
3.
Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν αµοιβαι΄α τα φυτοϋγειονοµικα΄ διαβατη΄ρια που εκδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς που περιλαµβα΄νονται
στο προσα΄ρτηµα 3 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄ συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας. Τα φυτοϋγειονοµικα΄ αυτα΄
διαβατη΄ρια βεβαιω΄νουν τη συµφωνι΄α µε την αντι΄στοιχη νοµοθεσι΄α
που περιλαµβα΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 2 και θεωρου΄νται ο΄τι ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις
τεκµηρι΄ωσης που ορι΄ζονται στις νοµοθεσι΄ες αυτε΄ς για την κυκλοφορι΄α στην επικρα΄τεια των Μερω΄ν των φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων
και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1.
4.
Τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1
και που δεν υπα΄γονται στο καθεστω΄ς του φυτοϋγειονοµικου΄
διαβατηρι΄ου για τις συναλλαγε΄ς εντο΄ς της επικρα΄τειας των δυ΄ο
Μερω΄ν, αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των δυ΄ο
Μερω΄ν χωρι΄ς φυτοϋγειονοµικο΄ διαβατη΄ριο, µε την επιφυ΄λαξη ο΄µως
της απαι΄τησης α΄λλων εγγρα΄φων δυνα΄µει της νοµοθεσι΄ας των
Μερω΄ν, και ιδι΄ως των εγγρα΄φων που ΄εχουν καθοριστει΄ στα πλαι΄σια
συστη΄µατος που καθιστα΄ δυνατο΄ τον εντοπισµο΄ της καταγωγη΄ς
των εν λο΄γω φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων.

2.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να θεσπι΄σει ΄ενα φυτοϋγειονοµικο΄ µε΄τρο για τα φυτα΄, φυτικα΄ προϊο΄ντα και λοιπα΄ αντικει΄µενα
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, ενηµερω΄νει σχετικα΄ το α΄λλο
Με΄ρος.
3.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2, η οµα΄δα
εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των αξιολογει΄ τις συνε΄πειες για
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα των τροποποιη΄σεων που θεσπι΄ζονται κατα΄
την ΄εννοια της παραγρα΄φου 2, για να προτει΄νει την ενδεχο΄µενη
τροποποι΄ηση των σχετικω΄ν προσαρτηµα΄των.

'Αρθρο 4
Περιφερειακε΄ς απαιτη΄σεις
1.
Κα΄θε Με΄ρος δυ΄ναται να καθορι΄σει µε βα΄ση ο΄µοια κριτη΄ρια
ειδικε΄ς απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τη διακι΄νηση φυτω΄ν, φυτικω΄ν
προϊο΄ντων και λοιπω
΄ ν αντικειµε΄νων, ανεξαρτη΄τως της καταγωγη΄ς
τους, εντο΄ς και προς µι΄α περιοχη΄ της επικρα΄τειας του, στο βαθµο΄
που η φυτοϋγειονοµικη΄ κατα΄σταση που επικρατει΄ στην εν λο΄γω
περιοχη΄ το δικαιολογει΄.
2.
Το προσα΄ρτηµα 4 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας καθορι΄ζει τις περιοχε΄ς
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1, καθω΄ς επι΄σης και τις σχετικε΄ς
ειδικε΄ς απαιτη΄σεις.

'Αρθρο 5
'Ελεγχος κατα΄ την εισαγωγη΄
1.
Κα΄θε Με΄ρος διενεργει΄ φυτοϋγειονοµικου΄ς ελε΄γχους µε
δειγµατοληψι΄α και επι΄ δει΄γµατος σε αναλογι΄α που δεν υπερβαι΄νει
΄ενα ορισµε΄νο ποσοστο΄ των αποστολω΄ν φυτω΄ν, φυτικω΄ν προϊο΄ντων
και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 1
που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1. Το ποσοστο΄ αυτο΄, το οποι΄ο
προτει΄νεται απο΄ την οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των
και αποφασι΄ζεται απο΄ την επιτροπη΄, καθορι΄ζεται ανα΄ φυτο΄, φυτικο΄
προϊο΄ν και λοιπο΄ αντικει΄µενο ανα΄λογα µε τον φυτοϋγειονοµικο΄
κι΄νδυνο. Κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος το
ποσοστο΄ αυτο΄ καθορι΄ζεται σε 10 %.
2.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, η επιτροπη΄, κατο΄πιν προτα΄σεως της οµα΄δας εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των, µπορει΄ να αποφασι΄σει τη µει΄ωση
της αναλογι΄ας των ελε΄γχων που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1.
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3.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 εφαρµο΄ζονται µο΄νο
στους φυτοϋγειονοµικου΄ς ελε΄γχους για τις συναλλαγε΄ς φυτω΄ν,
φυτικω΄ν προϊο΄ντων και λοιπω΄ν αντικειµε΄νων µεταξυ΄ των δυ΄ο
Μερω΄ν.
4.
Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 εφαρµο΄ζονται µε την
επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 11 της συµφωνι΄ας και των
α΄ρθρων 6 και 7 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 6
Με΄τρα διασφα΄λισης
Με΄τρα διασφα΄λισης λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 7
Παρεκκλι΄σεις
1.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος προτι΄θεται να εφαρµο΄σει παρεκκλι΄σεις
΄εναντι τµη΄µατος η΄ του συνο΄λου της επικρα΄τειας του α΄λλου
Με΄ρους, το ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως σχετικα΄ αναφε΄ροντας και
τους λο΄γους. Χωρι΄ς να περιορι΄ζεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των προβλεποµε΄νων παρεκκλι΄σεων, πραγµατοποιου΄νται το
συντοµο΄τερο διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των δυ΄ο Μερω΄ν, προκειµε΄νου
να εξευρεθου΄ν οι ενδεδειγµε΄νες λυ΄σεις.
2.
'Οταν ΄ενα Με΄ρος λαµβα΄νει απο΄φαση για παρεκκλι΄σεις ΄εναντι
τµη΄µατος της επικρα΄τεια΄ς του η΄ τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄
το α΄λλο Με΄ρος το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Χωρι΄ς να περιορι΄ζεται η
δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των προβλεπο΄µενων παρεκκλι΄σεων,
πραγµατοποιου΄νται το συντοµο΄τερο διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των
δυ΄ο Μερω΄ν, προκειµε΄νου να εξευρεθου΄ν οι ενδεδειγµε΄νες λυ΄σεις.

'Αρθρο 8
'Ελεγχος απο΄ κοινου΄
1.
Κα΄θε Με΄ρος αποδε΄χεται τη διενε΄ργεια ελε΄γχου απο΄ κοινου΄
κατο΄πιν αιτη΄σεως του α΄λλου Με΄ρους, για να αξιολογηθει΄ η
φυτοϋγειονοµικη΄ κατα΄σταση και τα µε΄τρα που οδηγου΄ν σε
ισοδυ΄ναµα αποτελε΄σµατα, κατα΄ τα προβλεπο΄µενα στο α΄ρθρο 2.
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2.
Ως ΄ελεγχος απο΄ κοινου΄ πρε΄πει να εννοει΄ται η εξακρι΄βωση
στα συ΄νορα της συµµο΄ρφωσης προς τις φυτοϋγειονοµικε΄ς απαιτη΄σεις µιας αποστολη΄ς προελευ΄σεως ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη.
3.
Ο ΄ελεγχος αυτο΄ς διενεργει΄ται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α
που αποφασι΄ζεται απο΄ την επιτροπη΄ κατο΄πιν προτα΄σεως της
οµα΄δας εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των.

'Αρθρο 9
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1.
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη
ανταλλα΄σσουν κα΄θε χρη΄σιµη πληροφορι΄α για την εκτε΄λεση και
την εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω
΄ν
διατα΄ξεων που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, καθω΄ς και τις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 5.
2.
Προκειµε΄νου να παρασχεθου΄ν εγγυη΄σεις για την ισοδυναµι΄α
΄ ν διατα΄ξεων της νοµοθεσι΄ας που
της εφαρµογη΄ς των εκτελεστικω
αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, κα΄θε Με΄ρος αποδε΄χεται το αι΄τηµα
του α΄λλου για επισκε΄ψεις εµπειρογνωµο΄νων του α΄λλου Με΄ρους
στην επικρα΄τεια΄ του, που θα πραγµατοποιου΄νται σε συνεργασι΄α µε
την αρµο΄δια επι΄σηµη φυτοϋγειονοµικη΄ οργα΄νωση της συγκεκριµε΄νης επικρα΄τειας.

'Αρθρο 10
΄ ν θεµα΄των
Οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω
1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας φυτοϋγειονοµικω΄ν θεµα΄των, καλου΄µενη
οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
2.
Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
΄ν
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω
στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στην επιτροπη΄, µε
σκοπο΄ να προσαρµοστου΄ν και να ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 5
Ανταλλαγη΄ πληροφορι΄ων

Οι πληροφορι΄ες στις οποι΄ες αναφε΄ρεται το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 ει΄ναι οι εξη΄ς:
—

οι γνωστοποιη΄σεις διαπι΄στωσης αποστολω΄ν η΄ επιβλαβω΄ν οργανισµω΄ν προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν η΄ τµη΄µατος της
επικρα΄τειας των Μερω΄ν, που παρουσια΄ζουν α΄µεσο κι΄νδυνο φυτοϋγειονοµικου΄ χαρακτη΄ρα και διε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α
94/3/ΕΚ·

—

οι γνωστοποιη΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 15 της οδηγι΄ας 77/93/ΕΟΚ.

L 114/161

L 114/162

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

'Αρθρο 1

—

Αντικει΄µενο
1.
Τα µε΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση να προσεγγι΄σουν τις
νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τους σχετικα΄ µε τη διατροφη΄ των ζω΄ων, µε
στο΄χο να διευκολυ΄νουν τις συναλλαγε΄ς στον τοµε΄α αυτο΄.
2.
Ο κατα΄λογος των προϊο΄ντων η΄ των οµα΄δων προϊο΄ντων, για
τα οποι΄α ΄εχει κριθει΄ απο΄ τα Με΄ρη ο΄τι οι αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς
διατα΄ξεις των Μερω΄ν οδηγου΄ν στα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα και, ανα΄λογα
µε την περι΄πτωση, ο κατα΄λογος των αντι΄στοιχων νοµοθετικω΄ν
διατα΄ξεων των Μερω΄ν, οι απαιτη΄σεις των οποι΄ων ΄εχει κριθει΄ απο΄ τα
Με΄ρη ο΄τι οδηγου΄ν στα ΄δια
ι
αποτελε΄σµατα, περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που θα καταρτισθει΄ απο΄ την µικτη΄ επιτροπη΄
συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11 της συµφωνι΄ας.
3.
Τα δυ΄ο Με΄ρη καταργου΄ν τους ελε΄γχους στα συ΄νορα για τα
προϊο΄ντα η΄ τις οµα΄δες προϊο΄ντων που περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2.

Στα προγρα΄µµατα που αναφε΄ρονται στην τε΄ταρτη περι΄πτωση
πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι ειδικε΄ς καταστα΄σεις των Μερω΄ν,
και ιδι΄ως να διευκρινι΄ζεται η φυ΄ση και η συχνο΄τητα των ελε΄γχων
που πρε΄πει να διενεργου΄νται σε τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα.

'Αρθρο 4
Γενικε΄ς διατα΄ξεις για τους ελε΄γχους
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο ω΄στε τα προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται για αποστολη΄ στο α΄λλο Με΄ρος να ελε΄γχονται µε
την ΄δια
ι
φροντι΄δα µε την οποι΄α ελε΄γχονται τα προϊο΄ντα που
προορι΄ζονται να τεθου΄ν σε κυκλοφορι΄α στο δικο΄ τους ΄εδαφος·
φροντι΄ζουν ιδι΄ως:
—

να διενεργου΄νται τακτικα΄ οι ΄ελεγχοι, σε περι΄πτωση υποψι΄ας
µη συµµο΄ρφωσης και µε τρο΄πο ανα΄λογο µε τον επιδιωκο΄µενο
στο΄χο, και ιδι΄ως σε συνα΄ρτηση µε τους κινδυ΄νους και την
κτηθει΄σα πει΄ρα·

—

να επεκτει΄νονται οι ΄ελεγχοι σε ο΄λα τα στα΄δια της παραγωγη΄ς
και της παρασκευη΄ς, στα ενδια΄µεσα στα΄δια που προηγου΄νται
της θε΄σης σε κυκλοφορι΄α, στη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της εισαγωγη΄ς, και στη χρησιµοποι΄ηση των
προϊο΄ντων·

—

να διενεργου΄νται οι ΄ελεγχοι στο καταλληλο΄τερο στα΄διο
ενο΄ψει της ΄ερευνας που προ΄κειται να γι΄νει·

—

να διενεργου΄νται οι ΄ελεγχοι κατα΄ γενικο΄ κανο΄να δι΄χως
προηγου΄µενη ειδοποι΄ηση·

—

να αφορου΄ν οι ΄ελεγχοι και τη χρη΄ση απαγορευµε΄νων ουσιω΄ν
στις ζωοτροφε΄ς.

'Αρθρο 2
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, νοει΄ται ως:
α)

«προϊο΄ν»: η ζωοτροφη΄ η΄ κα΄θε ουσι΄α που χρησιµοποιει΄ται στη
διατροφη΄ των ζω΄ων·

β)

«εγκατα΄σταση»: κα΄θε µονα΄δα παραγωγη΄ς η΄ παρασκευη΄ς ενο΄ς
προϊο΄ντος η΄ η οποι΄α το ΄εχει στην κατοχη΄ της σε ΄ενα
ενδια΄µεσο στα΄διο πριν τη θε΄ση του σε κυκλοφορι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νου του σταδι΄ου της µεταποι΄ησης και της
συσκευασι΄ας, η΄ η οποι΄α θε΄τει σε κυκλοφορι΄α το προϊο΄ν αυτο΄·

γ)

«αρµο΄δια αρχη΄»: η αρχη΄ ενο΄ς των Μερω΄ν, η οποι΄α ει΄ναι
επιφορτισµε΄νη µε τη διενε΄ργεια των επιση΄µων ελε΄γχων στον
τοµε΄α της διατροφη΄ς των ζω΄ων.

'Αρθρο 3
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν
το ΄ενα στο α΄λλο:
—

την η΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, καθω΄ς και την ΄εκταση της κατα΄
το΄πον και καθ' υ΄λην αρµοδιο΄τητα΄ς τους,

—

τον πι΄νακα των εργαστηρι΄ων που ει΄ναι επιφορτισµε΄να µε τη
διενε΄ργεια των αναλυ΄σεων ελε΄γχου,

—

ενδεχοµε΄νως, τον πι΄νακα των καθορισµε΄νων σηµει΄ων εισο΄δου
στο ΄εδαφο΄ς τους για τα δια΄φορα ει΄δη προϊο΄ντων,

τα προγρα΄µµατα΄ τους ο΄σον αφορα΄ τους ελε΄γχους, στο΄χος
των οποι΄ων ει΄ναι να εξασφαλι΄σουν τη συµµο΄ρφωση των
προϊο΄ντων προς τις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τους
για τη διατροφη΄ των ζω΄ων.

'Αρθρο 5
'Ελεγχος στον το΄πο καταγωγη΄ς
1.
Τα Με΄ρη µεριµνου΄ν ω΄στε οι αρµο΄διες αρχε΄ς να προβαι΄νουν
σε ΄ελεγχο των εγκαταστα΄σεων προκειµε΄νου να βεβαιωθου΄ν ο΄τι
αυτε΄ς ανταποκρι΄νονται στις υποχρεω΄σεις τους και ο΄τι τα προϊο΄ντα
τα οποι΄α προ΄κειται να τεθου΄ν σε κυκλοφορι΄α ανταποκρι΄νονται στις
απαιτη΄σεις των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο
προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 1, οι οποι΄ες ισχυ΄ουν
στο ΄εδαφος καταγωγη΄ς.
2.
'Οταν υπα΄ρχει υποψι΄α ο΄τι οι απαιτη΄σεις αυτε΄ς δεν τηρου΄νται,
η αρµο΄δια αρχη΄ προβαι΄νει σε συµπληρωµατικου΄ς ελε΄γχους και,
στην περι΄πτωση που η υποψι΄α αυτη΄ επιβεβαιωθει΄, λαµβα΄νει τα
κατα΄λληλα µε΄τρα.
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'Αρθρο 6

'Αρθρο 8

'Ελεγχος στον το΄πο προορισµου΄

Συνεργασι΄α σε περι΄πτωση διαπι΄στωσης παραβα΄σεων

1.
Οι αρµο΄διες αρχε΄ς του Με΄ρους προορισµου΄ δυ΄νανται, στον
το΄πο προορισµου΄, να επαληθευ΄ουν τη συµµο΄ρφωση των προϊο΄ντων
µε τις διατα΄ξεις που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος µε΄σω δειγµατοληπτικω΄ν ελε΄γχων και δι΄χως διακρι΄σεις.
2.
Ωστο΄σο, ο΄ταν η αρµο΄δια αρχη΄ του Με΄ρους προορισµου΄
διαθε΄τει στοιχει΄α, τα οποι΄α της επιτρε΄πουν να υποθε΄σει ο΄τι υπα΄ρχει
παρα΄βαση, δυ΄νανται να διενεργηθου΄ν επι΄σης ΄ελεγχοι και κατα΄ τη
δια΄ρκεια της µεταφορα΄ς των προϊο΄ντων στο ΄εδαφο΄ς του.
3.
Εα΄ν, κατα΄ τη δια΄ρκεια ελε΄γχου που διενεργει΄ται στον το΄πο
προορισµου΄ της αποστολη΄ς η΄ κατα΄ την µεταφορα΄, οι αρµο΄διες
αρχε΄ς του αντιστοι΄χου Με΄ρους διαπιστω΄σουν τη µη συµµο΄ρφωση
των προϊο΄ντων µε τις διατα΄ξεις που αποτελου΄ν αντικει΄µενο του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα και
διατα΄σσουν τον αποστολε΄α, τον παραλη΄πτη η΄ κα΄θε α΄λλο δικαιου΄χο
να προβει΄ σε µι΄α απο΄ τις εξη΄ς ενε΄ργειες:
—
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να µεριµνη΄σει για τη συµµο΄ρφωση των προϊο΄ντων εντο΄ς της
οριζο΄µενης προθεσµι΄ας,

—

να προβει΄ σε ενδεχο΄µενη απολυ΄µανση,

—

να προβει΄ σε οποιαδη΄ποτε α΄λλη κατα΄λληλη επεξεργασι΄α,

—

να προβει΄ σε χρησιµοποι΄ηση για α΄λλους σκοπου΄ς,

—

να προβει΄ σε επαναποστολη΄ προς το Με΄ρος καταγωγη΄ς, µετα΄
απο΄ ενηµε΄ρωση της αρµο΄διας αρχη΄ς αυτου΄ του Με΄ρους,

—

να προβει΄ στην καταστροφη΄ των προϊο΄ντων.

1.
Τα Με΄ρη παρε΄χουν αµοιβαι΄α συνδροµη΄, µε τον τρο΄πο και
υπο΄ τις συνθη΄κες που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Εξασφαλι΄ζουν την ορθη΄ εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων
που αφορου΄ν τα προϊο΄ντα που χρησιµοποιου΄νται στη διατροφη΄
των ζω΄ων, ιδι΄ως βοηθω΄ντας το ΄ενα το α΄λλο, αποκαλυ΄πτοντας τις
παραβα΄σεις των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων και διεξα΄γοντας σχετικε΄ς
΄ερευνες.
2.
Η προβλεπο΄µενη συνδροµη΄ στο παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει τις
διατα΄ξεις που διε΄πουν την ποινικη΄ διαδικασι΄α η΄ την αµοιβαι΄α
δικαστικη΄ αρωγη΄ για ποινικα΄ θε΄µατα µεταξυ΄ των Μερω΄ν.

'Αρθρο 9
Προϊο΄ντα υποκει΄µενα σε προηγου΄µενη ΄εγκριση
1.
Τα Με΄ρη καταβα΄λλουν προσπα΄θεια να καταστη΄σουν ο΄µοιους
τους καταλο΄γους τους για τα προϊο΄ντα τα οποι΄α καλυ΄πτονται απο΄
τις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2.
2.
Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για τις αιτη΄σεις ΄εγκρισης
των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1.

'Αρθρο 10
∆ιαβουλευ΄σεις και µε΄τρα διασφα΄λισης

'Αρθρο 7
'Ελεγχος των προϊο΄ντων των προερχοµε΄νων απο΄ εδα΄φη α΄λλα
΄ν
απο΄ εκει΄να των Μερω
1.
Κατα΄ παρε΄κκλιση του α΄ρθρου 4, πρω΄τη περι΄πτωση, τα Με΄ρη
λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο προκειµε΄νου, κατα΄ την εισαγωγη΄
στο τελωνειακο΄ τους ΄εδαφος προϊο΄ντων προερχοµε΄νων απο΄ ΄εδαφος
α΄λλο απο΄ εκει΄να που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 16 της συµφωνι΄ας,
να διενεργει΄ται ΄ελεγχος εγγρα΄φων κα΄θε παρτι΄δας και ΄ελεγχος
ταυτο΄τητας δειγµατοληπτικα΄ απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς, για να
βεβαιω΄νονται:
—

για τη φυ΄ση τους,

—

για την καταγωγη΄ τους,

—

για τον γεωγραφικο΄ προορισµο΄ τους,

΄ετσι ω΄στε να καθορι΄ζεται το τελωνειακο΄ καθεστω΄ς το οποι΄ο
εφαρµο΄ζεται σε αυτα΄.
2.
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν κα΄θε χρη΄σιµο µε΄τρο, για να βεβαιω΄νονται µε δειγµατοληπτικο΄ φυσικο΄ ΄ελεγχο για τη συµµο΄ρφωση των
προϊο΄ντων πριν απο΄ τη θε΄ση τους σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α.

1.
Τα Με΄ρη διεξα΄γουν διαβουλευ΄σεις, ο΄ταν ΄ενα απο΄ αυτα΄
θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο ΄εχει παραβει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει απο΄ το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
2.
Το Με΄ρος που ζητει΄ τη διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων κοινοποιει΄
στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λες τις απαραι΄τητες πληροφορι΄ες για την εις
βα΄θος εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης υπο΄θεσης.
3.
Τα µε΄τρα διασφα΄λισης, τα οποι΄α προβλε΄πονται στις νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις τις σχετικε΄ς µε τα προϊο΄ντα και τις οµα΄δες
προϊο΄ντων που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 1 που αναφε΄ρεται
στο α΄ρθρο 1, λαµβα΄νονται συ΄µφωνα µε τις διαδικασι΄ες που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της συµφωνι΄ας.
4.
Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1 και στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2, στοιχει΄ο α), τρι΄τη
περι΄πτωση της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη δεν καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α,
το Με΄ρος που ζη΄τησε την διεξαγωγη΄ διαβουλευ΄σεων η΄ αποφα΄σισε
τη λη΄ψη των µε΄τρων που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3 δυ΄ναται
να λα΄βει τα κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα, ω΄στε να καταστει΄
δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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'Αρθρο 11
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΄ ων
Οµα΄δα εργασι΄ας για τη διατροφη΄ των ζω

2.
Η αρχη΄ της εµπιστευτικο΄τητας που αναφε΄ρεται στην
παρα΄γραφο 1 δεν εφαρµο΄ζεται στις πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται
στο α΄ρθρο 3.

1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας για τη διατροφη΄ των ζω΄ων, καλου΄µενη
οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Ασκει΄ επι΄σης ο΄λα τα
καθη΄κοντα που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

3.
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν υποχρεω΄νει ΄ενα Με΄ρος, του οποι΄ου
οι νοµοθετικε΄ς διατα΄ξεις η΄ οι διοικητικε΄ς πρακτικε΄ς επιβα΄λλουν,
για την προστασι΄α των βιοµηχανικω΄ν και εµπορικω
΄ ν απορρη΄των,
ο΄ρια αυστηρο΄τερα απο΄ τα οριζο΄µενα απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, να
παρα΄σχει πληροφορι΄ες, εα΄ν το α΄λλο Με΄ρος δεν λα΄βει µε΄τρα για να
συµµορφωθει΄ µε τα αυστηρο΄τερα αυτα΄ ο΄ρια.

2.
Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν στους τοµει΄ς
που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως
προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄ µε σκοπο΄ να
ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

4.
Οι συλλεγο΄µενες πληροφορι΄ες πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται
µο΄νο για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και δεν
δυ΄νανται να χρησιµοποιου΄νται απο΄ ΄ενα Με΄ρος για α΄λλους
σκοπου΄ς, παρα΄ µο΄νον µε την προηγου΄µενη ΄εγγραφη συµφωνι΄α της
διοικητικη΄ς αρχη΄ς που τις παρε΄σχε· υπο΄κεινται εξα΄λλου στους
περιορισµου΄ς που επιβα΄λλονται απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄.

'Αρθρο 12

Η παρα΄γραφος 1 δεν αποτελει΄ κω΄λυµα για τη χρησιµοποι΄ηση των
πληροφοριω΄ν στο πλαι΄σιο δικαστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν
οι οποι΄ες κινου΄νται µετε΄πειτα για παραβα΄σεις του κοινου΄ ποινικου΄
δικαι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄ στο πλαι΄σιο διεθνου΄ς
νοµικη΄ς αρωγη΄ς.

Υποχρε΄ωση τη΄ρησης του απορρη΄του
1.
Κα΄θε πληροφορι΄α που κοινοποιει΄ται υπο΄ οποιαδη΄ποτε
µορφη΄ κατ' εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ΄εχει
εµπιστευτικο΄ χαρακτη΄ρα. Καλυ΄πτεται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο και απολαυ΄ει της προστασι΄ας που παρε΄χεται σε παρο΄µοιες
πληροφορι΄ες απο΄ τους νο΄µους οι οποι΄οι εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α
αυτο΄ απο΄ το Με΄ρος το οποι΄ο την ΄ελαβε.

5.
Τα Με΄ρη µπορου΄ν, στα πρακτικα΄ τους, τις εκθε΄σεις και τις
µαρτυρι΄ες καθω΄ς και στη δια΄ρκεια διαδικασιω΄ν και διω΄ξεων ενω΄πιον
των δικαστηρι΄ων, να επικαλεσθου΄ν ως αποδεικτικα΄ στοιχει΄α πληροφορι΄ες που συλλε΄γουν και ΄εγγραφα που συµβουλευ΄ονται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος α΄ρθρου.
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ν διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 9
Κατα΄λογος των νοµοθετικω

∆ιατα΄ξεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας:
Οδηγι΄α 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 23ης Νοεµβρι΄ου 1970 περι΄ των προσθε΄των υλω΄ν στη διατροφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ
L 270 της 14.12.1970, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 98/19/ΕΚ (ΕΕ L 96 της 28.3.1998, σ. 39).
Οδηγι΄α 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1982 σχετικα΄ µε ορισµε΄να προϊο΄ντα τα οποι΄α χρησιµοποιου΄νται
στη διατροφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/25/ΕΚ (ΕΕ
L 125 της 23.5.1996, σ. 35).

∆ιατα΄ξεις της Ελβετι΄ας:
∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Συµβουλι΄ου της 26ης Ιανουαρι΄ου 1994 για την παραγωγη΄ και την εµπορι΄α των ζωοτροφω΄ν,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 312).
∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας της 1ης Μαρτι΄ου 1995 για την παραγωγη΄ και την εµπορι΄α
των ζωοτροφω΄ν, των προσθε΄των υλω΄ν που προορι΄ζονται για την διατροφη΄ των ζω΄ων, καθω΄ς και των προσθετικω΄ν ενσι΄ρωσης,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 10 Ιανουαρι΄ου 1996 (RO 1996 208).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

'Αρθρο 1

'Αρθρο 4

Αντικει΄µενο

΄ν
Προσε΄γγιση των νοµοθεσιω

(1) Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄
γεωργικω΄ν, κηπευτικω΄ν, οπωροφο΄ρων ειδω΄ν και τους σπο΄ρους
προς σπορα΄ καλλωπιστικω΄ν φυτω΄ν και της αµπε΄λου.
(2) Με τον ο΄ρο σπο΄ροι προς σπορα΄ κατα΄ την ΄εννοια του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος νοει΄ται το πολλαπλασιαστικο΄ υλικο΄ η΄
εκει΄νο που προορι΄ζεται για φυ΄τευση.

'Αρθρο 2

(1) Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν να προσεγγι΄σουν τις νοµοθεσι΄ες τους
ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α των σπο΄ρων προς σπορα΄ των ειδω΄ν που
αναφε΄ρονται απο΄ τις νοµοθεσι΄ες που ορι΄ζονται στο δευ΄τερο τµη΄µα
του προσαρτη΄µατος 1 και των ειδω΄ν που δεν αναφε΄ρονται απο΄ τις
νοµοθεσι΄ες που ορι΄ζονται στο πρω΄το και δευ΄τερο τµη΄µα του
προσαρτη΄µατος 1.
(2) Κατα΄ την ΄εκδοση απο΄ ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη µιας νε΄ας νοµοθετικη΄ς δια΄ταξης, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να αξιολογη΄σουν τη
δυνατο΄τητα υπαγωγη΄ς του νε΄ου αυτου΄ τοµε΄α στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α των α΄ρθρων 11 και 12 της
συµφωνι΄ας.

΄ ριση της συµφωνι΄ας των νοµοθεσιω
΄ν
Αναγνω
(1) Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι απαιτη΄σεις των νοµοθεσιω΄ν
που περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1
οδηγου΄ν στα ΄δια
ι αποτελε΄σµατα.

(3) Κατα΄ την τροποποι΄ηση µιας διοικητικη΄ς δια΄ταξης σχετικη΄ς
µε τοµε΄α που υπο΄κειται στις διατα΄ξεις του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να αξιολογη΄σουν τις συνε΄πειες
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α των α΄ρθρων 11 και 12 της συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 5
(2) Οι σπο΄ροι προς σπορα΄ των ειδω΄ν που ορι΄ζονται στις
νοµοθεσι΄ες οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στην πρω΄τη παρα΄γραφο
µπορου΄ν να αποτελου΄ν αντικει΄µενο συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ των
Μερω΄ν και να διατι΄θενται στο εµπο΄ριο ελευ΄θερα στο ΄εδαφος των
Μερω΄ν, µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων των α΄ρθρων 5 και 6, µε
µο΄νο ΄εγγραφο που πιστοποιει΄τη συµµο΄ρφωση προς την αντι΄στοιχη
νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν την ετικε΄τα η΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλο ΄εγγραφο
απαιτει΄ται για τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο απο΄ τις εν λο΄γω νοµοθεσι΄ες.
(3) Οι οργανισµοι΄ που επιφορτι΄ζονται µε τον ΄ελεγχο της
συµµο΄ρφωσης ορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 2.

'Αρθρο 3
΄ ριση των πιστοποιητικω
΄ν
Αµοιβαι΄α αναγνω
(1) Κα΄θε Με΄ρος αναγνωρι΄ζει, για τους σπο΄ρους προς σπορα΄
των ειδω΄ν που αναφε΄ρονται στις νοµοθεσι΄ες που περιλαµβα΄νονται
στο δευ΄τερο τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1, τα πιστοποιητικα΄ που
ορι΄ζονται στην παρα΄γραφο 2, τα οποι΄α ΄εχουν εκδοθει΄ συ΄µφωνα µε
τη νοµοθεσι΄α του α΄λλου Με΄ρους απο΄ τους οργανισµου΄ς που
αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 2.
(2) Με τον ο΄ρο «πιστοποιητικο΄» κατα΄ την ΄εννοια της πρω΄της
παραγρα΄φου νοου΄νται τα ΄εγγραφα που απαιτου΄νται απο΄ την
αντι΄στοιχη νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν, τα οποι΄α ισχυ΄ουν κατα΄ την
εισαγωγη΄ των σπο΄ρων προς σπορα΄ και ορι΄ζονται στο δευ΄τερο
τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.

Ποικιλι΄ες
(1) Η Ελβετι΄α επιτρε΄πει την εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων
προς σπορα΄ των ποικιλιω΄ν που περιλαµβα΄νονται στον κοινο΄
κατα΄λογο της Κοινο΄τητας για τα ει΄δη που αναφε΄ρονται στις
νοµοθεσι΄ες του πρω΄του τµη΄µατος του προσαρτη΄µατος 1.
(2) Η Κοινο΄τητα επιτρε΄πει την εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων
προς σπορα΄ των ποικιλιω΄ν που περιλαµβα΄νονται στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο για τα ει΄δη που αναφε΄ρονται στις νοµοθεσι΄ες του
πρω΄του τµη΄µατος του προσαρτη΄µατος 1.
(3) Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 1 και 2 δεν εφαρµο΄ζονται
στις γενετικα΄ τροποποιηµε΄νες ποικιλι΄ες.
(4) Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για τις αιτη΄σεις η΄ τις
αποσυ΄ρσεις των αιτη΄σεων αποδοχη΄ς, για τις εγγραφε΄ς σε εθνικο΄
κατα΄λογο, καθω΄ς και για κα΄θε τροποποι΄ηση του εν λο΄γω καταλο΄γου. Κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α και µετα΄ απο΄ αι΄τηση µια συ΄ντοµη
περιγραφη΄ των σηµαντικο΄τερων χαρακτηριστικω΄ν σχετικα΄ µε τη
χρη΄ση κα΄θε νε΄ας ποικιλι΄ας και τα χαρακτηριστικα΄ που επιτρε΄πουν
το διαχωρισµο΄ µιας ποικιλι΄ας απο΄ τις α΄λλες γνωστε΄ς ποικιλι΄ες.
Τηρου΄ν στη δια΄θεση του α΄λλου Με΄ρους τους φακε΄λους στους
οποι΄ους περιλαµβα΄νονται, για κα΄θε ποικιλι΄α που ΄εχει γι΄νει δεκτη΄,
η περιγραφη΄ της ποικιλι΄ας και σαφη΄ς περι΄ληψη ο΄λων των στοιχει΄ων
στα οποι΄α βασι΄στηκε η αποδοχη΄. Στην περι΄πτωση γενετικα΄ τροποποιηµε΄νων ποικιλιω΄ν, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α τα αποτελε΄σµατα της αξιολο΄γησης των κινδυ΄νων που συνδε΄ονται µε την
εισαγωγη΄ τους στο περιβα΄λλον.
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(5) Μπορου΄ν να πραγµατοποιου΄νται τεχνικε΄ς διαβουλευ΄σεις
µεταξυ΄ των Μερω΄ν για την αξιολο΄γηση των στοιχει΄ων, στα οποι΄α
βασι΄ζεται η αποδοχη΄ µιας ποικιλι΄ας σε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη. Εα΄ν
χρεια΄ζεται, η οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄
τηρει΄ται ενη΄µερη σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα των διαβουλευ΄σεων
αυτω΄ν.
(6) Για τη διευκο΄λυνση της ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν που
αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 4, τα Με΄ρη θα χρησιµοποιου΄ν τα
υφιστα΄µενα η΄ υπο΄ εξε΄λιξη ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα ανταλλαγη΄ς
πληροφοριω΄ν.

'Αρθρο 6
Παρεκκλι΄σεις
(1) Οι παρεκκλι΄σεις της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 3 γι΄νονται αποδεκτε΄ς αντιστοι΄χως απο΄ την Ελβετι΄α και την Κοινο΄τητα στο πλαι΄σιο των συναλλαγω΄ν σπο΄ρων προς σπορα΄ των ειδω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ τις
νοµοθεσι΄ες που περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.
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(7) Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 6 εφαρµο΄ζονται κατ' αναλογι΄α στις ποικιλι΄ες των ειδω΄ν που καλυ΄πτονται απο΄ διατα΄ξεις, οι
οποι΄ες, δυνα΄µει των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 4, θα µπορου΄σαν να
συµπεριληφθου΄ν στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1 µετα΄
την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(8) Τα Με΄ρη µπορου΄ν να διεξα΄γουν τεχνικε΄ς διαβουλευ΄σεις, µε
σκοπο΄ την αξιολο΄γηση των συνεπειω΄ν για το παρο΄ν παρα΄ρτηµα
των παρεκκλι΄σεων που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 1 ΄εως 4.

(9) Οι διατα΄ξεις της παραγρα΄φου 8 δεν εφαρµο΄ζονται, ο΄ταν η
αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα για τις παρεκκλι΄σεις ανη΄κει στα κρα΄τη
µε΄λη της Κοινο΄τητας, δυνα΄µει των νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που
περιλαµβα΄νονται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1. Οι
διατα΄ξεις της ΄διας
ι
παραγρα΄φου 8 δεν εφαρµο΄ζονται στις παρεκκλι΄σεις που ΄εχουν θεσπισθει΄ απο΄ την Ελβετι΄α σε παρο΄µοιες
περιπτω΄σεις.

'Αρθρο 7
(2) Τα Με΄ρη ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α για ο΄λες τις παρεκκλι΄σεις
που αφορου΄ν την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄, τις οποι΄ες
προτι΄θενται να εφαρµο΄σουν στο ΄εδαφο΄ς τους η΄ σε τµη΄µα του
εδα΄φους τους. Στην περι΄πτωση παρεκκλι΄σεων µικρη΄ς δια΄ρκειας η΄
που απαιτου΄ν α΄µεση ΄εναρξη ισχυ΄ος, αρκει΄ η εκ των υστε΄ρων
ενηµε΄ρωση.
(3) Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 1, η Ελβετι΄α µπορει΄ να αποφασι΄σει να απαγορευ΄σει την
εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της σπο΄ρων προς σπορα΄ µιας ποικιλι΄ας που
περιλαµβα΄νεται στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας.

΄ ρες
Τρι΄τες χω

(1) Με την επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 10, οι διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος εφαρµο΄ζονται επι΄σης στους σπο΄ρους
προς σπορα΄ που διατι΄θενται στο εµπο΄ριο στα δυ΄ο Με΄ρη και
προε΄ρχονται απο΄ α΄λλη χω΄ρα εκτο΄ς απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη της
Κοινο΄τητας η΄ την Ελβετι΄α, που ΄εχει αναγνωρισθει΄ απο΄ τα Με΄ρη.

(4) Κατα΄ παρε΄κκλιση των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 2, η Κοινο΄τητα µπορει΄ να αποφασι΄σει να απαγορευ΄σει την
εµπορι΄α στο ΄εδαφο΄ς της η΄ σε τµη΄µα του εδα΄φους της σπο΄ρων
προς σπορα΄ µιας ποικιλι΄ας που περιλαµβα΄νεται στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο.

(2) Ο κατα΄λογος των χωρω΄ν που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1, καθω΄ς και τα ει΄δη και η ΄εκταση της εν λο΄γω
αναγνω΄ρισης περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 4.

(5) Οι διατα΄ξεις των παραγρα΄φων 3 και 4 εφαρµο΄ζονται στις
περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τη νοµοθεσι΄α των δυ΄ο Μερω΄ν
που περιλαµβα΄νεται στο πρω΄το τµη΄µα του προσαρτη΄µατος 1.

'Αρθρο 8

(6) Τα δυ΄ο µε΄ρη µπορου΄ν να ανατρε΄ξουν στις διατα΄ξεις των
παραγρα΄φων 3 και 4:

Συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς

—

εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος για τις ποικιλι΄ες που περιλαµβα΄νονταν στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας η΄ στον ελβετικο΄
εθνικο΄ κατα΄λογο πριν απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος·

(1) Πραγµατοποιου΄νται συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς, για να ελεγχθου΄ν
εκ των υστε΄ρων τα δει΄γµατα σπο΄ρων προς σπορα΄ που ΄εχουν ληφθει΄
απο΄ τις παρτι΄δες που διατι΄θενται στο εµπο΄ριο στα Με΄ρη. Η Ελβετι΄α
συµµετε΄χει στις κοινοτικε΄ς συγκριτικε΄ς δοκιµε΄ς.

—

εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν ετω΄ν απο΄ τη λη΄ψη των πληροφοριω΄ν
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 4 για τις ποικιλι΄ες
που εγγρα΄φονται στον κοινο΄ κατα΄λογο της Κοινο΄τητας η΄
στον ελβετικο΄ εθνικο΄ κατα΄λογο µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

(2) Η οργα΄νωση των συγκριτικω΄ν δοκιµω΄ν στα Με΄ρη υπο΄κειται
στην εκτι΄µηση της οµα΄δας εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς
σπορα΄.
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'Αρθρο 9

30.4.2002

µε στο΄χο να προσαρµοσθου΄ν και να ενηµερωθου΄ν τα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

Οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄

'Αρθρο 10
(1) Η οµα΄δα εργασι΄ας για τους σπο΄ρους προς σπορα΄, καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6
παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το
παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
(2) Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των
΄ν
εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω
στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄,

΄ ρες
Συµφωνι΄α µε α΄λλες χω
Τα µε΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης που
΄εχουν συναφθει΄ απο΄ κα΄θε Με΄ρος µε τρι΄τη χω΄ρα δεν µπορου΄ν, σε
καµι΄α περι΄πτωση, να δηµιουργη΄σουν υποχρεω΄σεις για το α΄λλο
Με΄ρος ο΄σον αφορα΄ την αποδοχη΄ εκθε΄σεων, πιστοποιητικω΄ν,
εγκρι΄σεων και σηµα΄των που εκδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς
αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης της εν λο΄γω τρι΄της χω΄ρας, εκτο΄ς
εα΄ν υπα΄ρχει επι΄σηµη συµφωνι΄α µεταξυ΄ των Μερω΄ν.
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Προσα΄ρτηµα 1
Νοµοθεσι΄ες

΄ το τµη΄µα (αναγνω
΄ ριση της συµφωνι΄ας των νοµοθεσιω
΄ ν)
Πρω

Α.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1.

2.

Βασικα΄ κει΄µενα
—

Οδηγι΄α 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων δηµητριακω΄ν προς
σπορα΄ (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ
(ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
98/111/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 28 της 4.2.1998, σ. 42).

—

Οδηγι΄α 70/457/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Σεπτεµβρι΄ου 1970 περι΄ του κοινου΄ καταλο΄γου ποικιλιω΄ν
καλλιεργουµε΄νων φυτικω΄ν ειδω΄ν (ΕΕ L 225 της 12.10.1970, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την Πρα΄ξη Προσχω΄ρησης του 1994 (1).

Κει΄µενα εφαρµογη΄ς (1)
—

Οδηγι΄α 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 14ης Απριλι΄ου 1972 περι΄ καθορισµου΄ των χαρακτηριστικω΄ν και
των ελαχι΄στων προϋποθε΄σεων για την εξε΄ταση ποικιλιω΄ν καλλιεργουµε΄νων φυτικω΄ν ειδω΄ν (ΕΕ L 108 της
8.5.1972, σ. 8).

—

Οδηγι΄α 74/268/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Μαι΅ου 1974 περι΄ καθορισµου΄ των ιδιαιτε΄ρων προϋποθε΄σεων
ως προς την παρουσι΄α της «Avena fatua» στους σπο΄ρους προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν και σιτηρω΄ν
(ΕΕ L 141 της 24.5.1974, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 78/511/ΕΟΚ της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 157 της 15.6.1978, σ. 34).

—

Απο΄φαση 80/755/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Ιουλι΄ου 1980 περι΄ χορηγη΄σεως εξουσιοδοτη΄σεως για
την τοποθε΄τηση ενδει΄ξεων επι΄ των συσκευασιω΄ν των σπο΄ρων προς σπορα΄ των σιτηρω΄ν (ΕΕ L 207 της
9.8.1980, σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 81/109/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 64
της 11.3.1981, σ. 13).

—

Απο΄φαση 81/675/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Ιουλι΄ου 1981 η οποι΄α διαπιστω΄νει ο΄τι ορισµε΄να
συστη΄µατα σφρα΄γισης ει΄ναι «συστη΄µατα σφρα΄γισης που καταστρε΄φονται και δεν δυ΄νανται να επανατοποθετηθου΄ν» κατα΄ την ΄εννοια των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και
70/458/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 246 της 29.8.1981, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
απο΄φαση 86/563/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 327 της 22.11.1986, σ. 50).

—

Απο΄φαση 86/110/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υπο΄ τους
οποι΄ους ει΄ναι δυνατο΄ν να προβλε΄πονται παρεκκλι΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση χρησιµοποι΄ησης ετικετω΄ν ΕΟΚ
κατα΄ την αλλαγη΄ της ετικε΄τας και του συστη΄µατος σφρα΄γισης των συσκευασιω΄ν σπο΄ρων που παρα΄γονται
σε τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 23).

—

Οδηγι΄α 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Μαρτι΄ου 1993 περι΄ καθορισµου΄ των κοινοτικω΄ν κλα΄σεων
βασικω΄ν σπο΄ρων γεωµη΄λων, των προϋποθε΄σεων και του χαρακτηρισµου΄ που ισχυ΄ουν για τις κλα΄σεις αυτε΄ς
(ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 7).

—

Απο΄φαση 94/650/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1994 για την οργα΄νωση προσωρινη΄ς
πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας για τη δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄µα στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (ΕΕ L 252
της 28.9.1994, σ. 15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/174/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ
L 63 της 4.3.1998, σ. 31).

—

Απο΄φαση 98/320/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Απριλι΄ου 1998 για τη διοργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
δειγµατοληψι΄ας και δοκιµη΄ς σπο΄ρων προς σπορα΄ βα΄σει των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 140 της 12.5.1998, σ. 14).

(1) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1)
—

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 29ης Απριλι΄ου 1998 για τη γεωργι΄α (RO 1998 3033).

—

∆ια΄ταγµα της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για την παραγωγη΄ και την θε΄ση σε κυκλοφορι΄α φυτικου΄ πολλαπλασιαστικου΄
υλικου΄ (RO 1999 420).

—

∆ια΄ταγµα του DFE της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για τους σπο΄ρους προς σπορα΄ και τα φυτα΄ρια των ειδω΄ν των
µεγα΄λων καλλιεργειω΄ν και των κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (RO 1999 781).

—

∆ια΄ταγµα του OFAG για τον κατα΄λογο των ποικιλιω΄ν σιτηρω΄ν, γεωµη΄λων, κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν και κα΄νναβης
(RO 1999 429)3 (2).

΄ ριση των πιστοποιητικω
΄ ν)
∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (αµοιβαι΄α αναγνω

Α.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.

2.

Βασικα΄ κει΄µενα:
—

Οδηγι΄α 66/400/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων τευ΄τλων προς
σπορα΄ (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1966 περι΄ εµπορι΄ας σπο΄ρων προς σπορα΄
κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
οδηγι΄α 96/72/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

—

Οδηγι΄α 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Ιουνι΄ου 1969 περι΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων προς σπορα΄
των ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 169 της 10.7.1969, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την οδηγι΄α 96/72/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 10).

Κει΄µενα εφαρµογη΄ς (3)
—

Οδηγι΄α 75/502/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 25ης Ιουλι΄ου 1975 περι΄ περιορισµου΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων
προς σπορα΄ της πο΄ας της λειµωνι΄ου (Poa pratensis L.) για τους σπο΄ρους οι οποι΄οι πιστοποιη΄θηκαν
επι΄σηµα ως «βασικοι΄ σπο΄ροι» η΄ «πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι» (ΕΕ L 228 της 29.8.1975, σ. 26).

—

Απο΄φαση 81/675/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 28ης Ιουλι΄ου 1981 η οποι΄α διαπιστω΄νει ο΄τι ορισµε΄να
συστη΄µατα σφρα΄γισης ει΄ναι «συστη΄µατα σφρα΄γισης που καταστρε΄φονται και δεν δυ΄νανται να επανατοποθετηθου΄ν» κατα΄ την ΄εννοια των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και
70/458/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 246 της 29.8.1981, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
απο΄φαση 86/563/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 327 της 22.11.1986, σ. 50).

—

Οδηγι΄α 86/109/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 για τον περιορισµο΄ της εµπορι΄ας
σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν, ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν φυτω΄ν στους
σπο΄ρους προς σπορα΄ που ΄εχουν πιστοποιηθει΄ επι΄σηµα ως «βασικοι΄ σπο΄ροι» η΄ «πιστοποιηµε΄νοι σπο΄ροι» (ΕΕ
L 93 της 8.4.1986, σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 91/376/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 203 της 26.7.1991, σ. 108).

—

Απο΄φαση 86/110/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Φεβρουαρι΄ου 1986 ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υπο΄ τους
οποι΄ους ει΄ναι δυνατο΄ν να προβλε΄πονται παρεκκλι΄σεις απο΄ την απαγο΄ρευση χρησιµοποι΄ησης ετικετω΄ν ΕΟΚ
κατα΄ την αλλαγη΄ της ετικε΄τας και του συστη΄µατος σφρα΄γισης των συσκευασιω΄ν σπο΄ρων που παρα΄γονται
σε τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 23).

—

Απο΄φαση 87/309/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 2ας Ιουνι΄ου 1987 που επιτρε΄πει την τοποθε΄τηση καθορισµε΄νων
ενδει΄ξεων στις συσκευασι΄ες σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 155 της
16.6.1987, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 97/125/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 48
της 19.2.1997, σ. 35).

(1) ∆εν καλυ΄πτονται οι σπο΄ροι προς σπορα΄ των τοπικω΄ν ποικιλιω΄ν που επιτρε΄πεται να τι΄θενται σε εµπορι΄α στην Ελβετι΄α.
(2) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
(3) Ενδεχοµε΄νως, µε εξαι΄ρεση τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν και των σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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—

Απο΄φαση 92/195/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς της 17ης Μαρτι΄ου 1992 για την οργα΄νωση προσωρινω΄ν δοκιµω΄ν
βα΄σει της οδηγι΄ας 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση του µε΄γιστου βα΄ρους παρτι΄δας
σπο΄ρων προς σπορα΄ κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 88 της 3.4.1992, σ. 59), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την απο΄φαση 96/203/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 65 της 15.3.1996, σ. 41).

—

Απο΄φαση 94/650/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 9ης Σεπτεµβρι΄ου 1994 για την οργα΄νωση προσωρινη΄ς
πειραµατικη΄ς προσπα΄θειας για τη δια΄θεση σπο΄ρων προς σπορα΄ χυ΄µα στον τελικο΄ καταναλωτη΄ (ΕΕ L 252
της 28.9.1994, σ. 15), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/174/ΕΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 63 της 4.3.1998, σ. 3).

—

Απο΄φαση 95/232/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τη διοργα΄νωση προσωρινω΄ν δοκιµασιω΄ν
δυνα΄µει της οδηγι΄ας 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου προκειµε΄νου να καθοριστου΄ν οι ο΄ροι που πρε΄πει να
πληρου΄νται απο΄ τους σπο΄ρους υβριδι΄ων και συνδυασµω΄ν ποικιλιω΄ν ελαιοκρα΄µβης και γογγυλοκρα΄µβης
(ΕΕ L 154 της 5.7.1995, σ. 22), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/173/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 63 της 4.3.1998, σ. 30).

—

Απο΄φαση 96/202/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 4ης Μαρτι΄ου 1996 για την οργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
σε σχε΄ση µε τη µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε αδρανη΄ υ΄λη των σπο΄ρων προς σπορα΄ σο΄γιας (ΕΕ L 65 της
15.3.1996, σ. 39).

—

Απο΄φαση 97/125/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 24ης Ιανουαρι΄ου 1997 που επιτρε΄πει να τυπω΄νονται µε ανεξι΄τηλο
τρο΄πο οι καθορισµε΄νες ενδει΄ξεις στις συσκευασι΄ες σπο΄ρων προς σπορα΄ των ελαιου΄χων και κλωστικω΄ν
φυτω΄ν και που τροποποιει΄ την απο΄φαση 87/309/ΕΟΚ που επιτρε΄πει την τοποθε΄τηση καθορισµε΄νων
ενδει΄ξεων στις συσκευασι΄ες ορισµε΄νων ειδω΄ν κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (ΕΕ L 48 της 19.2.1997, σ. 35).

—

Απο΄φαση 98/320/ΕΚ της Επιτροπη΄ς της 27ης Απριλι΄ου 1998 για τη διοργα΄νωση προσωρινου΄ πειρα΄µατος
δειγµατοληψι΄ας και δοκιµη΄ς σπο΄ρων προς σπορα΄ βα΄σει των οδηγιω΄ν 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ,
66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 140 της 12.5.1998, σ. 14).

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ:
—

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος της 29ης Απριλι΄ου 1998 για τη γεωργι΄α (RO 1998 3033)

—

∆ια΄ταγµα της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για την παραγωγη΄ και τη θε΄ση σε κυκλοφορι΄α φυτικου΄ πολλαπλασιαστικου΄
υλικου΄ (RO 1999 420)

—

∆ια΄ταγµα του DFE της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για τους σπο΄ρους προς σπορα΄ και τα φυτα΄ρια των ειδω΄ν των
µεγα΄λων καλλιεργειω΄ν και των κτηνοτροφικω΄ν φυτω΄ν (RO 1999 781)

—

Βιβλι΄ο των σπο΄ρων προς σπορα΄ του DFEP της 6ης Ιουνι΄ου 1974, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 408).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
α)

Απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα:
Τα ΄εγγραφα που προβλε΄πονται απο΄ την απο΄φαση 95/514/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 296 της 9.12.1996,
σ. 34), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 98/162/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 53 της 24.2.1998,
σ. 21).

β)

Απο΄ την Ελβετι΄α:
Οι επι΄σηµες ετικε΄τες ΕΚ η΄ ΟΟΣΑ για τις συσκευασι΄ες που παραδι΄δονται απο΄ τους οργανισµου΄ς που ορι΄ζονται
στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος καθω΄ς και τα πορτοκαλι΄ η΄ πρα΄σινα δελτι΄α του ΙSTA η΄ ανα΄λογο
πιστοποιητικο΄ ανα΄λυσης των σπο΄ρων προς σπορα΄ για κα΄θε παρτι΄δα σπο΄ρων προς σπορα΄.
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΄ ν προ΄ς σπορα΄
Οργανισµοι΄ ελε΄γχοι και πιστοποι΄ησης των σπορω

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Βε΄λγιο

Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture
Service Matériel de Reproduction
Bruxelles

∆ανι΄α

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Υπουργει΄ο Τροφι΄µων,
Γεωργι΄ας και Αλιει΄ας)
Plantedirektoratet (∆ιευ΄θυνση Φυτω΄ν)
Lyngby

Γερµανι΄α

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe
Referat Ernährung und Landwirtschaft
— Abteilung IV E 3 —
Berlin
Der Direktor der Landwirtschaftskammer
Landesbeauftragter
Saatenanerkennungsstelle
Bonn

B

Rheinland

als

BN

Regierungspräsidium Freiburg
— Abt. III, Referat 34 —
Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau —
Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —
Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover
Referat 32
Hannover

H

Regierungspräsidium Halle
Abteilung 5, Dezernat 51
Samenprüf- und Anerkennungsstelle
Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umweltschutz
Referat 33
Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,
Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft
Abt. Land- und Ernährungswirtschaft
Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft
Mecklenburg-Vorpommern
Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut
Rostock

und

Fischerei

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Sachgebiet 270
Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe
— Referat 34 —
Karlsruhe

KA
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Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
— Amtliche Saatanerkennung —
Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
LUFA-ITL
Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
Dez. 23
Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft
Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen
Saatenanerkennung
Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als
Landesbeauftragter
Gruppe 31 Landbau
Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
Referet P4
Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam
Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 34 a
Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland
Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen
Referat 34
Tübingen

TÜ

Regierung von Unterfranken
— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in
Bayern —
Würzburg

WÜ

Regierung von Unterfranken
Abteilung Landwirtschaft
— Sachgebiet Weinbau —
Würzburg

WÜ

Ελλα΄δα

Υπουργει΄ο Γεωργι΄ας
∆ιευ΄θυνση Εισροω΄ν Φυτικη΄ς Παραγωγη΄ς
Αθη΄να

Ισπανι΄α

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Dirección General de Producciones y Mercados Agrı́colas
Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero
Madrid
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganaderı́a y Pesca
Barcelona
Comunidad Autónoma del Paı́s Vasco
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca
Vitoria

L 114/174

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Junta de Galicia
Consejerı́a de Agricultura, Ganaderı́a y Montes
Santiago de Compostela
Diputación Regional de Cantabria
Consejerı́a de Ganaderı́a, Agricultura y Pesca
Santander
Principado de Asturias
Consejerı́a de Agricultura
Oviedo
Junta de Andalucı́a
Consejerı́a de Agricultura y Pesca
Sevilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejerı́a de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Murcia
Diputación General de Aragón
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Toledo
Generalidad Valenciana
Consejerı́a de Agricultura y Medio Ambiente
Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejerı́a de Agricultura, Ganaderı́a y Desarrollo Rural
Logroño
Junta de Extremadura
Consejerı́a de Agricultura y Comercio
Mérida
Comunidad Autónoma de Canarias
Consejerı́a de Agricultura, Pesca y Alimentación
Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Consejerı́a de Agricultura y Ganaderı́a,
Valladolid
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Consejerı́a de Agricultura, Comercio e Industria
Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejerı́a de Economı́a y Empleo
Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganaderı́a y Alimentación
Pamplona
Γαλλι΄α

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris
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Ιρλανδι΄α

The Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Dublin

Ιταλι΄α

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Milano

Λουξεµβου΄ργο

L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxembourg

Αυστρι΄α

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Wien
Bundesamt für Agrarbiologie
Linz

Κα΄τω Χω΄ρες

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen (NAK)
Ede

Πορτογαλι΄α

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Lisboa

Φινλανδι΄α

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosastso/Frökontrollavdelingen
Loimaa

Σουηδι΄α

α)

β)

Σπο΄ροι προς σπορα΄ εκτο΄ς απο΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση
—

Statens utsädeskontroll (SUK)
(Ινστιτου΄το δοκιµω΄ν και πιστοποι΄ησης σπο΄ρων)
Svalöv

—

Frökontrollen Mellansverige AB
Linköping

—

Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro

Σπο΄ροι γεωµη΄λων προς φυ΄τευση
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Ινστιτου΄το δοκιµω΄ν και πιστοποι΄ησης σπο΄ρων)
Svalöv

Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

Αγγλι΄α και Ουαλλι΄α
α)

Σπο΄ροι προς σπορα΄ εκτο΄ς απο΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς
φυ΄τευση
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Seeds Branch
Cambridge

β)

Σπο΄ροι γεωµη΄λων προς φυ΄τευση
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
York

Σκωτι΄α:
Scottish Office
Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh
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Βο΄ρειος Ιρλανδι΄α:
Department of Agriculture for Northern Ireland
Seeds Branch
Belfast

Β.

Ελβετι΄α

Service des Semences et Plants
RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- und Pflanzgut
FAL Reckenholz
Zürich
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Προσα΄ρτηµα 3
Κοινοτικε΄ς παρεκκλι΄σεις που γι΄νονται αποδεκτε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α (1)

α)

που απαλλα΄σσουν ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη απο΄ την υποχρε΄ωση να εφαρµο΄ζουν για ορισµε΄να ει΄δη τις διατα΄ξεις της
οδηγι΄ας 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ εµπορι΄ας των σπο΄ρων προς σπορα΄ σιτηρω΄ν
—

απο΄φαση 69/270/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 8)

—

απο΄φαση 69/271/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 9)

—

απο΄φαση 69/272/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 220 της 1.9.1969, σ. 10)

—

απο΄φαση 70/47/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 13 της 19.1.1970, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση
80/301/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 68 της 14.3.1980, σ. 30)

—

απο΄φαση 74/5/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 12 της 15.1.1974, σ. 13)

—

απο΄φαση 74/361/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 196 της 19.7.1974, σ. 19)

—

απο΄φαση 74/532/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 299 της 7.11.1974, σ. 14)

—

απο΄φαση 80/301/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 68 της 14.3.1980, σ. 30)

—

απο΄φαση 86/153/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 115 της 3.5.1986, σ. 26)

—

απο΄φαση 89/101/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 38 της 10.2.1989, σ. 37).

β)

Που επιτρε΄πουν σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να περιορι΄σουν την εµπορι΄α σπο΄ρων προς σπορα΄ ορισµε΄νων ποικιλιω΄ν
΄ ν των γεωργικω
΄ν
σιτηρω΄ν η΄ ορισµε΄νων ποικιλιω΄ν σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση [πρβλ. κοινο΄ κατα΄λογο ποικιλιω
ειδω
΄ ν, εικοστη΄ πλη΄ρης ΄εκδοση, στη΄λη 4 (ΕΕ L 264 Α της 30.8.1997, σ. 1)].

γ)

Που επιτρε΄πουν σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν αυστηρο΄τερα µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ την παρουσι΄α της Avena fatua
στους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν

δ)

—

απο΄φαση 74/269/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 141 της 24.5.1974, σ. 20), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ την απο΄φαση
78/512/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 157 της 15.6.1978, σ. 35) (2)

—

απο΄φαση 74/531/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 299 της 7.11.1974, σ. 13)

—

απο΄φαση 95/75/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 60 της 18.3.1995, σ. 30)

—

απο΄φαση 96/334/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 39).

Που επιτρε΄πουν, ο΄σον αφορα΄ την εµπορι΄α σπο΄ρων γεωµη΄λων προς φυ΄τευση σε ολο΄κληρο η΄ σε τµη΄µα του εδα΄φους
ορισµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, την ΄εγκριση, για την καταπολε΄µηση ορισµε΄νων νο΄σων, µε΄τρων αυστηρο΄τερων απο΄ εκει΄να
που προβλε΄πονται στα παραρτη΄µατα Ι και ΙΙ της οδηγι΄ας 66/403/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
—

απο΄φαση 93/231/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 106 της 30.4.1993, σ. 11), ο΄πως τροποποιη΄θηκε απο΄ τις αποφα΄σεις
της Επιτροπη΄ς
—

95/21/ΕΚ (ΕΕ L 28 της 7.2.1995, σ. 13),

—

95/76/ΕΚ (ΕΕ L 60 της 18.3.1995, σ. 31) και

—

96/332/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 25.5.1996, σ. 31).

(1) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τις ποικιλι΄ες σιτηρω΄ν η΄ γεωµη΄λων.
(2) Ενδεχοµε΄νως, µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους σπο΄ρους προς σπορα΄ σιτηρω΄ν η΄ τους σπο΄ρους γεωµη΄λων προς φυ΄τευση.
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Προσα΄ρτηµα 4
΄ ν (1)
Κατα΄λογος των τρι΄των χωρω

Αργεντινη΄
Αυστραλι΄α
Βουλγαρι΄α
Ηνωµε΄νες Πολιτει΄ες Αµερικη΄ς
Ισραη΄λ
Καναδα΄ς
Κροατι΄α
Μαρο΄κο
Νε΄α Ζηλανδι΄α
Νορβηγι΄α
Νο΄τιος Αφρικη΄
Ουγγαρι΄α
Ουρουγουα΄η
Πολωνι΄α
Ρουµανι΄α
Σλοβακι΄α
Σλοβενι΄α
Τουρκι΄α
Τσεχι΄α
Χιλη΄

(1) Η αναγνω΄ριση βασι΄ζεται, ο΄σον αφορα΄ τον καλλιεργητικο΄ ΄ελεγχο των σποροπαραγωγικω΄ν καλλιεργειω΄ν και των σπο΄ρων που παρα΄γονται,
στην απο΄φαση 95/514/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 296 της 9.12.1995, σ. 34), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
98/162/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 53 της 24.2.1998, σ. 21) και, ο΄σον αφορα΄ τον ΄ελεγχο της επιλογη΄ς των διατηρητε΄ων ποικιλιω
΄ ν,
στην απο΄φαση 97/788/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 322 της 25.11.1997, σ. 39). Στην περι΄πτωση της Νορβηγι΄ας εφαρµο΄ζεται η
συµφωνι΄α για τον Ευρωπαϊκο΄ Οικονοµικο΄ Χω΄ρο.

30.4.2002
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟ-ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 1
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη συµφωνου΄ν, βα΄σει της αρχη΄ς των µη
διακρι΄σεων και της αρχη΄ς της αµοιβαιο΄τητας να διευκολυ΄νουν και
να προωθη΄σουν µεταξυ΄ τους τις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς αµπελο΄ ν τους υπο΄ τους ο΄ρους
οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των εδαφω
που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

'Αρθρο 2
Η παρου΄σα συµφωνι΄α εφαρµο΄ζεται στα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα
ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται:
—

—

για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα: στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 του Συµβουλι΄ου (1) ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 (2), και που
υπα΄γονται στους κωδικου΄ς ΣΟ 2009 60 και 2204,
για την Ελβετι΄α: στο κεφα΄λαιο 36 του διατα΄γµατος περι΄
τροφι΄µων της 1ης Μαρτι΄ου 1995 και που υπα΄γονται στις
θε΄σεις του ελβετικου΄ δασµολογι΄ου 2009.60 και 2204.

'Αρθρο 3
Για τους σκοπου΄ς της παρου΄σας συµφωνι΄ας, εκτο΄ς αντιθε΄του
διατα΄ξεως, νοου΄νται ως:
α)

β)

γ)

δ)

«αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν καταγωγη΄ς»: ακολουθου΄µενο απο΄ την
ονοµασι΄α ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη, το προϊο΄ν κατα΄
την ΄εννοια του α΄ρθρου 2 που ΄εχει παρασκευασθει΄ στο ΄εδαφος
αυτου΄ του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους απο΄ σταφυ΄λια τα οποι΄α
΄εχουν εξ ολοκλη΄ρου τρυγηθει΄ στο ΄εδαφος αυτου΄ του
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
«γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη»: κα΄θε ΄ενδειξη, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της «ονοµασι΄ας προελευ΄σεως» κατα΄ την ΄εννοια του
α΄ρθρου 22 της συµφωνι΄ας για τις εµπορικε΄ς πτυχε΄ς των
δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας που επισυνα΄πτεται στη
Συµφωνι΄α για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄
Εµπορι΄ου (στο εξη΄ς «ADPIC»), η οποι΄α αναγνωρι΄ζεται βα΄σει
των νο΄µων και των κανονισµω΄ν ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους
για τον σκοπο΄ της περιγραφη΄ς και της παρουσι΄ασης ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2,
καταγωγη΄ς του εδα΄φους του,
«παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη»: µια παραδοσιακα΄ χρησιµοποιου΄µενη
ονοµασι΄α, η οποι΄α αναφε΄ρεται ιδι΄ως στη µε΄θοδο παραγωγη΄ς
η΄ στην ποιο΄τητα, το χρω΄µα η΄ τον τυ΄πο ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 και η οποι΄α
αναγνωρι΄ζεται βα΄σει των νο΄µων και των ρυθµι΄σεων ενο΄ς
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους για τον σκοπο΄ της περιγραφη΄ς και
της παρουσι΄ασης του εν λο΄γω προϊο΄ντος, καταγωγη΄ς του
εδα΄φους του υπο΄ψη συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,
«προστατευο΄µενη ονοµασι΄α»: µια γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄ µια
παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη που αναφε΄ρεται αντιστοι΄χως υπο΄ β)
και γ) και η οποι΄α τυγχα΄νει προστασι΄ας δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος,

(1) ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ 1.
(2) ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 8.

ε)

«περιγραφη΄»: οι ονοµασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στη
ση΄µανση, στα συνοδευτικα΄ ΄εγγραφα της µεταφορα΄ς του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2, στα
εµπορικα΄ ΄εγγραφα, και ιδι΄ως στα τιµολο΄για και στα δελτι΄α
αποστολη΄ς, καθω΄ς και στις διαφηµι΄σεις,

στ) «ση΄µανση»: το συ΄νολο των περιγραφω΄ν και α΄λλες αναφορε΄ς,
συ΄µβολα, εικο΄νες η΄ ση΄µατα τα οποι΄α διακρι΄νουν το αµπελοοινικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 και τα οποι΄α
υπα΄ρχουν στον ΄διο
ι
υποδοχε΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων του
συστη΄µατος σφρα΄γιση΄ς του, η΄ της πινακι΄δας που προσαρτα΄ται στον υποδοχε΄α και του περικαλυ΄µµατος του λαιµου΄ της
φια΄λης,
ζ)

«παρουσι΄αση»: οι ονοµασι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στους
υποδοχει΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νου του πω΄µατος, στη
ση΄µανση και στη συσκευασι΄α,

η)

«συσκευασι΄α»: τα προστατευτικα΄ περιτυλι΄γµατα, ο΄πως χαρτια΄,
ψα΄θινα περιβλη΄µατα κα΄θε ει΄δους, χαρτο΄νια και κιβω΄τια, που
χρησιµοποιου΄νται κατα΄ τη µεταφορα΄ ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων
υποδοχε΄ων η΄/και για την παρουσι΄αση΄ τους µε σκοπο΄ την
πω΄ληση στο τελικο΄ καταναλωτη΄.

TΙΤΛΟΣ Ι
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ

'Αρθρο 4
1.
Οι συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 καταγωγη΄ς των
αντιστοι΄χων εδαφω΄ν τους πραγµατοποιου΄νται συ΄µφωνα µε τις
τεχνικε΄ς διατα΄ξεις που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
Ως τεχνικη΄ δια΄ταξη νοει΄ται το συ΄νολο των διατα΄ξεων που
αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1 σχετικα΄ µε τον ορισµο΄ των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, τις οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς, τη συ΄νθεση
των εν λο΄γω προϊο΄ντων και τις λεπτοµε΄ρειες που αφορου΄ν τη
µεταφορα΄ και την εµπορι΄α τους.
2.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να αποφασι΄σουν, απο΄
κοινου΄, να διευρυ΄νουν τους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ την
παρα΄γραφο 1.
3.
Οι διατα΄ξεις των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1 σχετικα΄ µε την ΄εναρξη της ισχυ΄ος των εν λο΄γω πρα΄ξεων η΄
τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ τους, δεν εφαρµο΄ζονται προς τον σκοπο΄ του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
4.
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν επηρεα΄ζει την εφαρµογη΄ των
εθνικω΄ν η΄ κοινοτικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε τη φορολογι΄α ου΄τε και
τα σχετικα΄ µε΄τρα ελε΄γχου.
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TΙΤΛΟΣ ΙΙ

β)

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

'Αρθρο 5
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα απαιτου΄µενα
µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, για την αµοιβαι΄α
προστασι΄α των ονοµασιω΄ν οι οποι΄ες αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 και
οι οποι΄ες χρησιµοποιου΄νται για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση
των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 και
κατα΄γονται απο΄ το ΄εδαφος των συµβαλλο΄µενων µερω΄ν. Κα΄θε
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος θεσπι΄ζει προς τον σκοπο΄ αυτο΄ τα κατα΄λληλα
νοµικα΄ µε΄σα προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σει µια αποτελεσµατικη΄
προστασι΄α και να αποτρε΄ψει τη χρησιµοποι΄ηση παραδοσιακη΄ς η΄
γεωγραφικη΄ς ΄ενδειξης για τον χαρακτηρισµο΄ ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος που δεν καλυ΄πτεται απο΄ την εν λο΄γω παραδοσιακη΄ η΄
γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη.
2.
Οι προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη περιορι΄ζονται αποκλειστικα΄ στα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς του
εδα΄φους του εν λο΄γω συµβαλλοµε΄νου µε΄ρους, στα οποι΄α εφαρµο΄ζονται οι ονοµασι΄ες αυτε΄ς, οι οποι΄ες µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν
µο΄νο υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τις
ρυθµι΄σεις του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
3.
Η προστασι΄α που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 και 2
αποκλει΄ει κυρι΄ως κα΄θε χρησιµοποι΄ηση µιας προστατευο΄µενης
ονοµασι΄ας για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 2 τα οποι΄α δεν κατα΄γονται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, ακο΄µη και αν:
—

αναφε΄ρεται η ΄ενδειξη της πραγµατικη΄ς καταγωγη΄ς του
προϊο΄ντος,

—

χρησιµοποιει΄ται η σχετικη΄ γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη σε µετα΄φραση,

—

η εν λο΄γω ονοµασι΄α συνοδευ΄εται απο΄ ο΄ρους ο΄πως «ει΄δος»,
«τυ΄πος», «τρο΄πος», «αποµι΄µηση», «µε΄θοδος» η΄ α΄λλες ανα΄λογες
εκφρα΄σεις.

4.

Σε περι΄πτωση οµω΄νυµων γεωγραφικω΄ν ενδει΄ξεων:
ο΄ταν δυ΄ο προστατευο΄µενες ενδει΄ξεις δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος ει΄ναι οµω΄νυµες, παρε΄χεται προστασι΄α σε
καθεµι΄α απο΄ τις ενδει΄ξεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν παραπλανα΄ται
ο καταναλωτη΄ς ως προς την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,

α)

β)

ο΄ταν µια προστατευο΄µενη ΄ενδειξη δυνα΄µει του παρο΄ντος
α΄ρθρου ει΄ναι ταυτο΄σηµη µε την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς
περιοχη΄ς µιας τρι΄της χω΄ρας, η τελευται΄α ονοµασι΄α µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι το σχετικο΄ προϊο΄ν κατα΄γεται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, η εν λο΄γω γεωγραφικη΄ ονοµασι΄α
χρησιµοποιει΄ται κατα΄ παρα΄δοση και σταθερα΄ για την
περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, η
χρησιµοποι΄ηση της γεωγραφικη΄ς ονοµασι΄ας αποτελει΄αντικει΄µενο ρυ΄θµισης εκ µε΄ρους της τρι΄της χω΄ρας καταγωγη΄ς, ο
καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄ την πραγµατικη΄
καταγωγη΄ του σχετικου΄ προϊο΄ντος.

5.

Σε περι΄πτωση οµω΄νυµων προστατευο΄µενων ενδει΄ξεων:

α)

ο΄ταν δυ΄ο προστατευο΄µενες ενδει΄ξεις δυνα΄µει του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος ει΄ναι οµω΄νυµες, παρε΄χεται προστασι΄α σε
καθεµι΄α απο΄ τις ενδει΄ξεις, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι δεν παραπλανα΄ται
ο καταναλωτη΄ς ως προς την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,
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ο΄ταν µια προστατευο΄µενη ΄ενδειξη δυνα΄µει του παρο΄ντος
α΄ρθρου ει΄ναι ταυτο΄σηµη µε την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς
περιοχη΄ς µιας τρι΄της χω΄ρας, η τελευται΄α ονοµασι΄α µπορει΄ να
χρησιµοποιηθει΄ για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ενο΄ς
αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι το σχετικο΄ προϊο΄ν κατα΄γεται απο΄ την αναφερο΄µενη γεωγραφικη΄ περιοχη΄, η ΄ενδειξη αυτη΄ χρησιµοποιει΄ται
κατα΄ παρα΄δοση και σταθερα΄ για την περιγραφη΄ και την
παρουσι΄αση ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, η χρη΄ση της ΄ενδειξης
αποτελει΄ αντικει΄µενο ρυ΄θµισης εκ µε΄ρους της τρι΄της χω΄ρας
καταγωγη΄ς, ο καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄
την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του σχετικου΄ προϊο΄ντος.

6.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν να ορι΄σουν, εφο΄σον
παρι΄σταται ανα΄γκη τους πρακτικου΄ς ο΄ρους χρησιµοποι΄ησης που
θα επιτρε΄ψουν τη διαφοροποι΄ηση των οµω΄νυµων ενδει΄ξεων η΄
ονοµασιω΄ν που αναφε΄ρονται στις παραγρα΄φους 4 και 5, λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ανα΄γκης ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης των σχετικω΄ν παραγωγω΄ν και της ανα΄γκης να µην παραπλανω΄νται οι καταναλωτε΄ς.
7.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν θα επικαλου΄νται τις διατα΄ξεις
του α΄ρθρου 24 παρα΄γραφοι 4 ΄εως 7 της συµφωνι΄ας ΑDPIC
προκειµε΄νου να αρνου΄νται την προστασι΄α µιας ονοµασι΄ας του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
8.
Η αποκλειστικη΄ προστασι΄α που αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1, 2 και 3 του παρο΄ντος α΄ρθρου εφαρµο΄ζεται στην ονοµασι΄α
«Champagne» που περιε΄χεται στον κατα΄λογο της Κοινο΄τητας, ο
οποι΄ος εµφαι΄νεται στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ωστο΄σο, η εν λο΄γω αποκλειστικη΄ προστασι΄α δεν αντι΄κειται
κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος στη χρησιµοποι΄ηση της
λε΄ξης «Champagne» για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση
ορισµε΄νων οι΄νων καταγωγη΄ς καντονιου΄ Vaud της Ελβετι΄ας, υπο΄
τον ο΄ρο ο΄τι οι οι΄νοι αυτοι΄ δεν τι΄θενται σε εµπορι΄α στο ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας και ο΄τι ο καταναλωτη΄ς δεν παραπλανα΄ται ο΄σον αφορα΄
την πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του οι΄νου.

'Αρθρο 6
Προστατευ΄ονται οι ακο΄λουθες ονοµασι΄ες:
α)

β)

ο΄σον αφορα΄ τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας:
—

οι ο΄ροι που αναφε΄ρονται στο κρα΄τος µε΄λος, απο΄ το
οποι΄ο κατα΄γεται το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,

—

οι ειδικοι΄ κοινοτικοι΄ ο΄ροι που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,

—

οι γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και οι παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2,

ο΄σον αφορα΄ τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας:
—

οι ο΄ροι «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» η΄
κα΄θε α΄λλη ονοµασι΄α που χαρακτηρι΄ζει την εν λο΄γω
χω΄ρα,
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—

οι ειδικοι΄ ελβετικοι΄ ο΄ροι που εµφαι΄νονται στην προσα΄ρτηµα 2,

—

οι γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και οι παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
που εµφαι΄νονται στο προσα΄ρτηµα 2.

β)

ο΄ταν, στην πρω΄τη η΄ στη δευ΄τερη συσκευασι΄α, στις διαφηµι΄σεις
η΄ στα επι΄σηµα η΄ εµπορικα΄ ΄εγγραφα, που αναφε΄ρονται σε
΄ενα προϊο΄ν, του οποι΄ου η ονοµασι΄α ει΄ναι προστατευο΄µενη
δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, εµφαι΄νονται ενδει΄ξεις,
ση΄µατα, ονοµασι΄ες, σηµειω΄σεις η΄ απεικονι΄σεις οι οποι΄ες
α΄µεσα η΄ ΄εµµεσα, περιλαµβα΄νουν ψευδει΄ς η΄ παραπλανητικε΄ς
ενδει΄ξεις σχετικα΄ µε την προε΄λευση, την καταγωγη΄, τη φυ΄ση
η΄ τις βασικε΄ς ιδιο΄τητες του προϊο΄ντος,

γ)

ο΄ταν γι΄νεται χρη΄ση µιας πρω
΄ της η΄ δευ΄τερης συσκευασι΄ας η
οποι΄α µπορει΄ να οδηγη΄σει σε παραπλα΄νηση ο΄σον αφορα΄ την
καταγωγη΄ του αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος.

'Αρθρο 7
1.
Η καταχω΄ρηση ενο΄ς εµπορικου΄ ση΄µατος για το αµπελοοινικο΄ προϊο΄ν που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2, που περιε΄χει η΄ που
συνι΄σταται σε µια γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄ σε µια παραδοσιακη΄
΄ενδειξη προστατευο΄µενη δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
αποτελει΄ αντικει΄µενο α΄ρνησης η΄, κατο΄πιν αιτη΄σεως του ενδιαφερο΄µενου, ακυ΄ρωσης σε περι΄πτωση που το σχετικο΄ προϊο΄ν δεν
κατα΄γεται:
—

απο΄ τον το΄πο που συνεπα΄γεται η γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη η΄

—

απο΄ τον το΄πο ο΄που χρησιµοποιει΄ται η παραδοσιακη΄ ΄ενδειξη.

2.
Ωστο΄σο, ΄ενα ση΄µα το οποι΄ο ΄εχει καταχωρηθει΄ το αργο΄τερο
στις 15.4.1995 µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ µε΄χρι τις 15.4.2005
υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχει πρα΄γµατι χρησιµοποιηθει΄ χωρι΄ς διακοπη΄ απο΄
το΄τε που καταχωρη΄θηκε.

'Αρθρο 11
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα συνα΄πτεται µε την επιφυ΄λαξη κα΄θε πιο
εκτεταµε΄νης προστασι΄ας την οποι΄α παρε΄χουν η΄ προ΄κειται να
παρα΄σχουν τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη στις προστατευο΄µενες βα΄σει
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ονοµασι΄ες δυνα΄µει της εσωτερικη΄ς
τους νοµοθεσι΄ας η΄ α΄λλων διεθνω΄ν συµφωνιω΄ν.

'Αρθρο 8

TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να
εξασφαλι΄σουν, σε περι΄πτωση εξαγωγη΄ς και εµπορι΄ας εκτο΄ς του
εδα΄φους τους αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, ο΄τι οι προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν χρησιµοποιου΄νται για να χαρακτηρι΄σουν η΄ να παρουσια΄σουν τα εν λο΄γω
προϊο΄ντα καταγωγη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι
Προκαταρκτικε΄ς διατα΄ξεις

'Αρθρο 9
Κατα΄ το µε΄τρο που επιτρε΄πεται βα΄σει της σχετικη΄ς νοµοθεσι΄ας των
συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, η προστασι΄α που παρε΄χεται απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα επεκτει΄νεται στα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα καθω΄ς και
στις οµοσπονδι΄ες, ενω΄σεις και οργανω΄σεις παραγωγω΄ν, εµπο΄ρων η΄
καταναλωτω΄ν, η ΄εδρα των οποι΄ων βρι΄σκεται στο ΄εδαφος του α΄λλου
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 12
Βα΄σει του παρο΄ντος τι΄τλου νοου΄νται ως:
α)

«ρυ΄θµιση που αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων»:
κα΄θε δια΄ταξη που προβλε΄πεται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,

β)

«αρµο΄δια αρχη΄»: κα΄θε µια απο΄ τις αρχε΄ς η΄ κα΄θε µι΄α απο΄ τις
υπηρεσι΄ες που ορι΄ζονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ενο΄ψει
της εποπτει΄ας της εφαρµογη΄ς της ρυ΄θµισης που αφορα΄ το
εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων,

γ)

«αρχη΄ επαφη΄ς»: το ο΄ργανο η΄ η αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται απο΄
΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος για να εξασφαλι΄σει τις κατα΄λληλες
επαφε΄ς µε την αντι΄στοιχη αρχη΄ επαφη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,

δ)

«αιτου΄σα αρχη΄»: µια αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται προς τον
σκοπο΄ αυτο΄ απο΄ ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και που διατυπω΄νει
αι΄τηση αρωγη΄ς στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα
τι΄τλο,

ε)

«αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση»: ΄ενα ο΄ργανο η΄
µια αρµο΄δια αρχη΄ που ορι΄ζεται προς τον σκοπο΄ αυτο΄ απο΄
΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και που λαµβα΄νει µια αι΄τηση
συνδροµη΄ς στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄ τον παρο΄ντα
τι΄τλο,

'Αρθρο 10
1.
Αν η περιγραφη΄ η΄ η παρουσι΄αση ενο΄ς αµπελο-οινικου΄
προϊο΄ντος, ειδικο΄τερα στη ση΄µανση η΄ στα επι΄σηµα η΄ εµπορικα΄
΄εγγραφα η΄ ακο΄µη στις διαφηµι΄σεις, θι΄γει τα δικαιω΄µατα που
απορρε΄ουν απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη
εφαρµο΄ζουν τα διοικητικα΄ µε΄τρα η΄ κινου΄ν τις δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες που επιβα΄λλονται, προκειµε΄νου να καταπολεµηθει΄ ο αθε΄µιτος
ανταγωνισµο΄ς η΄ να απαγορευθει΄ κατα΄ οποιονδη΄ποτε α΄λλο τρο΄πο
η κατα΄χρηση της προστατευο΄µενης ονοµασι΄ας.
2.
Τα µε΄τρα και οι διαδικασι΄ες που αναφε΄ρονται στην
παρα΄γραφο 1 λαµβα΄νονται η΄ αναλαµβα΄νονται, ειδικο΄τερα, στις
ακο΄λουθες περιπτω
΄ σεις:
α)

ο΄ταν η µετα΄φραση των περιγραφω΄ν που προβλε΄πονται απο΄
την κοινοτικη΄ η΄ την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α σε µια απο΄ τις
γλω΄σσες του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους περιλαµβα΄νει
µια λε΄ξη η οποι΄α ενδε΄χεται να οδηγη΄σει σε παραπλα΄νηση
ο΄σον αφορα΄ την καταγωγη΄ του αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,
το οποι΄ο χαρακτηρι΄ζεται η΄ παρουσια΄ζεται κατ' αυτο΄ν τον
τρο΄πο,

L 114/181

L 114/182

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

στ) «παρα΄βαση»: κα΄θε παραβι΄αση της ρυ΄θµισης που αφορα΄ το
εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, καθω΄ς και κα΄θε απο΄πειρα
παραβι΄ασης της εν λο΄γω ρυ΄θµισης.

—

'Αρθρο 13
1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη παρε΄χουν την αµοιβαι΄α συνδροµη΄
τους, κατα΄ τρο΄πο και υπο΄ τους ο΄ρους που προβλε΄πονται στον
παρο΄ντα τι΄τλο. Εγγυω΄νται την σωστη΄ εφαρµογη΄ της ρυ΄θµισης
ο΄σον αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, παρε΄χοντας
κυρι΄ως αµοιβαι΄α αρωγη΄, διαπιστω΄νοντας τις παραβα΄σεις της εν
λο΄γω νοµοθεσι΄ας και διενεργω΄ντας τις σχετικε΄ς ΄ερευνες.
2.
Η συνδροµη΄ που προβλε΄πεται στον παρο΄ντα τι΄τλο δεν θι΄γει
τις διατα΄ξεις που διε΄πουν την ποινικη΄ δικονοµι΄α η΄ τη δικαστικη΄
αρωγη΄ µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν σε ποινικα΄ θε΄µατα.
Υ π ο΄ τ ι τ λ ο ς Ι Ι

1.
'Οταν ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ορι΄ζει περισσο΄τερες αρµο΄διες αρχε΄ς, εξασφαλι΄ζει τον συντονισµο΄ των ενεργειω΄ν τους.
2.
Κα΄θε συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ορι΄ζει µι΄α µο΄νο αρχη΄ επαφη΄ς. Η
εν λο΄γω αρχη΄:
—

διαβιβα΄ζει τις αιτη΄σεις συνεργασι΄ας, µε σκοπο΄ την εφαρµογη΄
του παρο΄ντος τι΄τλου, στην αρχη΄ επαφη΄ς του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,

—

δε΄χεται απο΄ την εν λο΄γω αρχη΄ τις ανωτε΄ρω αιτη΄σεις, τις
οποι΄ες διαβιβα΄ζει στην αρµο΄δια αρχη΄ η΄ στις αρµο΄διες αρχε΄ς
του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, στον οποι΄ο υπα΄γεται,

—

εκπροσωπει΄ το εν λο΄γω συµβαλλο΄µενο µε΄ρος ΄εναντι του
α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους στο πλαι΄σιο της συνεργασι΄ας
που αναφε΄ρεται στον υπο΄τιτλο ΙΙΙ,

—

ανακοινω΄νει στο α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος τα µε΄τρα που
΄εχουν ληφθει΄ δυνα΄µει του α΄ρθρου 14,

'Αρθρο 14

2.
Οι ΄ελεγχοι αυτοι΄ διεξα΄γονται ει΄τε συστηµατικα΄ ει΄τε δειγµατοληπτικα΄. Σε περι΄πτωση δειγµατοληπτικω΄ν ελε΄γχων, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη εξασφαλι΄ζουν την αντιπροσωπευτικο΄τητα των ελε΄γχων µε΄σω του αριθµου΄, της φυ΄σης και της συχνο΄τητας των ελε΄γχων
αυτω΄ν.
3.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα
για να διευκολυ΄νουν την εργασι΄α των υπαλλη΄λων των αρµοδι΄ων
αρχω΄ν τους, κυρι΄ως προκειµε΄νου αυτοι΄:
—

να ΄εχουν προ΄σβαση στους αµπελω΄νες, στις εγκαταστα΄σεις
παραγωγη΄ς, παρασκευη΄ς, αποθη΄κευσης και µεταποι΄ησης των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων, καθω΄ς και στα µε΄σα µεταφορα΄ς
των προϊο΄ντων αυτω΄ν,

—

να ΄εχουν προ΄σβαση στους εµπορικου΄ς χω΄ρους η΄ στις
αποθη΄κες καθω΄ς και στα µε΄σα µεταφορα΄ς οποιουδη΄ποτε
κατε΄χει µε σκοπο΄ την πω΄ληση, θε΄τει σε εµπορι΄α η΄ µεταφε΄ρει
αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα η΄ προϊο΄ντα που µπορου΄ν να προορι΄ζονται για να χρησιµοποιηθου΄ν στην παρασκευη΄ τους,

—

να µπορου΄ν να προβαι΄νουν στην απογραφη΄ των αµπελο΄ ν η΄ προϊο΄ντων που
οινικω΄ν προϊο΄ντων καθω΄ς και των ουσιω
ενδε΄χεται να προορι΄ζονται για την παρασκευη΄ τους,

—

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν δει΄γµατα των αµπελο-οινικω΄ν
προϊο΄ντων που κατε΄χονται µε σκοπο΄ την πω΄ληση, που
τι΄θενται σε εµπορι΄α η΄ που µεταφε΄ρονται,

—

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν γνω΄ση των λογιστικω΄ν στοιχει΄ων
η΄ α΄λλων εγγρα΄φων χρη΄σιµων για τους ελε΄γχους και να
καταρτι΄ζουν αντι΄γραφα η΄ αποσπα΄σµατα,

να µπορου΄ν να λαµβα΄νουν τα κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα
ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄, την παρασκευη΄, την κατοχη΄, τη
µεταφορα΄, την περιγραφη΄, την παρουσι΄αση, την εξαγωγη΄
προς το α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και την εµπορι΄α των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων η΄ ενο΄ς προϊο΄ντος που προορι΄ζεται
να χρησιµοποιηθει΄ στην παρασκευη΄ τους, ο΄ταν υφι΄σταται
αιτιολογηµε΄νη υπο΄νοια σοβαρη΄ς παρα΄βασης του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, ειδικο΄τερα δε σε περι΄πτωση που διαπιστω΄νονται απα΄τες η΄ κι΄νδυνοι για τη δηµο΄σια υγει΄α.

'Αρθρο 15

'Ελεγχοι που πρε΄πει να πραγµατοποιου΄νται απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν τα απαραι΄τητα µε΄τρα
για να εξασφαλιστει΄ η αρωγη΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 13 µε΄σω
κατα΄λληλων µε΄τρων ελε΄γχου.
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΄ ν εποπτει΄ας
Αµοιβαι΄α συνδροµη΄ µεταξυ΄ των αρχω

'Αρθρο 16
1.
Μετα΄ απο΄ αι΄τηση της αιτου΄σας αρχη΄ς, η αρχη΄ προς την
οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση της ανακοινω
΄ νει κα΄θε χρη΄σιµη
πληροφορι΄α, η οποι΄α θα της επιτρε΄ψει να εξασφαλι΄σει ο΄τι
εφαρµο΄ζεται σωστα΄ η ρυ΄θµιση σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο των αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων, κυρι΄ως δε τις πληροφορι΄ες που αφορου΄ν τις
διαπιστωθει΄σες η΄ σχεδιαζο΄µενες ενε΄ργειες, οι οποι΄ες αποτελου΄ν η΄
ενδε΄χεται να αποτελε΄σουν παρα΄βαση της ρυ΄θµισης αυτη΄ς.
2.
Μετα΄ απο΄ αιτιολογηµε΄νη αι΄τηση της αιτου΄σας αρχη΄ς, η αρχη΄
προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση ασκει΄ η΄ αναλαµβα΄νει τις
απαιτου΄µενες πρωτοβουλι΄ες προκειµε΄νου να αναθε΄σει την α΄σκηση
ειδικη΄ς εποπτει΄ας η΄ ελε΄γχων που επιτρε΄πουν την επι΄τευξη των
επιδιωκο΄µενων στο΄χων.
3.
Η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση και η οποι΄α
αναφε΄ρεται στις παραγρα΄φους 1 και 2 προβαι΄νει ως ενεργου΄σα
για δικο΄ της λογαριασµο΄, η΄ µετα΄ απο΄ αι΄τηση µιας αρχη΄ς της χω΄ρας
της.
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4.
Σε συµφωνι΄α µε την αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση, η αιτου΄σα αρχη΄ µπορει΄ να ορι΄σει τους υπαλλη΄λους στην
υπηρεσι΄α της η΄ στην υπηρεσι΄α µιας α΄λλης αρµο΄διας αρχη΄ς του
συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, που εκπροσωπει΄:
—

—

ει΄τε για να συγκεντρω΄σει, στους χω΄ρους των αρµοδι΄ων
αρχω΄ν που υπα΄γονται στο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, ο΄που ει΄ναι
εγκατεστηµε΄νη η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση,
πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη σωστη΄ εφαρµογη΄ της ρυ΄θµισης
που αφορα΄ το εµπο΄ριο αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων η΄ σχετικα΄
µε ενε΄ργειες ελε΄γχου, συµπεριλαµβανοµε΄νης της κατα΄ρτισης
αντιγρα΄φων των εγγρα΄φων µεταφορα΄ς η΄ α΄λλων εγγρα΄φων η΄
αποσπασµα΄των µητρω΄ων,
ει΄τε για να συµµετα΄σχει στις ενε΄ργειες που απαιτου΄νται
δυνα΄µει της παραγρα΄φου 2.

—

να απαντα΄ απευθει΄ας στις αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις η΄ στις
ανακοινω΄σεις που περιε΄ρχονται σ' αυτη΄ απο΄ µι΄α αρµο΄δια
αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

Στην περι΄πτωση αυτη΄, οι εν λο΄γω αρχε΄ς, ενηµερω΄νουν αµελλητι΄
την αρχη΄ επαφη΄ς του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 17
Σε περι΄πτωση που µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους
΄εχει αιτιολογηµε΄νη υπο΄νοια η΄ λαµβα΄νει γνω΄ση του γεγονο΄τος:
—

ο΄τι ΄ενα αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν δεν ει΄ναι συ΄µφωνο µε τη
ρυ΄θµιση που αφορα΄ το εµπο΄ριο των εν λο΄γω προϊο΄ντων η΄
΄εχει αποτελε΄σει αντικει΄µενο απα΄της που αποσκοπει΄ στην
παραγωγη΄ η΄ στην εµπορι΄α ενο΄ς τε΄τοιου προϊο΄ντος, και

—

ο΄τι η εν λο΄γω µη συµφωνι΄α παρουσια΄ζει ειδικο΄ ενδιαφε΄ρον
για ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος και µπορει΄ να οδηγη΄σει στη
λη΄ψη διοικητικω΄ν µε΄τρων η΄ σε δικαστικη΄ δι΄ωξη,

Τα αντι΄γραφα που αναφε΄ρονται στην πρω΄τη περι΄πτωση µπορου΄ν
να καταρτιστου΄ν µο΄νο µετα΄ απο΄ συ΄µφωνη γνω΄µη της αρχη΄ς προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση.
5.
Η αιτου΄σα αρχη΄ που επιθυµει΄ να µεταβει΄ ΄ενας υπα΄λληλος
που ορι΄ζεται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 4 εδα΄φιο πρω΄το σε ΄ενα
α΄λλο συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, για να συµµετα΄σχει στις εργασι΄ες
ελε΄γχου που αναφε΄ρονται στην δευ΄τερη περι΄πτωση του εν λο΄γω
εδαφι΄ου ενηµερω΄νει την αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση εν ευθε΄τω χρο΄νω πριν απο΄ την ΄εναρξη των εργασιω΄ν αυτω΄ν.
Οι υπα΄λληλοι της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση
εξασφαλι΄ζουν ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ τη διεξαγωγη΄ των εργασιω΄ν
ελε΄γχου.
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ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄, µε΄σω της αρχη΄ς επαφη΄ς, στην οποι΄α
υπα΄γεται, την αρχη΄ επαφη΄ς του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.

'Αρθρο 18

Οι υπα΄λληλοι της αιτου΄σας αρχη΄ς:
—

προσκοµι΄ζουν πληρεξου΄σιο ΄εγγραφο, το οποι΄ο αναφε΄ρει τα
στοιχει΄α ταυτο΄τητα΄ς τους και την ιδιο΄τητα΄ τους,

—

απολαυ΄ουν, µε την επιφυ΄λαξη των περιορισµω΄ν, τους οποι΄ους
επιβα΄λλει η νοµοθεσι΄α, η οποι΄α εφαρµο΄ζεται στην αρχη΄ προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, στους υπαλλη΄λους της
κατα΄ την α΄σκηση των σχετικω΄ν ελε΄γχων:

—

—

των δικαιωµα΄των προ΄σβασης που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 3,

—

δικαιω΄µατος ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τα αποτελε΄σµατα
των ελε΄γχων που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ απο΄ τους
υπαλλη΄λους της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η
αι΄τηση, δυνα΄µει του α΄ρθρου 14 παρα΄γραφος 3,

υιοθετου΄ν, κατα΄ την διεξαγωγη΄ των ελε΄γχων, στα΄ση συ΄µφωνη
προς τους κανο΄νες και τα η΄θη που επιβα΄λλονται στους
υπαλλη΄λους του συµβαλλο΄µενου µε΄ρους, στο ΄εδαφος του
οποι΄ου διεξα΄γεται ο ΄ελεγχος.

6.
Οι αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις που αναφε΄ρονται στο παρο΄ν
α΄ρθρο διαβιβα΄ζονται προς την υπο΄ψη αρχη΄ του σχετικου΄ συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µε΄σω της αρχη΄ς επαφη΄ς του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει για:
—

για τις απαντη΄σεις προς τις αιτη΄σεις αυτε΄ς,

—

τις ανακοινω΄σεις σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των παραγρα΄φων 2, 4 και 5.

1.
Οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται δυνα΄µει του παρο΄ντος τι΄τλου
συντα΄σσονται γραπτω΄ς. Τα απαραι΄τητα ΄εγγραφα που καθιστου΄ν
δυνατη΄ την απα΄ντηση προς την αι΄τηση συνοδευ΄ουν τις αιτη΄σεις.
Εφο΄σον το απαιτει΄ ο επει΄γων χαρακτη΄ρας της κατα΄στασης, οι
προφορικα΄ υποβαλλο΄µενες αιτη΄σεις µπορου΄ν να γι΄νουν δεκτε΄ς,
αλλα΄ πρε΄πει να επιβεβαιωθου΄ν αµε΄σως γραπτω΄ς.
2.
Οι αιτη΄σεις που υποβα΄λλονται συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1
συνοδευ΄ονται απο΄ τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες:
—

το ο΄νοµα της αιτου΄σας αρχη΄ς,

—

το ζητου΄µενο µε΄τρο,

—

το αντικει΄µενο η΄ τον λο΄γο της αι΄τησης,

—

τη νοµοθεσι΄α, τους κανο΄νες η΄ α΄λλες σχετικε΄ς ρυθµι΄σεις,

—

ο΄σο το δυνατο΄ ακριβει΄ς και πλη΄ρεις ενδει΄ξεις σχετικα΄ µε τα
φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο των
ερευνω΄ν,

—

συ΄νοψη των σχετικω΄ν συµβα΄ντων.

Κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το πρω΄το εδα΄φιο, για να καταστει΄ αποτελεσµατικο΄τερη και ταχυ΄τερη η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν, αυτα΄ µπορου΄ν, σε ορισµε΄νες κατα΄λληλες
περιπτω΄σεις, να επιτρε΄ψουν σε µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ να µπορει΄:

3.
Οι αιτη΄σεις συντα΄σσονται σε µι΄α απο΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες
των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν.

—

4.
Σε περι΄πτωση που µι΄α αι΄τηση δεν πληροι΄ τους απαιτου΄µενους ο΄ρους, ει΄ναι δυνατο΄ να ζητηθει΄ η διο΄ρθωση η΄ η συµπλη΄ρωση΄
της· ει΄ναι ωστο΄σο δυνατη΄ η λη΄ψη συντηρητικω΄ν µε΄τρων.

να απευθυ΄νει απευθει΄ας τις αιτιολογηµε΄νες αιτη΄σεις η΄ τις
ανακοινω΄σεις της σε µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους,
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'Αρθρο 19
1.
Οι αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, ανακοινω΄νει
τα αποτελε΄σµατα των ερευνω΄ν στην αιτου΄σα αρχη΄ υπο΄ µορφη΄
εγγρα΄φων, επικυρωµε΄νων αντιγρα΄φων, εκθε΄σεων η΄ παρο΄µοιων
κειµε΄νων.
2.
Τα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 µπορου΄ν
να αντικατασταθου΄ν απο΄ ηλεκτρονικα΄ στοιχει΄α που παρε΄χονται
υπο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄, για τον αυτο΄ σκοπο΄.

'Αρθρο 20
1.
Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στο οποι΄ο υπα΄γεται η αρχη΄ προς
την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, µπορει΄ να αρνηθει΄ να παρα΄σχει
συνδροµη΄ βα΄σει του παρο΄ντος τι΄τλου εφο΄σον η εν λο΄γω συνδροµη΄
µπορει΄ να θι΄ξει την κυριαρχι΄α, τη δηµο΄σια τα΄ξη, την ασφα΄λεια η΄
α΄λλα ουσιω΄δη συµφε΄ροντα του εν λο΄γω συµβαλλο΄µενου µε΄ρους.
2.
Αν η αιτου΄σα αρχη΄ ζητη΄σει συνδροµη΄, την οποι΄α δεν θα
µπορου΄σε η ΄δια
ι
να παρα΄σχει, εα΄ν της ει΄χε ζητηθει΄, εφιστα΄ την
προσοχη΄ στο γεγονο΄ς αυτο΄ στην αι΄τηση΄ της. Εναπο΄κειται το΄τε
στην αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, να αποφασι΄σει
σχετικα΄ µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα δω
΄ σει συνε΄χεια στην εν
λο΄γω αι΄τηση.
3.
Σε περι΄πτωση που υφι΄σταται α΄ρνηση παροχη΄ς της συνδροµη΄ς, η απο΄φαση και οι λο΄γοι που οδη΄γησαν σε αυτη΄ πρε΄πει να
κοινοποιου΄νται αµε΄σως στην αιτου΄σα αρχη΄.

'Αρθρο 21
1.
Οι πληροφορι΄ες που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 16 και 17
συνοδευ΄ονται απο΄ ΄εγγραφα η΄ απο΄ α΄λλα χρη΄σιµα αποδεικτικα΄
στοιχει΄α, καθω΄ς και απο΄ την ΄ενδειξη των ενδεχο΄µενων διοικητικω΄ν
µε΄τρων η΄ δικαστικω΄ν διω΄ξεων, και αναφε΄ρονται κυρι΄ως:
—

στη συ΄νθεση και στα οργανοληπτικα΄ χαρακτηριστικα΄ του
σχετικου΄ αµπελο-οινικου΄ προϊο΄ντος,

—

στην περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση΄ του,

—

στην τη΄ρηση των κανο΄νων που ισχυ΄ουν για την παραγωγη΄
του, την παρασκευη΄ του η΄ την εµπορι΄α του.

2.
Οι αρχε΄ς επαφη΄ς, τις οποι΄ες αφορα΄ το θε΄µα, για το οποι΄ο
΄εχει ζητηθει΄ η διαδικασι΄α αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς που αναφε΄ρεται
στα α΄ρθρα 16 και 17 ενηµερω΄νονται αµοιβαι΄α και αµελλητι΄:
—

σχετικα΄ µε την ΄εκβαση των ερευνω΄ν, κυρι΄ως υπο΄ µορφη΄
εκθε΄σεων και α΄λλων εγγρα΄φων η΄ µε΄σων πληροφο΄ρησης,

—

σχετικα΄ µε τις σχετικε΄ς διοικητικε΄ς η΄ δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες
που προορι΄ζονται για τις υπο΄ψη ενε΄ργειες.

3.
Τα ΄εξοδα µετακι΄νησης που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄
του παρο΄ντος τι΄τλου αναλαµβα΄νονται απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος
που ΄εχει ορι΄σει ΄εναν υπα΄λληλο για τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο
α΄ρθρο 16 παρα΄γραφοι 2 και 4.
4.
Το παρο΄ν α΄ρθρο δεν θι΄γει τις εθνικε΄ς διατα΄ξεις που αφορου΄ν
το απο΄ρρητο της δικαστικη΄ς ΄ερευνας.
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'Αρθρο 22
1.
Στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς των υπο΄τιτλων ΙΙ και ΙΙΙ, η
αρµο΄δια αρχη΄ ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µπορει΄ να ζητη΄σει απο΄
µι΄α αρµο΄δια αρχη΄ του α΄λλου συµβαλλο΄µενου µε΄ρους να προβει΄
σε λη΄ψη δειγµα΄των συ΄µφωνα µε τις σχετικε΄ς διατα΄ξεις στο εν λο΄γω
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος.
2.
Η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση, διατηρει΄ τα
δει΄γµατα που ΄εχουν ληφθει΄ συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 1 και
ορι΄ζει κυρι΄ως το εργαστη΄ριο στο οποι΄ο πρε΄πει να δοθου΄ν προς
εξε΄ταση. Η αιτου΄σα αρχη΄ µπορει΄ να ορι΄σει ΄ενα α΄λλο εργαστη΄ριο
για να προβει΄ σε παρα΄λληλη ανα΄λυση των δειγµα΄των. Για τον
σκοπο΄ αυτο΄, η αρχη΄ προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση,
διαβιβα΄ζει ΄εναν κατα΄λληλο αριθµο΄ δειγµα΄των στην αιτου΄σα αρχη΄.
3.
Σε περι΄πτωση ασυµφωνι΄ας µεταξυ΄ της αιτου΄σας αρχη΄ς και
της αρχη΄ς προς την οποι΄α απευθυ΄νεται η αι΄τηση ο΄σον αφορα΄ τα
αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 2,
πραγµατοποιει΄ται εξε΄ταση διαιτησι΄ας απο΄ ΄ενα εργαστη΄ριο το οποι΄ο
ορι΄ζεται κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας.

'Αρθρο 23
1.
Κα΄θε παρεχο΄µενη πληροφορι΄α, υπο΄ οποιαδη΄ποτε µορφη΄,
κατ' εφαρµογη΄ του παρο΄ντος τι΄τλου ΄εχει εµπιστευτικο΄ χαρακτη΄ρα.
∆ιε΄πεται απο΄ το επαγγελµατικο΄ απο΄ρρητο και απολαυ΄ει της
προστασι΄ας που παρε΄χεται σε παρο΄µοιες πληροφορι΄ες απο΄ τους
νο΄µους που εφαρµο΄ζονται στον σχετικο΄ τοµε΄α απο΄ το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος που ΄ελαβε την πληροφορι΄α, η΄ απο΄ τις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται, κατα΄ περι΄πτωση, στις κοινοτικε΄ς
αρχε΄ς.
2.
Ο παρω΄ν τι΄τλος δεν υποχρεω΄νει ΄ενα συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, η
νοµοθεσι΄α του οποι΄ου η΄ οι διοικητικε΄ς πρακτικε΄ς του οποι΄ου
επιβα΄λλουν, για την προστασι΄α του βιοµηχανικου΄ και εµπορικου΄
απορρη΄του, αυστηρο΄τερα ο΄ρια απο΄ αυτα΄ που καθορι΄ζονται στον
παρο΄ντα τι΄τλο, να παρα΄σχει πληροφορι΄ες, εφο΄σον το αιτο΄ν
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος δεν λαµβα΄νει µε΄τρα προκειµε΄νου να συµµορφωθει΄ προς τα εν λο΄γω αυστηρο΄τερα ο΄ρια.
3.
Οι πληροφορι΄ες που συγκεντρω΄νονται χρησιµοποιου΄νται
µο΄νο προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος τι΄τλου· µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για α΄λλους σκοπου΄ς στην επικρα΄τεια ενο΄ς συµβαλλο΄µενου µε΄ρους µο΄νο κατο΄πιν προηγου΄µενης γραπτη΄ς συ΄µφωνης
γνω΄µης της διοικητικη΄ς αρχη΄ς, η οποι΄α τις παρει΄χε, και υπο΄κεινται,
εξα΄λλου, στους περιορισµου΄ς που επιβα΄λλονται απο΄ την εν λο΄γω
αρχη΄.
4.
Η παρα΄γραφος 1 δεν αντι΄κειται στην χρησιµοποι΄ηση των
πληροφοριω΄ν αυτω΄ν στο πλαι΄σιο των δικαστικω΄ν η΄ διοικητικω΄ν
διαδικασιω΄ν που κινου΄νται στη συνε΄χεια ο΄σον αφορα΄ παραβα΄σεις
του κοινου΄ ποινικου΄ δικαι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ΄εχουν ληφθει΄ στο
πλαι΄σιο µιας διεθνου΄ς νοµικη΄ς συνδροµη΄ς.
5.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη µπορου΄ν, στα πρακτικα΄ τους, στις
΄ ς και κατα΄ τις διαδικασι΄ες και
εκθε΄σεις και µαρτυρι΄ες τους, καθω
διω΄ξεις ενω΄πιον των δικαστηρι΄ων να επικαλεσθου΄ν ως αποδεικτικα΄
στοιχει΄α, τις πληροφορι΄ες που ΄εχουν συγκεντρωθει΄, και τα ΄εγγραφα
τα οποι΄α ΄εχουν συµβουλευθει΄ συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος τι΄τλου.
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'Αρθρο 24
Τα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα καθω΄ς και οι ενω΄σεις των
προσω΄πων αυτω΄ν, οι επαγγελµατικε΄ς δραστηριο΄τητες των οποι΄ων
µπορου΄ν να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο των ελε΄γχων που αναφε΄ρονται στον παρο΄ντα τι΄τλο δεν µπορου΄ν να αντιταχθου΄ν στους
ελε΄γχους αυτου΄ς και οφει΄λουν να διευκολυ΄νουν τη διεξαγωγη΄
τους ανα΄ πα΄σα στιγµη΄.
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α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 5 της συµφωνι΄ας εξετα΄ζει κα΄θε θε΄µα που
αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και τη θε΄ση σε εφαρµογη΄ του.
2.
Η Οµα΄δα Εργασι΄ας εξετα΄ζει κατα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα
την εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των συµβαλλοµε΄νων µερω΄ν στους τοµει΄ς που διε΄πονται απο΄
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. ∆ιατυπω΄νει κυρι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες
υποβα΄λλει στην επιµε΄ρους επιτροπη΄ µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄ και
την ενηµε΄ρωση των προσαρτηµα΄των του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

TΙΤΛΟΣ ΙV

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 25
Οι τι΄τλοι Ι και ΙΙ δεν εφαρµο΄ζονται στα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα
που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 τα οποι΄α:
α)

τα οποι΄α βρι΄σκονται υπο΄ διαµετακο΄µιση στο ΄εδαφος ενο΄ς
απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη η΄

β)

κατα΄γονται απο΄ το ΄εδαφος ενο΄ς απο΄ τα συµβαλλο΄µενα
µε΄ρη και αποστε΄λλονται σε µικρε΄ς ποσο΄τητες απο΄ το ΄ενα
συµβαλλο΄µενο µε΄ρος στο α΄λλο, υπο΄ τους ο΄ρους και συ΄µφωνα
µε τις λεπτοµε΄ρειες που καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 3 του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 26

ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α, κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της
ισχυ΄ος του παραρτη΄µατος:
—

—

β)

1.
Τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α, τη στιγµη΄ της ΄εναρξης
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ΄εχουν παραχθει΄,
παρασκευασθει΄, χαρακτηριστει΄ και παρουσιαστει΄ κατα΄ τρο΄πο συ΄µφωνο µε το νο΄µο η΄ την εσωτερικη΄ ρυ΄θµιση των συµβαλλοµε΄νων
µερω΄ν, αλλα΄ αντι΄θετο προς το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, µπορου΄ν να
τεθου΄ν σε εµπορι΄α µε΄χρι εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των.
2.
Πλην αντι΄θετων διατα΄ξεων, οι οποι΄ες θα συµφωνηθου΄ν απο΄
κοινου΄, η εµπορι΄α των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων που ΄εχουν
παραχθει΄, παρασκευασθει΄, χαρακτηριστει΄ και παρουσιαστει΄ συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, αλλα΄ των οποι΄ων η παραγωγη΄, η
παρασκευη΄, η περιγραφη΄ και η παρουσι΄αση καθι΄στανται µη
συ΄µφωνες στη συνε΄χεια τροποποι΄ησης του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, µπορου΄ν να συνεχιστει΄ µε΄χρι εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των.

'Αρθρο 29

Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη:
α)

'Αρθρο 28

τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων οργα΄νων για την κατα΄ρτιση
των εγγρα΄φων που συνοδευ΄ουν τη µεταφορα΄ των
αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων κατ' εφαρµογη΄ του
α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1,
τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων οργα΄νων για την βεβαι΄ωση
της ονοµασι΄ας προε΄λευσης στα ΄εγγραφα που συνοδευ΄ουν τη µεταφορα΄ των αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων
κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1,

—

τον κατα΄λογο των αρµοδι΄ων αρχω΄ν και των αρχω
΄ν
επαφη΄ς που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 12 στοιχει΄α β)
και γ),

—

τον κατα΄λογο των εγκεκριµε΄νων εργαστηρι΄ων που
προ΄κειται να πραγµατοποιη΄σουν τις αναλυ΄σεις συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 22 παρα΄γραφος 2,

προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις και ενηµερω΄νονται σχετικα΄ µε
τα µε΄τρα που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ κα΄θε ΄ενα απο΄ τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ειδικο΄τερα, ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α τις αντι΄στοιχες
διατα΄ξεις καθω΄ς και συ΄νοψη των διοικητικω΄ν και δικαστικω΄ν
αποφα΄σεων που ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικε΄ς για την ορθη΄
εφαρµογη΄ του,

'Αρθρο 27
1.
Η οµα΄δα εργασι΄ας «αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα» που καλει΄ται
στο εξη΄ς Οµα΄δα Εργασι΄ας, η οποι΄α ΄εχει συσταθει΄ συ΄µφωνα µε το

1.
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη αρχι΄ζουν διαβουλευ΄σεις, εα΄ν ΄ενα
απ' αυτα΄ θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο δεν εκπλη΄ρωσε µια υποχρε΄ωση
δυνα΄µει του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
2.
Το συµβαλλο΄µενο µε΄ρος, το οποι΄ο ζητει΄ τις διαβουλευ΄σεις,
παρε΄χει στο α΄λλο µε΄ρος ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες για
τη λεπτοµερη΄ εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης περι΄πτωσης.
3.
Σε περι΄πτωση που κα΄ποια καθυστε΄ρηση µπορει΄ να θε΄σει σε
΄ πινη υγει΄α η΄ παρεµποδι΄ζει την αποτελεσµατικο΄κι΄νδυνο την ανθρω
τητα των µε΄τρων ελε΄γχου της απα΄της, µπορου΄ν να ληφθου΄ν
κατα΄λληλα ενδια΄µεσα µε΄τρα διασφα΄λισης, χωρι΄ς να προηγηθου΄ν
διαβουλευ΄σεις, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα
πραγµατοποιηθου΄ν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των µε΄τρων αυτω΄ν.
4.
Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στις
παραγρα΄φους 1 και 3, τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη δεν ΄εχουν καταλη΄ξει
σε συµφωνι΄α, το µε΄ρος, το οποι΄ο ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ ΄ελαβε
τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, µπορει΄ να λα΄βει
κατα΄λληλα συντηρητικα΄ µε΄τρα ω΄στε να επιτραπει΄ η ορθη΄ εφαρµογη΄
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 30
Η εφαρµογη΄ της ανταλλαγη΄ς επιστολω΄ν µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας σχετικα΄ µε την συνεργασι΄α στον τοµε΄α του επιση΄µου ελε΄γχου των οι΄νων, που υπεγρα΄φη
στις 15 Οκτωβρι΄ου 1984 στις Βρυξε΄λλες, αναστε΄λλεται ο΄σο χρο΄νο
ισχυ΄ει το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
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Προσα΄ρτηµα 1
Κατα΄λογος των πρα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 σχετικα΄ µε τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα

A.

΄ ν προϊο΄ντων
Πρα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται κατα΄ την εισαγωγη΄ και την εµπορι΄α στην Ελβετι΄α των αµπελο-οινικω
καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (*)
1.

3 7 3 R 2 8 0 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2805/73 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Οκτωβρι΄ου 1973, περι΄
καταρτι΄σεως του πι΄νακα λευκω΄ν οι΄νων ποιο΄τητος παραγοµε΄νων εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν και εισαγοµε΄νων
λευκω΄ν οι΄νων ποιο΄τητας που ΄εχουν διακριτικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη και περιορισµε΄νων µεταβατικω΄ν
διατα΄ξεων ως προς την περιεκτικο΄τητα σε θειω΄δη ανυδρι΄τη οι΄νων που ΄εχουν παραχθει΄ πριν απο΄ την 1η Οκτωβρι΄ου
1973 (ΕΕ L 289 της 16.10.1973, σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 7 7 R 0 9 6 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 966/77 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 115 της 6.5.1977, σ. 77)

2.

3 7 4 R 2 3 1 9 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2319/74 της Επιτροπη΄ς, της 10ης Σεπτεµβρι΄ου 1974, περι΄
καθορισµου΄ ορισµε΄νων γεωργικω΄ν εκτα΄σεων, των οποι΄ων οι επιτραπε΄ζιοι ει΄ναι µπορου΄ν να ΄εχουν µε΄γιστο
συνολικο΄ φυσικο΄ αλκοολικο΄ τι΄τλο 17 % (ΕΕ L 248 της 11.9.1974, σ. 7)

3.

3 7 5 L 0 1 0 6 : οδηγι΄α 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1974, περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προσυσκευασι΄α κατ' ο΄γκο ορισµε΄νων προσυσκευασµε΄νων
υγρω΄ν (ΕΕ L 42 της 15.2.1975, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

4.

3 7 6 L 0 8 9 5 : οδηγι΄α 76/895/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 23ης Νοεµβρι΄ου 1976, περι΄ του καθορισµου΄ της
µεγι΄στης περιεκτικο΄τητας για τα κατα΄λοιπα των φυτοφαρµα΄κων επι΄ και εντο΄ς των οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 340
της 9.12.1976, σ. 26), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

5.

3 8 9 L 0 6 7 6 : οδηγι΄α 89/676/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 398 της 30.12.1989, σ. 18)

3 9 7 L 0 0 4 1 : οδηγι΄α 97/41/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 12.7.1997, σ. 33)

3 7 8 R 1 9 7 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1972/78 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Αυγου΄στου 1978, περι΄
καθορισµου΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς (ΕΕ L 226 της 17.8.1978, σ. 11), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 8 0 R 0 0 4 5 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 45/80 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 7 της 11.1.1980, σ. 12)

6.

3 7 9 L 0 7 0 0 : οδηγι΄α 79/700/ΕΟΚ, της Επιτροπη΄ς, της 24ης Ιουλι΄ου 1979, περι΄ καθορισµου΄ κοινοτικω΄ν
µεθο΄δων δειγµατοληψι΄ας για τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των καταλοι΄πων φυτοφαρµα΄κων επι΄ και εντο΄ς των
οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 207 της 15.8.1979, σ. 26)

7.

3 8 4 R 2 3 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2394/84 της Επιτροπη΄ς, της 20η΄ς Αυγου΄στου 1984, περι΄
προσδιορισµου΄, για τις αµπελο-οινικε΄ς περιο΄δους 1984/1985, και 1985/86 των ο΄ρων χρησιµοποι΄ησης ρητινω΄ν
ανταλλαγη΄ς ιο΄ντων και καθορισµου΄ λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για την επεξεργασι΄α συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους
σταφυλη΄ς ανακαθαρισµε΄νου (ΕΕ L 224 της 21.8.1984, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 8 6 R 2 7 5 1 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2751/86 της Επιτροπη΄ς, της 4ης Σεπτεµβρι΄ου 1986 (ΕΕ L 253
της 5.9.1986, σ. 11)

8.

3 8 5 R 3 8 0 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3804/85 του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς ∆εκεµβρι΄ου 1985, για την
κατα΄ρτιση του καταλο΄γου των φυτευµε΄νων µε αµπε΄λια επιφανειω΄ν σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της Ισπανι΄ας για τις
οποι΄ες οι επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι µπορου΄ν να ΄εχουν αποκτηµε΄νο αλκοολικο΄ τι΄τλο κατω΄τερο των κοινοτικω΄ν
απαιτη΄σεων (ΕΕ L 367 της 31.12.1985, σ. 37)

9.

3 8 6 R 0 3 0 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 305/86 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Φεβρουαρι΄ου 1986, σχετικα΄ µε τη
µε΄γιστη ολικη΄ περιεκτικο΄τητα σε θειικο΄ ανυδρι΄τη των οι΄νων που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα και παρα΄γονται
πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986 και, κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου, των εισαγοµε΄νων οι΄νων (ΕΕ
L 38 της 13.2.1986, σ. 13)

10. 3 8 6 R 1 8 8 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1888/86 της Επιτροπη΄ς, της 18ης Ιουνι΄ου 1986, σχετικα΄ µε τη
µε΄γιστη περιεκτικο΄τητα σε ολικο΄ θειικο΄ ανυδρι΄τη ορισµε΄νων αφρωδω΄ν οι΄νων που κατα΄γονται απο΄ την Κοινο΄τητα
και παρα΄γονται πριν απο΄ την 1η Σεπτεµβρι΄ου 1986 και, κατα΄ τη δια΄ρκεια µεταβατικη΄ς περιο΄δου, των
εισαγο΄µενων αφρωδω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 163 της 19.6.1986, σ. 19)
(*) Για την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Αυγου΄στου 1998. Για την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1999.
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11. 3 8 6 R 2 0 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2094/86 της Επιτροπη΄ς, της 3ης Ιουλι΄ου 1986, για τις λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς σχετικα΄ µε τη χρησιµοποι΄ηση τρυγικου΄ οξε΄ος για τη µει΄ωση της οξυ΄τητας καθορισµε΄νων
αµπελουργικω΄ν προϊο΄ντων σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς της ζω΄νης Α (ΕΕ L 180 της 4.7.1986, σ. 17), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 8 6 R 2 7 3 6 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2736/86 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 252 της 4.9.1986, σ. 15)

12. 3 8 7 R 0 8 2 2 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συµβουλι΄ου, της 16ης Μαρτι΄ου 1987, για την κοινη΄
οργα΄νωση της αµπελο-οινικη΄ς αγορα΄ς (ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1627/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 8)

13. 3 8 7 R 0 8 2 3 : κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συµβουλι΄ου, της 16ης Μαρτι΄ου 1987, για τη θε΄σπιση
ειδικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τους οι΄νους ποιο΄τητας που παρα΄γονται εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν (ΕΕ L 84
της 27.3.1987, σ. 59), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 6 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1426/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 1)

14. 3 8 8 R 3 3 7 7 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3377/88 της Επιτροπη΄ς, της 28ης Οκτωβρι΄ου 1998, που
εξουσιοδοτει΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του
αλκοολικου΄ τι΄τλου ορισµε΄νων επιτραπε΄ζιων οι΄νων (ΕΕ L 296 της 29.10.1988, σ. 69)
15. 3 8 8 R 4 2 5 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, σχετικα΄ µε
την παρασκευη΄ και εµπορι΄α κρασιω΄ν λικε΄ρ που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 373 της 31.12.1988, σ. 59),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 11)

16. 3 8 9 L 0 1 0 7 : οδηγι΄α 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988, για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω
΄ ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα προ΄σθετα που µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται στα τρο΄φιµα τα οποι΄α
προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη διατροφη΄ (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την:
—

3 9 4 L 0 0 3 4 : οδηγι΄α 94/34/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1)

17. 3 8 9 L 0 1 0 9 : οδηγι΄α 89/109/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1989, για την προσε΄γγιση των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα υλικα΄ και αντικει΄µενα που προορι΄ζονται να ΄ερθουν σε επαφη΄ µε
τρο΄φιµα (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38) ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 347 της 28.11.1989, σ. 37
18. 3 8 9 L 0 3 9 6 : οδηγι΄α 89/396/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1989, σχετικα΄ µε τις ενδει΄ξεις η΄ τα
ση΄µατα που επιτρε΄πουν την αναγνω΄ριση της παρτι΄δας στην οποι΄α ανη΄κει ΄ενα τρο΄φιµο (ΕΕ L 186 της 30.6.1989,
σ. 21), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

3 9 2 L 0 0 1 1 : οδηγι΄α 92/11/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 65 της 11.3.1992, σ. 32)

19. 3 8 9 R 2 2 0 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2202/89 της Επιτροπη΄ς, της 20η΄ς Ιουλι΄ου 1989, περι΄ ορισµου΄ της
ανα΄µειξης, της οινοποι΄ησης, του εµφιαλωτη΄ και της εµφια΄λωσης (ΕΕ L 209 της 21.7.1989, σ. 31)
20. 3 8 9 R 2 3 9 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1989, σχετικα΄ µε τη
θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων και των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν (ΕΕ
L 232 της 9.8.1989, σ. 13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1427/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 3)

21. 3 9 0 L 0 6 4 2 : οδηγι΄α 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Νοεµβρι΄ου 1990, που αφορα΄ τον καθορισµο΄
των ανω΄τατων περιεκτικοτη΄των για τα κατα΄λοιπα φυτοφαρµα΄κων επα΄νω η΄ µε΄σα σε ορισµε΄να προϊο΄ντα φυτικη΄ς
προε΄λευσης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των οπωροκηπευτικω΄ν (ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71) ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε την:
—

3 9 7 L 0 0 7 1 : οδηγι΄α αριθ. 97/71/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 347 της 18.12.1997, σ. 42)

22. 3 9 0 R 2 6 7 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Σεπτεµβρι΄ου 1990, περι΄
καθορισµου΄ κοινοτικω΄ν µεθο΄δων ανα΄πτυξης που εφαρµο΄ζονται στον οινικο΄ τοµε΄α (EE L 272 της 3.10.1990,
σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 7 R 0 8 2 2 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 822/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 10)

23. 3 9 0 R 3 2 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Οκτωβρι΄ου 1990, περι΄ των
λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για το χαρακτηρισµο΄ και την παρουσι΄αση οι΄νων και γλευκω΄ν σταφυλη΄ς (ΕΕ L 309 της
8.11.1990, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 0 8 4 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 847/98 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 120 της 23.4.1998, σ. 14)
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Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2 εδα΄φιο δευ΄τερο και παρα΄γραφος 3 δεν εφαρµο΄ζεται.
24. 3 9 0 R 3 2 2 0 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3220/90 της Επιτροπη΄ς, της 7ης Νοεµβρι΄ου 1990, που ορι΄ζει τις
προϋποθε΄σεις χρη΄σης ορισµε΄νων οινολογικω΄ν πρακτικω΄ν που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 (ΕΕ L 308 της 8.11.1990, σ. 22), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 7 R 2 0 5 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 2053/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 15)

25. 3 9 1 R 3 2 2 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3223/91 της Επιτροπη΄ς, της 5ης Νοεµβρι΄ου 1991, που εξουσιοδοτει΄
το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου
ορισµε΄νων επιτραπε΄ζιων οι΄νων (ΕΕ L 305 της 6.11.1991, σ. 14)
26. 3 9 1 R 3 8 9 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3895/91 του Συµβουλι΄ου, της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1991, για τη
θε΄σπιση ορισµε΄νων κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση ειδικω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 368 της 31.12.1991,
σ. 1)
27. 3 9 1 R 3 9 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3901/91 της Επιτροπη΄ς, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1991, για ορισµε΄νες
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των ειδικω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 368 της 31.12.1991,
σ. 15)
28. 3 9 2 R 1 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 1238/92 της Επιτροπη΄ς, της 8ης Μαι΅ου 1992, περι΄ καθορισµου΄
των κοινοτικω΄ν µεθο΄δων ανα΄λυσης της ουδε΄τερης αλκοο΄λης οι οποι΄ες εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α του οι΄νου (ΕΕ
L 130 της 15.5.1992, σ. 13)
29. 3 9 2 R 2 3 3 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, περι΄ των
αφρωδω΄ν οι΄νων των παραγοµε΄νων στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 231 της 13.8.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 1 6 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 210 της 28.7.1998, σ. 11)

30. 3 9 2 R 2 3 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2333/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, για τη θε΄σπιση
των γενικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των αφρωδω΄ν οι΄νων και αεριου΄χων αφρωδω΄ν
οι΄νων (ΕΕ L 231 της 13.8.1992, σ. 9), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1429/96 του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 9)

31. 3 9 2 R 3 4 5 9 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3459/92 της Επιτροπη΄ς, της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1992, που
εξουσιοδοτει΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου των
επιτραπε΄ζιων οι΄νων και οι΄νων ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (ΕΕ L 350 της 1.12.1992,
σ. 60)
32. 3 9 3 R 0 3 1 5 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλι΄ου, της 8ης Φεβρουαρι΄ου 1993, για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν διαδικασιω΄ν για τις προσµει΄ξεις των τροφι΄µων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1)
33. 3 9 3 R 5 8 6 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 586/93 της Επιτροπη΄ς, της 12ης Μαρτι΄ου 1993, για την παρε΄κκλιση
απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις, ο΄σον αφορα΄ το βαθµο΄ πτητικη΄ς οξυ΄τητας που περιε΄χουν ορισµε΄νοι οι΄νοι (ΕΕ L 61 της
13.3.1993, σ. 39), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 0 6 9 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/96 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 97 της 18.4.1996, σ. 17)

34. 3 9 3 R 2 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93 της Επιτροπη΄ς, της 26ης Ιουλι΄ου 1993, περι΄ των
συνοδευτικω΄ν εγγρα΄φων κατα΄ τη µεταφορα΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων και των βιβλι΄ων που πρε΄πει να τηρου΄νται
στον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (ΕΕ L 200 της 10.8.1993, σ. 10), ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 301 της 8.12.1993,
σ. 29.
Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

στην περι΄πτωση που το ΄εγγραφο ισοδυναµει΄ µε βεβαι΄ωση ονοµασι΄ας προελευ΄σεως που προβλε΄πεται στο
α΄ρθρο 7 του κανονισµου΄, οι ενδει΄ξεις επικυρω΄νονται, στην περι΄πτωση του α΄ρθρου 7 παρα΄γραφος 1
στοιχει΄ο γ) περι΄πτωση πρω΄τη:
—

στα αντι΄τυπα αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 4 στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92, η΄

—

στα αντι΄τυπα αριθ. 1 και αριθ. 2 στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄
(ΕΟΚ) αριθ. 3649/92.
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στην περι΄πτωση µεταφορα΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 2, εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθοι
κανο΄νες:
(i)

(ii)

γ)

στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92:
—

το αντι΄τυπο αριθ. 2 συνοδευ΄ει το προϊο΄ν απο΄ τον το΄πο φο΄ρτωσης µε΄χρι τον το΄πο εκφο΄ρτωσης
στην Ελβετι΄α και επιδι΄δεται στον παραλη΄πτη η΄ σε αντιπρο΄σωπο΄ του,

—

το αντι΄τυπο αριθ. 4 η΄ επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο του αντιτυ΄που αριθ. 4 επιδι΄δεται στις αρµο΄διες
ελβετικε΄ς αρχε΄ς απο΄ τον παραλη΄πτη

στην περι΄πτωση του εγγρα΄φου που αναφε΄ρεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92:
—

το αντι΄τυπο αριθ. 2 συνοδευ΄ει το προϊο΄ν απο΄ τον το΄πο φο΄ρτωσης µε΄χρι τον το΄πο εκφο΄ρτωσης
στην Ελβετι΄α και επιδι΄δεται στον παραλη΄πτη η΄ σε αντιπρο΄σωπο΄ του,

—

΄ενα επικυρωµε΄νο αντι΄γραφο του αντιτυ΄που αριθ. 2 επιδι΄δεται στις αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς
απο΄ τον παραλη΄πτη

πε΄ραν των ενδει΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3, το ΄εγγραφο περιλαµβα΄νει ΄ενδειξη που καθιστα΄
δυνατη΄ την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας της παρτι΄δας στην οποι΄α ανη΄κει το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,
συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 89/396/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 14ης Ιουνι΄ου 1989 (ΕΕ L 186 της 30.6.1989,
σ. 21)

35. 3 9 3 R 3 1 1 1 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 3111/93 της Επιτροπη΄ς, της 10ης Νοεµβρι΄ου 1993, για την κατα΄ρτιση
των καταλο΄γων των κρασιω΄ν λικε΄ρ ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς, οι οποι΄ες αναφε΄ρονται
στα α΄ρθρα 3 και 12 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 (ΕΕ L 278 της 11.11.1993, σ. 48), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 8 R 0 6 9 3 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 693/98 της Επιτροπη΄ς, της 27ης Μαρτι΄ου 1998 (ΕΕ L 96 της
28.3.1998, σ. 17)

36. 3 9 4 L 0 0 3 6 : οδηγι΄α 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 30η΄ς Ιουνι΄ου
1994, για τις χρωστικε΄ς που µπορου΄ν να χρησιµοποιου΄νται στα τρο΄φιµα (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13),
ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 252 της 4.10.1996, σ. 23.
37. 3 9 4 R 2 7 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2733/94 της Επιτροπη΄ς, της 9ης Νοεµβρι΄ου 1994, που εξουσιοδοτει΄
το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο να επιτρε΄πει, συµπληρωµατικη΄ αυ΄ξηση του αλκοολικου΄ τι΄τλου των επιτραπε΄ζιων οι΄νων και
οι΄νων ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς (ΕΕ L 289 της 10.11.1994, σ. 5)
38. 3 9 4 R 3 2 9 9 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 3299/94 της Επιτροπη΄ς, της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1994, σχετικα΄ µε τα
µεταβατικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζονται στην Αυστρι΄α για τον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (ΕΕ L 341 της 30.12.1994,
σ. 37), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 5 R 0 6 7 0 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 670/95 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 70 της 30.3.1995)

39. 3 9 5 L 0 0 0 2 : οδηγι΄α 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, της 20η΄ς Φεβρουαρι΄ου
1995, για τα προ΄σθετα τροφι΄µων πλην των χρωστικω΄ν και των γλυκαντικω΄ν (ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την:
—

3 9 6 L 0 0 8 5 : οδηγι΄α 96/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 86 της
28.3.1997, σ. 4)

40. 3 9 5 R 0 5 5 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 554/95 της Επιτροπη΄ς, της 13ης Μαρτι΄ου 1995, για τις λεπτοµε΄ρειες
εφαρµογη΄ς της περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης των αφρωδω΄ν οι΄νων και των αεριου΄χων αφρωδω΄ν οι΄νων (ΕΕ L 56
της 14.3.1995, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 6 R 1 9 1 5 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1915/96 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 252 της 4.10.1996, σ. 10)

41. 3 9 5 R 0 5 9 3 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 593/95 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Μαρτι΄ου 1995, για τα µεταβατικα΄
µε΄τρα ο΄σον αφορα΄ την ανα΄µειξη των επιτραπε΄ζιων οι΄νων στην Ισπανι΄α για το ΄ετος 1995 (EE L 60 της
18.3.1995, σ. 3)
42. 3 9 5 R 0 5 9 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 594/95 της Επιτροπη΄ς, της 17ης Μαρτι΄ου 1995, για µεταβατικο΄
µε΄τρο ο΄σον αφορα΄ την ολικη΄ οξυ΄τητα οι΄νων που παρα΄γονται στην Ισπανι΄α και την Πορτογαλι΄α και διατι΄θενται
προς κατανα΄λωση στην αγορα΄ των κρατω΄ν µελω΄ν για το 1995 (EE L 60 της 18.3.1995, σ. 5)
43. 3 9 5 R 0 8 7 8 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 878/95 της Επιτροπη΄ς, της 21ης Απριλι΄ου 1995, για παρε΄κκλιση απο΄
τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 ο΄σον αφορα΄ την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας των εµπλουτισµε΄νων οι΄νων παραγωγη΄ς
1994/1995 στις επαρχι΄ες της Verona και της Piacenza (Ιταλι΄α) (EE L 91 της 22.4.1995, σ. 1)
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44. 3 9 5 R 2 7 2 9 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 2729/95 της Επιτροπη΄ς, της 27ης Νοεµβρι΄ου 1995, σχετικα΄ µε τον
φυσικο΄ αλκοολικο΄ τι΄τλο κατ' ο΄γκο του «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» και του «Prosecco del
Montello e dei Colli Asolani» που ΄εχουν παραχθει΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της περιο΄δου 1995/1996 καθω΄ς και τον
ελα΄χιστον αλκοολικο΄ τι΄τλο κατ' ο΄γκο των ποσοτη΄των που προορι΄ζονται για την παρασκευη΄ τους (EE L 284 της
28.11.1995, σ. 5)
45. 3 9 6 R 1 1 2 8 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1128/96 της Επιτροπη΄ς, της 24ης Ιουνι΄ου 1996, περι΄ λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ανα΄µειξη των επιτραπε΄ζιων οι΄νων στην Ισπανι΄α (EE L 150 της 25.6.1996, σ. 13)
46. 3 9 8 R 0 8 8 1 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 881/98 της Επιτροπη΄ς, της 24ης Απριλι΄ου 1998 περι΄ λεπτοµερειω΄ν
εφαρµογη΄ς σχετικω΄ν µε την προστασι΄α των συµπληρωµατικω΄ν παραδοσιακω΄ν ενδει΄ξεων που χρησιµοποιου΄νται
για τα ν.q.p.r.d. (κρασια΄ ποιο΄τητας που παρα΄γονται σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς) (EE L 124 της 25.4.1998, σ. 22)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜBΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν γνω΄ση του περιεχοµε΄νου των ακο΄λουθων πρα΄ξεων:

B.

΄ ν προϊο΄ντων
Πρα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται κατα΄ την εισαγωγη΄ και την εµπορι΄α στην Κοινο΄τητα αµπελο-οινικω
καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (*)
1.

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος περι΄ γεωργι΄ας, της 29ης Απριλι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 3033).

2.

∆ια΄ταγµα σχετικα΄ µε την αµπελουργι΄α και την εισαγωγη΄ οι΄νου, της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 (ΕΣ 1999 86)

3.

∆ια΄ταγµα του OFAG της 7ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 σχετικα΄ µε την οµοσπονδιακη΄ κατα΄ταξη των ποικιλιω΄ν
οιναµπε΄λου και την εξε΄ταση των ποικιλιω΄ν (ΕΣ 1999 535).

4.

Οµοσπονδιακο΄ς νο΄µος περι΄ τροφι΄µων και αντικειµε΄νων τρε΄χουσας χρη΄σης (Νο΄µος περι΄ τροφι΄µων, LDAl), της
9ης Οκτωβρι΄ου 1992, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 29 Απριλι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 3033)

5.

∆ια΄ταγµα της 1ης Μαρτι΄ου 1995 περι΄ τροφι΄µων (ODAl), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου
1998 (ΕΣ 1999 303).
Προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, το δια΄ταγµα προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

κατ' εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 11 ΄εως 16, οι επιτρεπο΄µενες οινολογικε΄ς πρακτικε΄ς ει΄ναι οι εξη΄ς:
1)

ο αερισµο΄ς η΄ η ανα΄δευση µε τη βοη΄θεια αργου΄, αζω΄του η΄ οξυγο΄νου,

2)

οι θερµικε΄ς επεξεργασι΄ες,

3)

η χρησιµοποι΄ηση σε ξηρου΄ς οι΄νους και σε ποσο΄τητες µη υπερβαι΄νουσες το 5 % νωπη΄ς οινολα΄σπης,
υγιου΄ς και µη διαλυµε΄νης, που περιε΄χει ζυµοµυ΄κητες απο΄ την προ΄σφατη οινοποι΄ηση ξηρου΄ οι΄νου,

4)

η φυγοκε΄ντρηση και η διη΄θηση, µε η΄ χωρι΄ς αδρανε΄ς διηθητικο΄ µε΄σο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι µετα΄ την
επεξεργασι΄α αυτη΄ δεν παραµε΄νουν στο προϊο΄ν ανεπιθυ΄µητα κατα΄λοιπα,

5)

η χρη΄ση ζυµω΄ν οινοποι΄ησης,

6)

η χρη΄ση παρασκευασµα΄των απο΄ κυτταρικα΄ τοιχω΄µατα ζυµοµυκη΄των µε΄χρι 40 γραµµαρι΄ων ανα΄
εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,

7)

η χρη΄ση πολυβινυλοπολυπυρολιδο΄νης µε΄χρι 80 γραµµαρι΄ων ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,

8)

η χρη΄ση γαλακτικω΄ν βακτηριδι΄ων σε οινικο΄ αιω΄ρηµα,

9)

η προσθη΄κη µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες ω΄στε να ευνοηθει΄ η ανα΄πτυξη
ζυµοµυκη΄των:
—

φωσφορικου΄ διαµµω΄νιου η΄ θειικου΄ αµµω΄νιου µε΄χρι 0,3 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο,

(*) Για την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Αυγου΄στου 1998. Για την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α, κατα΄σταση κατα΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1999.
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—

θειω΄δους αµµω΄νιου η΄ ο΄ξινου διθειω΄δους αµµω΄νιου µε΄χρι 0,2 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο, τα
προϊο΄ντα αυτα΄ µπορου΄ν επι΄σης να χρησιµοποιηθου΄ν µαζι΄ µε΄χρι ολικη΄ς περιεκτικο΄τητας
0,3 γραµµαρι΄ων ανα΄ λι΄τρο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα τηρηθει΄η ανωτε΄ρω οριακη΄ τιµη΄ 0,2 γραµµαρι΄ων
ανα΄ λι΄τρο,

—

διυδροχλωρικη΄ς θειαµι΄νης µε΄χρι 0,6 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο, εκφραζο΄µενης σε θειαµι΄νη,

10) η χρη΄ση διοξειδι΄ου του α΄νθρακος, αργου΄ η΄ αζω΄του, ει΄τε χωριστα΄ ει΄τε σε µει΄γµα µεταξυ΄ τους,
αποκλειστικα΄ για τη δηµιουργι΄α αδρανου΄ς περιβα΄λλοντος και για την επεξεργασι΄α του προϊο΄ντος
απουσι΄α αε΄ρος,
11) η προσθη΄κη διοξειδι΄ου το α΄νθρακα, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η περιεκτικο΄τητα του ου΄τως επεξεργασµε΄νου
οι΄νου σε διοξει΄διο του α΄νθρακα δεν θα υπερβαι΄νει τα 2 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο,
12) η χρη΄ση, υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α θειω΄δους ανυδρι΄του, ο΄ξινου θειω΄δους
καλι΄ου η΄ µεταδιθειω΄δους καλι΄ου, το οποι΄ο µπορει΄ να ονοµα΄ζεται επι΄σης πυροθειω΄δες κα΄λιο,
13) η προσθη΄κη σορβικου΄ οξε΄ος η΄ σορβικου΄ καλι΄ου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε σορβικο΄ οξυ΄ τελικη΄
περιεκτικο΄τητα του επεξεργασµε΄νου προϊο΄ντος το οποι΄ο θα διατεθει΄ στην αγορα΄ για απευθει΄ας
κατανα΄λωση απο΄ τον α΄νθρωπο, δεν θα υπερβαι΄νει τα 200 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
14) η προσθη΄κη L-ασκορβικου΄ οξε΄ος µε΄χρι 150 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
15) η προσθη΄κη κιτρικου΄ οξε΄ος για σταθεροποι΄ηση του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η τελικη΄ περιεκτικο΄τητα
στον ου΄τως επεξεργασµε΄νο οι΄νο δεν θα υπερβαι΄νει το 1 γραµµα΄ριο ανα΄ λι΄τρο,
16) η χρη΄ση τρυγικου΄ οξε΄ος η΄ µηλικου΄ οξε΄ος για την αυ΄ξηση της οξυ΄τητας του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
η αρχικη΄ περιεκτικο΄τητα σε οξε΄α δεν θα αυξηθει΄ κατα΄ περισσο΄τερο απο΄ 2,5 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο,
εκφραζο΄µενη σε τρυγικο΄ οξυ΄,
17) η χρη΄ση µιας η΄ περισσοτε΄ρων απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες για µει΄ωση της οξυ΄τητας:
—

ουδε΄τερο τρυγικο΄ κα΄λι,

—

διανθρακικο΄ κα΄λι,

—

ανθρακικο΄ ασβε΄στιο, το οποι΄ο µπορει΄ να περιε΄χει µικρε΄ς ποσο΄τητες διπλου΄ α΄λατος, ασβεστι΄ου
του L (+) τρυγικου΄ οξε΄ος και του L (-) µηλικου΄ οξε΄ος,

—

τρυγικο΄ ασβε΄στιο η΄ τρυγικο΄ οξυ΄,

—

οµοιογενε΄ς παρασκευ΄ασµα τρυγικου΄ οξε΄ος και ανθρακικου΄ ασβεστι΄ου σε ισοδυ΄ναµες,
αναλογι΄ες, υπο΄ µορφη΄ πολυ΄ λεπτη΄ς σκο΄νης,

18) η διαυ΄γαση µε µι΄α η΄ περισσο΄τερες απο΄ τις ακο΄λουθες ουσι΄ες οινολογικη΄ς χρη΄σεως:
—

εδω΄διµη ζελατι΄νη,

—

ιχθυο΄κολλα,

—

καζει΅νη και καζεϊνικο΄ κα΄λι,

—

ζωικο΄ λευ΄κωµα,

—

βεντονι΄τη,

—

διοξει΄διο του πυριτι΄ου υπο΄ µορφη΄ κολλοειδου΄ς πη΄γµατος η΄ κολλοειδου΄ς διαλυ΄µατος,

—

καολι΄νη,

—

τανι΄νη,

—

πηκτινολυτικα΄ ΄ενζυµα,

—

ενζυµατικα΄ παρασκευα΄σµατα της b-γλυκανα΄σης µε΄χρι 3 γραµµα΄ρια παρασκευα΄σµατος,

19) η προσθη΄κη τανι΄νης,
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20) η επεξεργασι΄α µε α΄νθρακα οινολογικη΄ς χρη΄σης (ενεργοποιηµε΄νος α΄νθρακας) µε΄χρι 100 γραµµα΄ρια
ξηρου΄ προϊο΄ντος ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο,
21) η επεξεργασι΄α:
—

οι΄νων λευκω΄ν και οι΄νων ροζε΄, µε σιδηροκυανου΄χο κα΄λι,

—

οι΄νων ερυθρω΄ν, µε σιδηροκυανου΄χο κα΄λι η΄ µε φυτικο΄ ασβε΄στιο, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο ου΄τως
επεξεργασµε΄νος οι΄νος περιε΄χει υπολει΄µµατα σιδη΄ρου,

22) η προσθη΄κη µετατρυγικου΄ οξε΄ος µε΄χρι 100 χιλιοστο΄γραµµα ανα΄ λι΄τρο,
23) η χρη΄ση αραβικου΄ κο΄µεος,
24) η χρη΄ση DL-τρυγικου΄ οξε΄ος, καλου΄µενου επι΄σης και ρακεµικο΄ οξυ΄, η΄ του δια΄ καλι΄ου ουδετε΄ρου
α΄λατος αυτου΄ για καθι΄ζηση του πλεονα΄ζοντος ασβεστι΄ου,
25) η χρη΄ση, για την παρασκευη΄ αφρωδω΄ν οι΄νων µε ζυ΄µωση σε φια΄λη και µε αφαι΄ρεση της οινολα΄σπης
απο΄ το πω΄µα µε ΄εκρυση:
—

αλγινικου΄ ασβεστι΄ου η΄

—

αλγινικου΄ καλι΄ου,

26) η χρη΄ση θειικου΄ χαλκου΄, µε΄χρις 1 γραµµαρι΄ου ανα΄ εκατο΄λιτρο κατ' ανω΄τατο ο΄ριο, για την
αποµα΄κρυνση ελαττωµα΄των της οσµη΄ς και της γευ΄σης του οι΄νου, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε χαλκο΄
περιεκτικο΄τητα του ου΄τως επεξεργασµε΄νου οι΄νου δεν θα υπερβαι΄νει το 1 χιλιοστο΄γραµµο ανα΄ λι΄τρο,
27) η προσθη΄κη ο΄ξινου τρυγικου΄ καλι΄ου για καθι΄ζηση της τρυγι΄ας,
28) η προσθη΄κη καραµε΄λας για ενι΄σχυση του χρω΄µατος των οι΄νων λικε΄ρ,
29) η χρη΄ση θειικου΄ ασβεστι΄ου για την παρασκευη΄ οι΄νων λικε΄ρ, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η σε θει΄ο περιεκτικο΄τητα
του ου΄τως επεξεργασµε΄νου οι΄νου δεν θα υπερβαι΄νει τα 2 γραµµα΄ρια ανα΄ λι΄τρο, εκφραζο΄µενη σε
θειικο΄ κα΄λι,
30) η επεξεργασι΄α µε ηλεκτροδια΄λυση του οι΄νου για να εξασφαλιστει΄ η σταθεροποι΄ηση του τρυγικου΄
οξε΄ος υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους προς τους κανο΄νες που ΄εχει θεσπι΄σει το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Αµπε΄λου και
Οι΄νου (OIV),
31) χρησιµοποι΄ηση ουρεα΄σης για τη µει΄ωση του ποσοστου΄ ουρι΄ας στον οι΄νο υπο΄ ο΄ρους συ΄µφωνους
προς τους κανο΄νες που ΄εχει θεσπι΄σει το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Αµπε΄λου και Οι΄νου (OIV),
32) η προσθη΄κη αποστα΄γµατος οι΄νου η΄ σταφι΄δων η΄ ουδε΄τερης αλκοο΄λης οινικη΄ς προελευ΄σεως για την
παρασκευη΄ οι΄νων λικε΄ρ, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους, που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση,
33) η προσθη΄κη, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση, συµπυκνωµε΄νου
γλευ΄κους σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισθε΄ντος συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν, για αυ΄ξηση του
φυσικου΄ αλκοολικου΄ τι΄τλου των σταφυλιω΄ν, του γλευ΄κους η΄ του οι΄νου,
34) η προσθη΄κη, υπο΄ ειδικου΄ς ο΄ρους που ΄εχουν καθορισθει΄ απο΄ την ελβετικη΄ ρυ΄θµιση, γλευ΄κους
σταφυλιω΄ν η΄ ανακαθαρισθε΄ντος συµπυκνωµε΄νου γλευ΄κους σταφυλιω΄ν για γλυ΄κανση του οι΄νου.
β)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 371 του ∆ιατα΄γµατος, απαγορευ΄εται η ανα΄µειξη ενο΄ς ελβετικου΄ οι΄νου µε
΄εναν οι΄νο α΄λλης καταγωγη΄ς:
—

ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους ροζε΄ και τους ερυθρου΄ς οι΄νους των κατηφοριω΄ν 1 και 2 (οι΄νος µε ονοµασι΄α
προε΄λευσης και ΄ενδειξη προε΄λευσης), απο΄ 1ης Ιανουαρι΄ου του τε΄ταρτου ΄ετους που ΄επεται της θε΄σης
σε ισχυ΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,

—

ο΄σον αφορα΄ τους οι΄νους εκτο΄ς αυτω΄ν που αναφε΄ρονται στην πρω΄τη περι΄πτωση, των κατηγοριω΄ν 1
και 2 (οι΄νος µε ονοµασι΄α προε΄λευσης η΄ ΄ενδειξη προε΄λευσης), απο΄ τη θε΄ση σε ισχυ΄ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος,
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κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 372 του ∆ιατα΄γµατος, οι κανο΄νες περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης ει΄ναι
αυτοι΄ που εφαρµο΄ζονται στα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα απο΄ τρι΄τες χω΄ρες που αναφε΄ρονται στους κατωτε΄ρω
κανονισµου΄ς:
(1)

3 8 9 R 2 3 9 2 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουλι΄ου 1989,
σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων και
των γλευκω΄ν σταφυλιω΄ν (EE L 232 της 9.8.1989, σ. 13), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1427/96 του Συµβουλι΄ου (EE L 184 της 24.7.1996,
σ. 3)

Προς τον σκοπο΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:

(2)

αα)

ο΄ταν ο ελβετικο΄ς οι΄νος ει΄ναι συσκευασµε΄νος στην Ελβετι΄α σε υποδοχει΄ς ονοµαστικου΄ ο΄γκου
60 λι΄τρων η΄ µικρο΄τερου, η ΄ενδειξη του εισαγωγε΄α που αναφε΄ρεται στα α΄ρθρα 25
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) και 26 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο γ) του κανονισµου΄ µπορει΄ να
αντικατασταθει΄ απο΄ αυτη΄ του Ελβετου΄ παραγωγου΄, οινοποιου΄, εµπο΄ρου η΄ εµφιαλωτη΄,

ββ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο i), στο α΄ρθρο 28 παρα΄γραφος 1
και στο α΄ρθρο 43 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄ ο ο΄ρος «επιτραπε΄ζιος οι΄νος»
συµπληρου΄µενος ενδεχοµε΄νως απο΄ την ΄ενδειξη «ντο΄πιος οι΄νος» µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ για
τους ελβετικου΄ς οι΄νους µε ΄ενδειξη προε΄λευσης (οι΄νοι της κατηγορι΄ας 2), υπο΄ τους ο΄ρους που
καθορι΄ζονται στην ελβετικη΄ ρυ΄θµιση,

γγ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 30 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο β) του κανονισµου΄, επιτρε΄πεται η
΄ενδειξη µιας η΄ περισσοτε΄ρων ποικιλιω΄ν αµπε΄λου, εφο΄σον ο ελβετικο΄ς οι΄νος προε΄ρχεται κατα΄
τουλα΄χιστον 85 % απο΄ την η΄ τις αναφερο΄µενες ποικιλι΄ες. Σε περι΄πτωση που αναφε΄ρονται
περισσο΄τερες ποικιλι΄ες, η ΄ενδειξη αυτη΄ θα πραγµατοποιει΄ται κατα΄ φθι΄νουσα σειρα΄ αναλογι΄ας,

δδ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 31 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α) του κανονισµου΄, επιτρε΄πεται η
΄ενδειξη του ΄ετους συγκοµιδη΄ς για ΄εναν οι΄νο της κατηγορι΄ας 1 η΄ 2 εφο΄σον αυτο΄ς προε΄ρχεται
κατα΄ τουλα΄χιστον 85 % απο΄ σταφυ΄λια που ΄εχουν συγκοµιστει΄ κατα΄ το υπο΄ψη ΄ετος.

3 9 0 R 3 2 0 1 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπη΄ς, της 16ης Οκτωβρι΄ου 1990,
περι΄ των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς για τον χαρακτηρισµο΄ και την παρουσι΄αση οι΄νων και γλευκω΄ν
σταφυλη΄ς (EE L 309 της 8.11.1990, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α µε τον:
—

3 9 8 R 0 8 4 7 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 847/98 της Επιτροπη΄ς (EE L 120 της 23.4.1998,
σ. 14)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:

(3)

αα)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 1 του κανονισµου΄, ο αλκοολικο΄ς τι΄τλος µπορει΄
να αναφε΄ρεται κατα΄ δε΄κατο µονα΄δας του εκατοστιαι΄ου ο΄γκου,

ββ)

κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 14 παρα΄γραφος 7, οι ο΄ροι «demi-sec (ηµι΄ξηρος)» και
«moelleux (απαλο΄ς)» µπορει΄ να αντικατασταθου΄ν αντιστοι΄χως απο΄ τους ο΄ρους «légèrement
doux (ελαφρω΄ς γλυκυ΄ς)» και «demi-doux (ηµι΄γλυκος)»,

3 9 2 R 2 3 3 3 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2333/92 του Συµβουλι΄ου, της 13ης Ιουλι΄ου 1992, για
τη θε΄σπιση των γενικω΄ν κανο΄νων σχετικα΄ µε την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των αφρωδω΄ν οι΄νων
και αεριου΄χων αφρωδω΄ν οι΄νων (EE L 231 της 13.8.1992, σ. 9), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ τον:
—

3 9 6 R 1 4 2 9 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1429/96 του Συµβουλι΄ου (EE L 184 της 24.7.1996,
σ. 9)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
η ΄ενδειξη «κρα΄τος µε΄λος παραγωγη΄ς» που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 2 τρι΄το εδα΄φιο
θεωρει΄ται ο΄τι παραπε΄µπει επι΄σης την Ελβετι΄α,
(4)

3 9 5 R 0 5 5 4 : κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 554/95 της Επιτροπη΄ς, της 13ης Μαρτι΄ου 1995, για τις
λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς της περιγραφη΄ς και παρουσι΄ασης των αφρωδω΄ν οι΄νων και των αεριου΄χων
αφρωδω΄ν οι΄νων (EE L 56 της 14.3.1995, σ. 3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε τον:
—

3 9 6 R 1 9 1 5 : κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1915/96 της Επιτροπη΄ς (EE L 252 της 4.10.1996,
σ. 10)

Προς τον σκοπο΄ του παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 2 εδα΄φιο πρω΄το του κανονισµου΄, ο κτηθει΄ς αλκοολικο΄ς τι΄τλος
µπορει΄ να αναφε΄ρεται ανα΄ δε΄κατο µονα΄δας ποσοστου΄ % κατ' ο΄γκο
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6.

∆ια΄ταγµα της 26ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις προσθετικε΄ς υ΄λες που επιτρε΄πονται στα τρο΄φιµα, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 30 Ιανουαρι΄ου 1998 (ΕΣ 1998 530)

7.

∆ια΄ταγµα της 26ης Ιουνι΄ου 1995 σχετικα΄ µε τις ξε΄νες ουσι΄ες και τα συστατικα΄ στα τρο΄φιµα, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 30 Ιανουαρι΄ου 1998 (RO 1998 273)

8.

3 7 5 L 0 1 0 6 : οδηγι΄α 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1974, περι΄ προσεγγι΄σεως των
νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στην προσυσκευασι΄α κατ' ο΄γκον ορισµε΄νων προσυσκευασµε΄νων
υγρω΄ν (EE L 42 της 15.2.1975, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την:
—

9.

3 8 9 L 0 6 7 6 : οδηγι΄α 89/676/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (EE L 398 της 30.12.1989, σ. 18)

3 9 3 R 2 2 3 8 : κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2238/93 της Επιτροπη΄ς, της 26ης Ιουλι΄ου 1993, περι΄ των
συνοδευτικω΄ν εγγρα΄φων κατα΄ τη µεταφορα΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων και των βιβλι΄ων που πρε΄πει να τηρου΄νται
στον αµπελο-οινικο΄ τοµε΄α (EE L 200 της 10.8.1993, σ. 10), ο΄πως διορθω΄θηκε στην ΕΕ L 301 της 8.12.1993,
σ. 29.
Προς τον σκοπο΄ της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο κανονισµο΄ς προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
α)

κα΄θε εισαγωγη΄ αµπελο-οινικω΄ν προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας στην Κοινο΄τητα υπο΄κειται στην προσκο΄µιση
συνοδευτικου΄ εγγρα΄φου το οποι΄ο καταρτι΄ζεται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του κανονισµου΄. Με την
επιφυ΄λαξη του α΄ρθρου 4, το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο πρε΄πει να συντα΄σσεται συ΄µφωνα µε το υπο΄δειγµα που
εµφαι΄νεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙΙ του κανονισµου΄. Πε΄ραν των ενδει΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3 το
΄εγγραφο περιλαµβα΄νει ΄ενδειξη που καθιστα΄ δυνατη΄ την αναγνω΄ριση της ταυτο΄τητας της παρτι΄δας, στην
οποι΄α ανη΄κει το αµπελο-οινικο΄ προϊο΄ν,

β)

το συνοδευτικο΄ ΄εγγραφο που αναφε΄ρεται στο στοιχει΄ο α) αντικαθιστα΄ το ΄εγγραφο εισαγωγη΄ς που
προβλε΄πεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 3590/85 της Επιτροπη΄ς, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1985, σχετικα΄
µε την βεβαι΄ωση και το δελτι΄ο ανα΄λυσης που προβλε΄πονται για την εισαγωγη΄ οι΄νων, χυµω΄ν και γλευκω΄ν
σταφυλη΄ς (EE L 343 της 20.12.1985, σ. 20), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ)
αριθ. 960/98 της Επιτροπη΄ς, της 7ης Μαι΅ου 1988 (EE L 135 της 8.5.1998, σ. 4),

γ)

στην περι΄πτωση που ο κανονισµο΄ς αναφε΄ρει «κρα΄τος(η) µε΄λος(η)» η΄ «κοινοτικε΄ς η΄ εθνικε΄ς διατα΄ξεις», οι
ενδει΄ξεις αυτε΄ς νοου΄νται ο΄τι αναφε΄ρονται στην Ελβετι΄α η΄ στην ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜBΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα συµβαλλο΄µενα µε΄ρη λαµβα΄νουν γνω΄ση του περιεχοµε΄νου των ακολου΄θων πρα΄ξεων:
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A.

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας

I. Ειδικοι΄ κοινοτικοι΄ ΄οροι
1.1. Οι ακο΄λουθοι ο΄ροι, που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συµβουλι΄ου (1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1426/964 (2), για τη θε΄σπιση των ειδικω΄ν διατα΄ξεων που
αφορου΄ν τους οι΄νους ποιο΄τητας που παρα΄γονται εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω΄ν:
(i)

οι ο΄ροι «οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της συντοµογραφι΄ας «v.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας,

(ii)

οι ο΄ροι «αφρω΄δης οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συντοµογραφι΄ας «v.m.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της
Κοινο΄τητας και οι ο΄ροι «Sekt bestimmter Anbaugebiete» η΄ «Sekt b.A.»,

(iii) οι ο΄ροι «σπινθηρι΄ζων οι΄νος ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης της
συντοµογραφι΄ας «v.p.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας,
(iv) οι ο΄ροι «οι΄νος λικε΄ρ ποιο΄τητας που παρα΄γεται εντο΄ς καθορισµε΄νης περιοχη΄ς», συµπεριλαµβανοµε΄νης και της
συντοµογραφι΄ας «v.l.q.p.r.d.» και οι ο΄ροι και οι αντι΄στοιχες συντοµογραφι΄ες στις α΄λλες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας.
1.2. Οι ακο΄λουθοι ο΄ροι, που αναφε΄ρονται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 του Συµβουλι΄ου (3), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α µε τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1629/98 του Συµβουλι΄ου (4), σχετικα΄ µε την παρασκευη΄ και εµπορι΄α
κρασιω΄ν λικε΄ρ που παρα΄γονται στην Κοινο΄τητα:
—

«οι΄νος φυσικο΄ς γλυκυ΄ς» («vin doux naturel»)

—

«vino generoso»

—

«vino generoso de licor»

—

«vinho generoso»

—

«vino dulce natural»

—

«vino dolce naturale»

—

«vinho dolce natural»

—

«vin doux naturel».

1.3. Ο ο΄ρος «Crémant»

II.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις και παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις ανα΄ κρα΄τος µε΄λος

Ι.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Γερµανι΄ας

II.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Γαλλι΄ας

III.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ισπανι΄ας

IV.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ελλα΄δας

(1)
(2)
(3)
(4)

EE L 84 της 27.3.1987, σ. 59.
EE L 184 της 24.7.1996, σ. 1.
EE L 373 της 31.12.1988, σ. 59.
EE L 210 της 28.7.1998, σ. 11.
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V.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ιταλι΄ας

VI.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Λουξεµβου΄ργου

VII. Οι΄νοι καταγωγη΄ς Πορτογαλι΄ας
VIII. Οι΄νοι καταγωγη΄ς Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου
IX.

Οι΄νοι καταγωγη΄ς Αυστρι΄ας
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L 114/197

I. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Qualitätswein bestimmter
Οι΄νοι ποιο΄τητος παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
Anbaugebiete»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
—

Ahr

—

Baden

—

Franken

—

Hessische Bergstrasse

—

Mittelrhein

—

Mosel-Saar-Ruwer

—

Nahe

—

Pfalz

—

Rheingau

—

Rheinhessen

—

Saale-Unstrut

—

Sachsen

—

Württemberg

1.2.

Ονοµασι΄ες των υπο΄-περιφερειω
΄ ν, των κοινοτη΄των και των τµηµα΄των των κοινοτη΄των

1.2.1.

K α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α h r
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Walporzheim/Ahrtal

(β)

Grosslage:
Klosterberg

(γ)

Einzellagen:
Blume
Burggarten
Goldkaul
Hardtberg

(δ)

Herrenberg
Laacherberg
Mönchberg
Pfaffenberg

Sonnenberg
Steinkaul
Übigberg

Ehlingen
Heimersheim
Heppingen
Lohrsdorf
Marienthal
Mayschoss

Neuenahr
Pützfeld
Rech
Reimerzhoven
Walporzheim

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ahrbrück
Ahrweiler
Altenahr
Bachem
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dernau
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K α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Η e s s i s c h e B e r g s t r a s s e
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Starkenburg
Bereich Umstadt

(β)

Grosslagen:
Rott
Schlossberg
Wolfsmagen

(γ)

Einzellagen:
Eckweg
Fürstenlager
Guldenzoll
Hemsberg
Herrenberg

(δ)

Steingerück
Steinkopf
Stemmler
Streichling

Κοινο΄τητες και τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alsbach
Bensheim
Bensheim-Auerbach
Bensheim-Schönberg
Dietzenbach

1.2.3.

Höllberg
Kalkgasse
Maiberg
Paulus
Steingeröll

Erbach
Gross-Umstadt
Hambach
Heppenheim

Klein-Umstadt
Rossdorf
Seeheim
Zwingenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M i t t e l r h e i n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Loreley
Bereich Siebengebirge

(β)

Grosslagen:
Burg-Hammerstein
Burg Rheinfels
Gedeonseck
Herrenberg

(γ)

Schloss Reichenstein
Schloss Schönburg
Schloss Stahleck

Römerberg
Schloß Stahlberg
Sonne

St Martinsberg
Wahrheit
Wolfshöhle

Ehrental
Ems
Engenhöll
Erpel
Fachbach
Filsen
Hamm
Hammerstein
Henschhausen
Hirzenach
Kamp-Bornhofen
Karthaus
Kasbach-Ohlenberg
Kaub
Kestert
Koblenz

Königswinter
Lahnstein
Langscheid
Leubsdorf
Leutesdorf
Linz
Manubach
Medenscheid
Nassau
Neurath
Niederburg
Niederdollendorf
Niederhammerstein
Niederheimbach
Nochern
Oberdiebach

Einzellagen:
Brünnchen
Fürstenberg
Gartenlay
Klosterberg

(δ)

Lahntal
Loreleyfelsen
Marxburg
Petersberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ariendorf
Bacharach
Bacharach-Steeg
Bad Ems
Bad Hönningen
Boppard
Bornich
Braubach
Breitscheid
Brey
Damscheid
Dattenberg
Dausenau
Dellhofen
Dörscheid
Ehrenbreitstein
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Oberdollendorf
Oberhammerstein
Obernhof
Oberheimbach
Oberwesel
Osterspai
Patersberg
Perscheid
Rheinbreitbach

1.2.4.

Rheinbrohl
Rheindiebach
Rhens
Rhöndorf
Sankt-Goar
Sankt-Goarshausen
Schloss Fürstenberg
Spay
Steeg

L 114/199

Trechtingshausen
Unkel
Urbar
Vallendar
Weinähr
Wellmich
Werlau
Winzberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M o s e l - S a a r - R u w e r

(α)

Γενικω΄ς:
Mosel
Moseltaler
Ruwer
Saar

(β)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bernkastel
Bereich Moseltor
Bereich Obermosel
Bereich Saar-Ruwer
Bereich Zell

(γ)

Grosslagen:
Badstube
Gipfel
Goldbäumchen
Grafschaft
Köningsberg
Kurfürstlay

(δ)

Münzlay
Nacktarsch
Probstberg
Römerlay
Rosenhang
Sankt Michael

Scharzlay
Schwarzberg
Schwarze Katz
Vom heissem Stein
Weinhex

Engelströpfchen
Euchariusberg
Falkenberg
Falklay
Felsenkopf
Fettgarten
Feuerberg
Frauenberg
Funkenberg
Geisberg
Goldgrübchen
Goldkupp
Goldlay
Goldtröpfchen
Grafschafter Sonnenberg
Großer Herrgott
Günterslay
Hahnenschrittchen
Hammerstein
Hasenberg
Hasenläufer
Held
Herrenberg
Herrenberg
Herzchen
Himmelreich
Hirschlay

Hirtengarten
Hitzlay
Hofberger
Honigberg
Hubertusberg
Hubertuslay
Johannisbrünnchen
Juffer
Kapellchen
Kapellenberg
Kardinalsberg
Karlsberg
Kätzchen
Kehrnagel
Kirchberg
Kirchlay
Klosterberg
Klostergarten
Klosterkammer
Klosterlay
Klostersegen
Königsberg
Kreuzlay
Krone
Kupp
Kurfürst
Lambertuslay

Einzellagen:
Abteiberg
Adler
Altarberg
Altärchen
Altenberg
Annaberg
Apotheke
Auf der Wiltingerkupp
Blümchen
Bockstein
Brauneberg
Braunfels
Brüderberg
Bruderschaft
Burg Warsberg
Burgberg
Burglay
Burglay-Felsen
Burgmauer
Busslay
Carlsfelsen
Doctor
Domgarten
Domherrenberg
Edelberg
Elzhofberg
Engelgrube
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Laudamusberg
Laurentiusberg
Lay
Leiterchen
Letterlay
Mandelgraben
Marienberg
Marienburg
Marienburger
Marienholz
Maximiner
Maximiner Burgberg
Maximiner
Meisenberg
Monteneubel
Moullay-Hofberg
Mühlenberg
Niederberg
Niederberg-Helden
Nonnenberg
Nonnengarten
Osterlämmchen
(ε)

30.4.2002

Paradies
Paulinsberg
Paulinslay
Pfirsichgarten
Quiriniusberg
Rathausberg
Rausch
Rochusfels
Römerberg
Römergarten
Römerhang
Römerquelle
Rosenberg
Rosenborn
Rosengärtchen
Rosenlay
Roterd
Sandberg
Schatzgarten
Scheidterberg
Schelm

Schießlay
Schlagengraben
Schleidberg
Schlemmertröpfchen
Schloß Thorner Kupp
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenlay
Sonnenuhr
St Georgshof
St Martin
St Matheiser
Stefanslay
Steffensberg
Stephansberg
Stubener
Treppchen
Vogteiberg
Weisserberg
Würzgarten
Zellerberg

Filzen
Fisch
Flussbach
Franzenheim
Godendorf
Gondorf
Graach
Grewenich
Güls
Hamm
Hatzenport
Helfant-Esingen
Hetzerath
Hockweiler
Hupperath
Igel
Irsch
Kaimt
Kanzem
Karden
Kasel
Kastel-Staadt
Kattenes
Kenn
Kernscheid
Kesten
Kinheim
Kirf
Klotten
Klüsserath
Kobern-Gondorf
Koblenz
Köllig
Kommlingen
Könen
Konz
Korlingen
Kövenich
Köwerich
Krettnach
Kreuzweiler
Kröv
Krutweiler
Kues
Kürenz
Langsur

Lay
Lehmen
Leiwen
Liersberg
Lieser
Löf
Longen
Longuich
Lorenzhof
Lörsch
Lösnich
Maring-Noviand
Maximin Grünhaus
Mehring
Mennig
Merl
Mertesdorf
Merzkirchen
Mesenich
Metternich
Metzdorf
Meurich
Minheim
Monzel
Morscheid
Moselkern
Moselsürsch
Moselweiss
Müden
Mühlheim
Neef
Nehren
Nennig
Neumagen-Dhron
Niederemmel
Niederfell
Niederleuken
Niedermennig
Nittel
Noviand
Oberbillig
Oberemmel
Oberfell
Obermennig
Oberperl
Ockfen

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alf
Alken
Andel
Avelsbach
Ayl
Bausendorf
Beilstein
Bekond
Bengel
Bernkastel-Kues
Beuren
Biebelhausen
Biewer
Bitzingen
Brauneberg
Bremm
Briedel
Briedern
Brodenbach
Bruttig-Fankel
Bullay
Burg
Burgen
Cochem
Cond
Detzem
Dhron
Dieblich
Dreis
Ebernach
Ediger-Eller
Edingen
Eitelsbach
Ellenz-Poltersdorf
Eller
Enkirch
Ensch
Erden
Ernst
Esingen
Falkenstein
Fankel
Fastrau
Fell
Fellerich
Filsch

30.4.2002
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Olewig
Olkenbach
Onsdorf
Osann-Monzel
Palzem
Pellingen
Perl
Piesport
Platten
Pölich
Poltersdorf
Pommern
Portz
Pünderich
Rachtig
Ralingen
Rehlingen
Reil
Riol
Rivenich
Riveris
Ruwer
1.2.5.
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Saarburg
Scharzhofberg
Schleich
Schoden
Schweich
Sehl
Sehlem
Sehndorf
Sehnhals
Senheim
Serrig
Soest
Sommerau
St Aldegund
Staadt
Starkenburg
Tarforst
Tawern
Temmels
Thörnich
Traben-Trarbach
Trarbach

Treis-Karden
Trier
Trittenheim
Ürzig
Valwig
Veldenz
Waldrach
Wasserliesch
Wawern
Wehlen
Wehr
Wellen
Wiltingen
Wincheringen
Winningen
Wintersdorf
Wintrich
Wittlich
Wolf
Zell
Zeltingen-Rachtig
Zewen-Oberkirch

Honigberg
Hörnchen
Johannisberg
Kapellenberg
Karthäuser
Kastell
Katergrube
Katzenhölle
Klosterberg
Klostergarten
Königsgarten
Königsschloß
Krone
Kronenfels
Lauerweg
Liebesbrunnen
Löhrer Berg
Lump
Marienpforter
Mönchberg
Mühlberg
Narrenkappe
Nonnengarten
Osterhöll
Otterberg
Palmengarten

Paradies
Pastorei
Pastorenberg
Pfaffenstein
Ratsgrund
Rheingrafenberg
Römerberg
Römerhelde
Rosenberg
Rosenteich
Rothenberg
Saukopf
Schloßberg
Sonnenberg
Sonnenweg
Sonnnenlauf
St Antoniusweg
St Martin
Steinchen
Steyerberg
Straußberg
Teufelsküche
Tilgesbrunnen
Vogelsang
Wildgrafenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν a h e
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Kreuznach
Bereich Schloss Böckelheim
Bereich Nahetal

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Kronenberg
Paradiesgarten
Pfarrgarten
Rosengarten
Schlosskapelle
Sonnenborn

(γ)

Einzellagen:
Abtei
Alte Römerstraße
Altenberg
Altenburg
Apostelberg
Backöfchen
Becherbrunnen
Berg
Bergborn
Birkenberg
Domberg
Drachenbrunnen
Edelberg
Felsenberg
Felseneck
Forst
Frühlingsplätzchen
Galgenberg
Graukatz
Herrenzehntel
Hinkelstein
Hipperich
Hofgut
Hölle
Höllenbrand
Höllenpfad

L 114/202
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(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alsenz
Altenbamberg
Auen
Bad Kreuznach
Bad Münster-Ebernburg
Bayerfeld-Steckweiler
Bingerbrück
Bockenau
Boos
Bosenheim
Braunweiler
Bretzenheim
Burg Layen
Burgsponheim
Cölln
Dalberg
Desloch
Dorsheim
Duchroth
Ebernburg
Eckenroth
Feilbingert
Gaugrehweiler
Genheim
Guldental
Gutenberg
Hargesheim
Heddesheim
Hergenfeld

1.2.6.

30.4.2002

Hochstätten
Hüffelsheim
Ippesheim
Kalkofen
Kirschroth
Langenlonsheim
Laubenheim
Lauschied
Lettweiler
Mandel
Mannweiler-Cölln
Martinstein
Meddersheim
Meisenheim
Merxheim
Monzingen
Münster
Münster-Sarmsheim
Münsterappel
Niederhausen
Niedermoschel
Norheim
Nussbaum
Oberhausen
Obermoschel
Oberndorf
Oberstreit
Odernheim
Planig

Raumbach
Rehborn
Roxheim
Rüdesheim
Rümmelsheim
Schlossböckelheim
Schöneberg
Sobernheim
Sommerloch
Spabrücken
Sponheim
St Katharinen
Staudernheim
Steckweiler
Steinhardt
Schweppenhausen
Traisen
Unkenbach
Wald Erbach
Waldalgesheim
Waldböckelheim
Waldhilbersheim
Waldlaubersheim
Wallhausen
Weiler
Weinsheim
Windesheim
Winterborn
Winzenheim

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R h e i n g a u
(α)

Υποπεριφε΄ρεια:
Bereich Johannisberg

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer

(γ)

Mehrhölzchen
Steil
Steinmacher

Kilzberg
Klaus
Kläuserweg
Klosterberg
Königin
Langenstück
Lenchen
Magdalenenkreuz
Marcobrunn
Michelmark
Mönchspfad

Nußbrunnen
Rosengarten
Sandgrub
Schönhell
Schützenhaus
Selingmacher
Sonnenberg
St Nikolaus
Taubenberg
Viktoriaberg

Johannisberg
Kiedrich
Lorch
Lorchhausen
Mainz-Kostheim
Martinsthal
Massenheim
Mittelheim
Niederwalluf
Oberwalluf
Oestrich

Rauenthal
Reichartshausen
Rüdesheim
Steinberg
Vollrads
Wicker
Wiesbaden
Wiesbaden-Dotzheim
Wiesbaden-Frauenstein
Wiesbaden-Schierstein
Winkel

Einzellagen:
Dachsberg
Doosberg
Edelmann
Fuschsberg
Gutenberg
Hasensprung
Hendelberg
Herrnberg
Höllenberg
Jungfer
Kapellenberg

(δ)

Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Assmannshausen
Aulhausen
Böddiger
Eltville
Erbach
Flörsheim
Frankfurt
Geisenheim
Hallgarten
Hattenheim
Hochheim

30.4.2002

EL
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R h e i n h e s s e n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bingen
Bereich Nierstein
Bereich Wonnegau

(β)

Grosslagen:
Abtey
Adelberg
Auflangen
Bergkloster
Burg Rodenstein
Domblick
Domherr
Gotteshilfe

(γ)

Güldenmorgen
Gutes Domtal
Kaiserpfalz
Krötenbrunnen
Kurfürstenstück
Liebfrauenmorgen
Petersberg
Pilgerpfad

Rehbach
Rheinblick
Rheingrafenstein
Sankt Rochuskapelle
Sankt Alban
Spiegelberg
Sybillinenstein
Vögelsgärten

Herrgottspfad
Himmelsacker
Himmelthal
Hipping
Hoch
Hochberg
Hockenmühle
Hohberg
Hölle
Höllenbrand
Homberg
Honigberg
Horn
Hornberg
Hundskopf
Johannisberg
Kachelberg
Kaisergarten
Kallenberg
Kapellenberg
Katzebuckel
Kehr
Kieselberg
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchgärtchen
Kirchplatte
Klausenberg
Kloppenberg
Klosterberg
Klosterbruder
Klostergarten
Klosterweg
Knopf
Königsstuhl
Kranzberg
Kreuz
Kreuzberg
Kreuzblick
Kreuzkapelle
Kreuzweg
Leckerberg
Leidhecke
Lenchen
Liebenberg
Liebfrau
Liebfrauenberg
Liebfrauenthal
Mandelbaum
Mandelberg
Mandelbrunnen

Michelsberg
Mönchbäumchen
Mönchspfad
Moosberg
Morstein
Nonnengarten
Nonnenwingert
Ölberg
Osterberg
Paterberg
Paterhof
Pfaffenberg
Pfaffenhalde
Pfaffenkappe
Pilgerstein
Rheinberg
Rheingrafenberg
Rheinhöhe
Ritterberg
Römerberg
Römersteg
Rosenberg
Rosengarten
Rotenfels
Rotenpfad
Rotenstein
Rotes Kreuz
Rothenberg
Sand
Sankt Georgen
Saukopf
Sauloch
Schelmen
Schildberg
Schloß
Schloßberg
Schloßberg-Schwätzerchen
Schloßhölle
Schneckenberg
Schönberg
Schützenhütte
Schwarzenberg
Schloß Hammerstein
Seilgarten
Silberberg
Siliusbrunnen
Sioner Klosterberg
Sommerwende
Sonnenberg
Sonnenhang
Sonnenweg

Einzellagen:
Adelpfad
Äffchen
Alte Römerstraße
Altenberg
Aulenberg
Aulerde
Bildstock
Binger Berg
Blücherpfad
Blume
Bockshaut
Bockstein
Bornpfad
Bubenstück
Bürgel
Daubhaus
Doktor
Ebersberg
Edle Weingärten
Eiserne Hand
Engelsberg
Fels
Felsen
Feuerberg
Findling
Frauenberg
Fraugarten
Frühmesse
Fuchsloch
Galgenberg
Geiersberg
Geisterberg
Gewürzgärtchen
Geyersberg
Goldberg
Goldenes Horn
Goldgrube
Goldpfad
Goldstückchen
Gottesgarten
Götzenborn
Hähnchen
Hasenbiß
Hasensprung
Haubenberg
Heil
Heiligenhaus
Heiligenpfad
Heilighäuschen
Heiligkreuz
Herrengarten
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Sonnheil
Spitzberg
St Annaberg
St Julianenbrunnen
St Georgenberg
St Jakobsberg
Steig
(δ)

Steig-Terassen
Stein
Steinberg
Steingrube
Tafelstein
Teufelspfad

Vogelsang
Wartberg
Wingertstor
Wißberg
Zechberg
Zellerweg am schwarzen Herrgott

Friesenheim
Fürfeld
Gabsheim
Gau-Algesheim
Gau-Bickelheim
Gau-Bischofshei
Gau-Heppenheim
Gau-Köngernheim
Gau-Odernheim
Gau-Weinheim
Gaulsheim
Gensingen
Gimbsheim
Grolsheim
Gross-Winternheim
Gumbsheim
Gundersheim
Gundheim
Guntersblum
Hackenheim
Hahnheim
Hangen-Weisheim
Harxheim
Hechtsheim
Heidesheim
Heimersheim
Heppenheim
Herrnsheim
Hessloch
Hillesheim
Hohen-Sülzen
Horchheim
Horrweiler
Ingelheim
Jugenheim
Kempten
Kettenheim
Klein-Winterheim
Köngernheim
Kriegsheim
Laubenheim
Leiselheim
Lonsheim
Lörzweiler
Ludwigshöhe
Mainz
Mauchenheim
Mettenheim
Mölsheim
Mommenheim
Monsheim
Monzernheim
Mörstadt

Nack
Nackenheim
Neu-Bamberg
Nieder-Flörsheim
Nieder-Hilbersheim
Nieder-Olm
Nieder-Saulheim
Nieder-Wiesen
Nierstein
Ober-Flörsheim
Ober-Hilbersheim
Ober-Olm
Ockenheim
Offenheim
Offstein
Oppenheim
Osthofen
Partenheim
Pfaffen-Schwabenheim
Spiesheim
Sponsheim
Sprendlingen
Stadecken-Elsheim
Stein-Bockenheim
Sulzheim
Tiefenthal
Udenheim
Uelversheim
Uffhofen
Undenheim
Vendersheim
Volxheim
Wachenheim
Wackernheim
Wahlheim
Wallertheim
Weinheim
Weinolsheim
Weinsheim
Weisenau
Welgesheim
Wendelsheim
Westhofen
Wies-Oppenheim
Wintersheim
Wolfsheim
Wöllstein
Wonsheim
Worms
Wörrstadt
Zornheim
Zotzenheim

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abenheim
Albig
Alsheim
Alzey
Appenheim
Armsheim
Aspisheim
Badenheim
Bechenheim
Bechtheim
Bechtolsheim
Bermersheim
Bermersheim vor der Höhe
Biebelnheim
Biebelsheim
Bingen
Bodenheim
Bornheim
Bretzenheim
Bubenheim
Budenheim
Büdesheim
Dalheim
Dalsheim
Dautenheim
Dexheim
Dienheim
Dietersheim
Dintesheim
Dittelsheim-Hessloch
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Drais
Dromersheim
Ebersheim
Eckelsheim
Eich
Eimsheim
Elsheim
Engelstadt
Ensheim
Eppelsheim
Erbes-Büdesheim
Esselborn
Essenheim
Finthen
Flomborn
Flonheim
Flörsheim-Dalsheim
Framersheim
Freilaubersheim
Freimersheim
Frettenheim

1.2.8.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Π α λ α τ ι ν α΄ τ ο υ
(α)

30.4.2002

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
Bereich südliche Weinstrasse

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

(β)

Grosslagen:
Bischofskreuz
Feuerberg
Grafenstück
Guttenberg
Herrlich
Hochmess
Hofstück
Höllenpfad

(γ)

Honigsäckel
Kloster
Liebfrauenberg
Kobnert
Königsgarten
Mandelhöhe
Mariengarten
Meerspinne

Ordensgut
Pfaffengrund
Rebstöckel
Schloss Ludwigshöhe
Schnepfenpflug vom Zellertal
Schnepfenpflug an der Weinstrasse
Schwarzerde
Trappenberg

Hochbenn
Hochgericht
Höhe
Hohenrain
Hölle
Honigsack
Im Sonnenschein
Johanniskirchel
Kaiserberg
Kalkgrube
Kalkofen
Kapelle
Kapellenberg
Kastanienbusch
Kastaniengarten
Kirchberg
Kirchenstück
Kirchlöh
Kirschgarten
Klostergarten
Klosterpfad
Klosterstück
Königswingert
Kreuz
Kreuzberg
Heidegarten
Heilig Kreuz
Heiligenberg
Held
Herrenberg
Herrenmorgen
Herrenpfad
Herrgottsacker
Hochbenn
Hochgericht
Martinshöhe
Michelsberg
Münzberg
Musikantenbuckel
Mütterle
Narrenberg

Neuberg
Nonnengarten
Nonnenstück
Nußbien
Nußriegel
Oberschloß
Ölgassel
Oschelskopf
Osterberg
Paradies
Pfaffenberg
Reiterpfad
Rittersberg
Römerbrunnen
Römerstraße
Römerweg
Roßberg
Rosenberg
Rosengarten
Rosenkranz
Rosenkränzel
Roter Berg
Sauschwänzel
Schäfergarten
Schloßberg
Schloßgarten
Schwarzes Kreuz
Seligmacher
Silberberg
Sonnenberg
St Stephan
Steinacker
Steingebiß
Steinkopf
Stift
Venusbuckel
Vogelsang
Vogelsprung
Wolfsberg
Wonneberg
Zchpeter

Billigheim
Billigheim-Ingenheim
Birkweiler
Bischheim
Bissersheim
Bobenheim am Berg
Böbingen
Böchingen
Bockenheim
Bolanden
Bornheim
Bubenheim
Burrweiler
Colgenstein-Heidesheim
Dackenheim

Dammheim
Deidesheim
Diedesfeld
Dierbach
Dirmstein
Dörrenbach
Drusweiler
Duttweiler
Edenkoben
Edesheim
Einselthum
Ellerstadt
Erpolzheim
Eschbach
Essingen

Einzellagen:
Abtsberg
Altenberg
Altes Löhl
Baron
Benn
Berg
Bergel
Bettelhaus
Biengarten
Bildberg
Bischofsgarten
Bischofsweg
Bubeneck
Burgweg
Doktor
Eselsbuckel
Eselshaut
Forst
Frauenländchen
Frohnwingert
Fronhof
Frühmeß
Fuchsloch
Gässel
Geißkopf
Gerümpel
Goldberg
Gottesacker
Gräfenberg
Hahnen
Halde
Hasen
Hasenzeile
Heidegarten
Heilig Kreuz
Heiligenberg
Held
Herrenberg
Herrenmorgen
Herrenpfad
Herrgottsacker

(δ)

L 114/205

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Albersweiler
Albisheim
Albsheim
Alsterweiler
Altdorf
Appenhofen
Asselheim
Arzheim
Bad Dürkheim
Bad Bergzabern
Barbelroth
Battenberg
Bellheim
Berghausen
Biedesheim
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Flemlingen
Forst
Frankenthal
Frankweiler
Freckenfeld
Freimersheim
Freinsheim
Freisbach
Friedelsheim
Gauersheim
Geinsheim
Gerolsheim
Gimmeldingen
Gleisweiler
Gleiszellen-Gleishorbach
Göcklingen
Godramstein
Gommersheim
Gönnheim
Gräfenhausen
Gronau
Grossfischlingen
Grosskarlbach
Grossniedesheim
Grünstadt
Haardt
Hainfeld
Hambach
Harxheim
Hassloch
Heidesheim
Heiligenstein
Hergersweiler
Herxheim am Berg
Herxheim bei Landau
Herxheimweyher
Hessheim
Heuchelheim
Heuchelheim bei Frankental
Heuchelheim-Klingen
Hochdorf-Assenheim
Hochstadt
Ilbesheim
Immesheim
Impflingen
Ingenheim

1.2.9.

Insheim
Kallstadt
Kandel
Kapellen
Kapellen-Drusweiler
Kapsweyer
Kindenheim
Kirchheim an der Weinstrasse
Kirchheimbolanden
Kirrweiler
Kleinfischlingen
Kleinkarlbach
Kleinniedesheim
Klingen
Klingenmünster
Knittelsheim
Knöringen
Königsbach an der Weinstrasse
Lachen/Speyerdorf
Lachen
Landau in der Pfalz
Laumersheim
Lautersheim
Leinsweiler
Leistadt
Lustadt
Maikammer
Marnheim
Mechtersheim
Meckenheim
Mertesheim
Minfeld
Mörlheim
Morschheim
Mörzheim
Mühlheim
Mühlhofen
Mussbach an der Weinstrasse
Neuleiningen
Neustadt an der Weinstrasse
Niederhorbach
Niederkirchen
Niederotterbach
Niefernheim
Nussdorf

30.4.2002

Oberhausen
Oberhofen
Oberotterbach
Obersülzen
Obrigheim
Offenbach
Ottersheim/Zellerthal
Ottersheim
Pleisweiler
Pleisweiler-Oberhofen
Queichheim
Ranschbach
Rechtenbach
Rhodt
Rittersheim
Rödersheim-Gronau
Rohrbach
Römerberg
Roschbach
Ruppertsberg
Rüssingen
Sausenheim
Schwegenheim
Schweigen
Schweigen-Rechtenbach
Schweighofen
Siebeldingen
Speyerdorf
St Johann
St Martin
Steinfeld
Steinweiler
Stetten
Ungstein
Venningen
Vollmersweiler
Wachenheim
Walsheim
Weingarten
Weisenheim am Berg
Weyher in der Pfalz
Winden
Zeiskam
Zell
Zellertal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ F r a n k e n
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Bayerischer Bodensee
Bereich Maindreieck
Bereich Mainviereck
Bereich Steigerwald

(β)

Grosslagen:
Burgweg
Ewig Leben
Heiligenthal
Herrenberg
Hofrat
Honigberg

Kapellenberg
Kirchberg
Markgraf Babenberg
Ölspiel
Ravensburg
Renschberg

Rosstal
Schild
Schlossberg
Schlosstück
Teufelstor

30.4.2002
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(γ)

Einzellagen:
Abtsberg
Abtsleite
Altenberg
Benediktusberg
Berg
Berg-Rondell
Bischofsberg
Burg Hoheneck
Centgrafenberg
Cyriakusberg
Dabug
Dachs
Domherr
Eselsberg
Falkenberg
Feuerstein
First
Fischer
Fürstenberg
Glatzen
Harstell
Heiligenberg
Heroldsberg
Herrgottsweg
Herrrenberg
Herrschaftsberg
Himmelberg
Hofstück

(δ)

L 114/207

Hohenbühl
Höll
Homburg
Johannisberg
Julius-Echter-Berg
Kaiser Karl
Kalb
Kalbenstein
Kallmuth
Kapellenberg
Karthäuser
Katzenkopf
Kelter
Kiliansberg
Kirchberg
Königin
Krähenschnabel
Kreuzberg
Kronsberg
Küchenmeister
Lämmerberg
Landsknecht
Langenberg
Lump
Mainleite
Marsberg
Maustal
Paradies

Pfaffenberg
Ratsherr
Reifenstein
Rosenberg
Scharlachberg
Schloßberg
Schwanleite
Sommertal
Sonnenberg
Sonnenleite
Sonnenschein
Sonnenstuhl
St Klausen
Stein
Stein/Harfe
Steinbach
Stollberg
Storchenbrünnle
Tannenberg
Teufel
Teufelskeller
Trautlestal
Vögelein
Vogelsang
Wachhügel
Weinsteig
Wölflein
Zehntgaf

Eichenbühl
Eisenheim
Elfershausen
Elsenfeld
Eltmann
Engelsberg
Engental
Ergersheim
Erlabrunn
Erlasee
Erlenbach bei Marktheidenfeld
Erlenbach am Main
Eschau
Escherndorf
Euerdorf
Eussenheim
Fahr
Falkenstein
Feuerthal
Frankenberg
Frankenwinheim
Frickenhausen
Fuchstadt
Gädheim
Gaibach
Gambach
Gerbrunn
Germünden
Gerolzhofen
Gnötzheim
Gössenheim
Grettstadt
Greussenheim
Greuth
Grossheubach
Grosslangheim
Grossostheim
Grosswallstadt

Güntersleben
Haidt
Hallburg
Hammelburg
Handthal
Hassfurt
Hassloch
Heidingsfeld
Helmstadt
Hergolshausen
Herlheim
Herrnsheim
Hesslar
Himmelstadt
Höchberg
Hoheim
Hohenfeld
Höllrich
Holzkirchen
Holzkirchhausen
Homburg am Main
Hösbach
Humprechtsau
Hundelshausen
Hüttenheim
Ickelheim
Iffigheim
Ingolstadt
Iphofen
Ippesheim
Ipsheim
Kammerforst
Karlburg
Karlstadt
Karsbach
Kaubenheim
Kemmern
Kirchschönbach

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abtswind
Adelsberg
Adelshofen
Albertheim
Albertshofen
Altmannsdorf
Alzenau
Arnstein
Aschaffenburg
Aschfeld
Astheim
Aub
Aura an der Saale
Bad Windsheim
Bamberg
Bergrheinfeld
Bergtheim
Bibergau
Bieberehren
Bischwind
Böttigheim
Breitbach
Brück
Buchbrunn
Bullenheim
Bürgstadt
Castell
Dampfach
Dettelbach
Dietersheim
Dingolshausen
Donnersdorf
Dorfprozelten
Dottenheim
Düttingsfeld
Ebelsbach
Eherieder Mühle
Eibelstadt
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Kitzingen
Kleinheubach
Kleinlangheim
Kleinochsenfurt
Klingenberg
Knetzgau
Köhler
Kolitzheim
Königsberg in Bayern
Krassolzheim
Krautheim
Kreuzwertheim
Krum
Külsheim
Laudenbach
Leinach
Lengfeld
Lengfurt
Lenkersheim
Lindac
Lindelbach
Lülsfeld
Machtilshausen
Mailheim
Mainberg
Mainbernheim
Mainstockheim
Margetshöchheim
Markt Nordheim
Markt Einersheim
Markt Erlbach
Marktbreit
Marktheidenfeld
Marktsteft
Martinsheim
Michelau
Michelbach
Michelfeld
Miltenberg
Mönchstockheim
Mühlbach
Mutzenroth
Neubrunn
Neundorf
Neuses am Berg
Neusetz
Nordheim am Main
Obereisenheim
Oberhaid
Oberleinach
Obernau
Obernbreit
Oberntief
Oberschleichach
Oberschwappach

1.2.10.

Oberschwarzach
Obervolkach
Ochsenfurt
Ottendorf
Pflaumheim
Possenheim
Prappach
Prichsenstadt
Prosselsheim
Ramsthal
Randersacker
Remlingen
Repperndorf
Retzbach
Retzstadt
Reusch
Riedenheim
Rimbach
Rimpar
Rödelsee
Rossbrunn
Rothenburg ob der Tauber
Rottenberg
Rottendorf
Röttingen
Rück
Rüdenhausen
Rüdisbronn
Rügshofen
Saaleck
Sand am Main
Schallfeld
Scheinfeld
Schmachtenberg
Schnepfenbach
Schonungen
Schwanfeld
Schwarzach
Schwarzenau
Schweinfurt
Segnitz
Seinsheim
Sickershausen
Sommerach
Sommerau
Sommerhausen
Staffelbach
Stammheim
Steigerwald
Steinbach
Stetten
Sugenheim
Sulzfeld
Sulzheim
Sulzthal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B υ ρ τ ε µ β ΄ε ρ γ η ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Württembergischer Bodensee
Bereich Kocher-Jagst-Tauber
Bereich Oberer Neckar
Bereich Remstal-Stuttgart
Bereich Württembergisch Unterland

30.4.2002

Tauberrettersheim
Tauberzell
Theilheim
Thüngen
Thüngersheim
Tiefenstockheim
Tiefenthal
Traustadt
Triefenstein
Trimberg
Uettingen
Uffenheim
Ullstadt
Unfinden
Unterdürrbach
Untereisenheim
Unterhaid
Unterleinach
Veitshöchheim
Viereth
Vogelsburg
Vögnitz
Volkach
Waigolshausen
Waigolsheim
Walddachsbach
Wasserlos
Wässerndorf
Weigenheim
Weiher
Weilbach
Weimersheim
Wenigumstadt
Werneck
Westheim
Wiebelsberg
Wiesenbronn
Wiesenfeld
Wiesentheid
Willanzheim
Winterhausen
Wipfeld
Wirmsthal
Wonfurt
Wörth am Main
Würzburg
Wüstenfelden
Wüstenzell
Zeil am Main
Zeilitzheim
Zell am Ebersberg
Zell am Main
Zellingen
Ziegelanger

30.4.2002
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(β)

Grosslagen:
Heuchelberg
Hohenneuffen
Kirchenweinberg
Kocherberg
Kopf
Lindauer Seegarten

(γ)

Lindelberg
Salzberg
Schalkstein
Schozachtal
Sonnenbühl
Stautenberg

Stromberg
Tauberberg
Wartbühl
Weinsteige
Wunnenstein

Kaiserberg
Katzenbeißer
Katzenöhrle
Kayberg
Kirchberg
Klosterberg
König
Kriegsberg
Kupferhalde
Lämmler
Lichtenberg
Liebenberg
Margarete
Michaelsberg
Mönchberg
Mönchsberg
Mühlbächer
Neckarhälde
Paradies
Propstberg
Ranzenberg
Rappen
Reichshalde
Rozenberg

Sankt Johännser
Schafsteige
Schanzreiter
Schelmenklinge
Schenkenberg
Scheuerberg
Schloßberg
Schloßsteige
Schmecker
Schneckenhof
Sommerberg
Sommerhalde
Sonnenberg
Sonntagsberg
Steinacker
Steingrube
Stiftsberg
Wachtkopf
Wanne
Wardtberg
Wildenberg
Wohlfahrtsberg
Wurmberg
Zweifelsberg

Burgbronn
Cleebronn
Cleversulzbach
Creglingen
Criesbach
Degerloch
Diefenbach
Dimbach
Dörzbach
Dürrenzimmern
Duttenberg
Eberstadt
Eibensbach
Eichelberg
Ellhofen
Elpersheim
Endersbach
Ensingen
Enzweihingen
Eppingen
Erdmannhausen
Erlenbach
Erligheim
Ernsbach
Eschelbach
Eschenau
Esslingen
Fellbach
Feuerbach
Flein
Forchtenberg
Frauenzimmern
Freiberg am Neckar
Freudenstein

Freudenthal
Frickenhausen
Gaisburg
Geddelsbach
Gellmersbach
Gemmrigheim
Geradstetten
Gerlingen
Grantschen
Gronau
Grossbottwar
Grossgartach
Grossheppach
Grossingersheim
Grunbach
Güglingen
Gündelbach
Gundelsheim
Haagen
Haberschlacht
Häfnerhaslach
Hanweiler
Harsberg
Hausen an der Zaber
Hebsack
Hedelfingen
Heilbronn
Hertmannsweiler
Hessigheim
Heuholz
Hirschau
Hof und Lembach
Hofen
Hoheneck

Einzellagen:
Altenberg
Berg
Burgberg
Burghalde
Dachsberg
Dachsteiger
Dezberg
Dieblesberg
Eberfürst
Felsengarten
Flatterberg
Forstberg
Goldberg
Grafenberg
Halde
Harzberg
Heiligenberg
Herrlesberg
Himmelreich
Hofberg
Hohenberg
Hoher Berg
Hundsberg
Jupiterberg

(δ)

L 114/209

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Abstatt
Adolzfurt
Affalterbach
Affaltrach
Aichelberg
Aichwald
Allmersbach
Aspach
Asperg
Auenstein
Baach
Bad Mergentheim
Bad Friedrichshall
Bad Cannstatt
Beihingen
Beilstein
Beinstein
Belsenberg
Bensingen
Besigheim
Beuren
Beutelsbach
Bieringen
Bietigheim
Bietigheim-Bisssingen
Bissingen
Bodolz
Bönnigheim
Botenheim
Brackenheim
Brettach
Bretzfeld
Breuningsweiler
Bürg
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Hohenhaslach
Hohenstein
Höpfigheim
Horkheim
Horrheim
Hösslinsülz
Illingen
Ilsfeld
Ingelfingen
Ingersheim
Kappishäusern
Kernen
Kesselfeld
Kirchberg
Kirchheim
Kleinaspach
Kleinbottwar
Kleingartach
Kleinheppach
Kleiningersheim
Kleinsachsenheim
Klingenberg
Knittlingen
Kohlberg
Korb
Kressbronn/Bodensee
Künzelsau
Langenbeutingen
Laudenbach
Lauffen
Lehrensteinsfeld
Leingarten
Leonbronn
Lienzingen
Lindau
Linsenhofen
Löchgau
Löwenstein
Ludwigsburg
Maienfels
Marbach/Neckar
Markelsheim
Markgröningen
Massenbachhausen
Maulbronn
Meimsheim
Metzingen
Michelbach am Wald
Möckmühl
Mühlacker
Mühlhausen an der Enz
Mülhausen
Mundelsheim
1.2.11.

30.4.2002

Münster
Murr
Neckarsulm
Neckarweihingen
Neckarwestheim
Neipperg
Neudenau
Neuenstadt am Kocher
Neuenstein
Neuffen
Neuhausen
Neustadt
Niederhofen
Niedernhall
Niederstetten
Nonnenhorn
Nordhausen
Nordheim
Oberderdingen
Oberohrn
Obersöllbach
Oberstenfeld
Oberstetten
Obersulm
Obertürkheim
Ochsenbach
Ochsenburg
Oedheim
Offenau
Öhringen
Ötisheim
Pfaffenhofen
Pfedelbach
Poppenweiler
Ravensburg
Reinsbronn
Remshalden
Reutlingen
Rielingshausen
Riet
Rietenau
Rohracker
Rommelshausen
Rosswag
Rotenberg
Rottenburg
Sachsenheim
Schluchtern
Schnait
Schöntal
Schorndorf
Schozach
Schützingen

Schwabbach
Schwaigern
Siebeneich
Siglingen
Spielberg
Steinheim
Sternenfels
Stetten im Remstal
Stetten am Heuchelberg
Stockheim
Strümpfelbach
Stuttgart
Sülzbach
Taldorf
Talheim
Tübingen
Uhlbach
Untereisesheim
Untergruppenbach
Unterheimbach
Unterheinriet
Unterjesingen
Untersteinbach
Untertürkheim
Vaihingen
Verrenberg
Vorbachzimmern
Waiblingen
Waldbach
Walheim
Wangen
Wasserburg
Weikersheim
Weiler bei Weinsberg
Weiler an der Zaber
Weilheim
Weinsberg
Weinstadt
Weissbach
Wendelsheim
Wermutshausen
Widdern
Willsbach
Wimmental
Windischenbach
Winnenden
Winterbach
Winzerhausen
Wurmlingen
Wüstenrot
Zaberfeld
Zuffenhausen

Bereich Bodensee
Bereich Breisgau
Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg
Bereich Markgräflerland
Bereich Ortenau

Mannaberg
Rittersberg
Schloss Rodeck
Schutterlindenberg
Stiftsberg
Stiftsberg

Tauberklinge
Tauberklinge
Vogtei Rötteln
Vogtei Rötteln
Vulkanfelsen
Vulkanfelsen

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B α΄ δ η ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Badische Bergstrasse
Kraichgau
Bereich Badisches Frankenland

(β)

Grosslagen:
Attilafelsen
Burg Lichteneck
Burg Neuenfels
Burg Zähringen
Fürsteneck
Hohenberg
Lorettoberg

30.4.2002
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(γ)

Einzellagen:
Abtsberg
Alte Burg
Altenberg
Alter Gott
Baßgeige
Batzenberg
Betschgräbler
Bienenberg
Bühl
Burggraf
Burgstall
Burgwingert
Castellberg
Eckberg
Eichberg
Engelsberg
Engelsfelsen
Enselberg
Feuerberg
Fohrenberg
Gänsberg
Gestühl
Haselstaude
Hasenberg
Henkenberg
Herrenberg
Herrenbuck
Herrenstück
Hex von Dasenstein

(δ)

L 114/211

Himmelreich
Hochberg
Hummelberg
Kaiserberg
Kapellenberg
Käsleberg
Katzenberg
Kinzigtäler
Kirchberg
Klepberg
Kochberg
Kreuzhalde
Kronenbühl
Kuhberg
Lasenberg
Lerchenberg
Lotberg
Maltesergarten
Mandelberg
Mühlberg
Oberdürrenberg
Oelberg
Ölbaum
Ölberg
Pfarrberg
Plauelrain
Pulverbuck
Rebtal
Renchtäler

Rosenberg
Roter Berg
Rotgrund
Schäf
Scheibenbuck
Schloßberg
Schloßgarten
Silberberg
Sommerberg
Sonnenberg
Sonnenstück
Sonnhalde
Sonnhohle
Sonnhole
Spiegelberg
St Michaelsberg
Steinfelsen
Steingässle
Steingrube
Steinhalde
Steinmauer
Sternenberg
Teufelsburg
Ulrichsberg
Weingarten
Weinhecke
Winklerberg
Wolfhag

Bötzingen
Breisach
Britzingen
Broggingen
Bruchsal
Buchholz
Buggingen
Bühl
Bühlertal
Burkheim
Dainbach
Dattingen
Denzlingen
Dertingen
Diedesheim
Dielheim
Diersburg
Diestelhausen
Dietlingen
Dittigheim
Dossenheim
Durbach
Dürrn
Eberbach
Ebringen
Efringen-Kirchen
Egringen
Ehrenstetten
Eichelberg
Eichstetten
Eichtersheim
Eimeldingen
Eisental
Eisingen
Ellmendingen
Elsenz
Emmendingen

Endingen
Eppingen
Erlach
Ersingen
Erzingen
Eschbach
Eschelbach
Ettenheim
Feldberg
Fessenbach
Feuerbach
Fischingen
Flehingen
Freiburg
Friesenheim
Gailingen
Gemmingen
Gengenbach
Gerlachsheim
Gissigheim
Glottertal
Gochsheim
Gottenheim
Grenzach
Grossrinderfeld
Grosssachsen
Grötzingen
Grunern
Hagnau
Haltingen
Haslach
Hassmersheim
Hecklingen
Heidelberg
Heidelsheim
Heiligenzell
Heimbach

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Achern
Achkarren
Altdorf
Altschweier
Amoltern
Auggen
Bad Bellingen
Bad Rappenau
Bad Krozingen
Bad Mingolsheim
Bad Mergentheim
Baden-Baden
Badenweiler
Bahlingen
Bahnbrücken
Ballrechten-Dottingen
Bamlach
Bauerbach
Beckstein
Berghaupten
Berghausen
Bermatingen
Bermersbach
Berwangen
Bickensohl
Biengen
Bilfingen
Binau
Binzen
Bischoffingen
Blankenhornsberg
Blansingen
Bleichheim
Bodmann
Bollschweil
Bombach
Bottenau
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Heinsheim
Heitersheim
Helmsheim
Hemsbach
Herbolzheim
Herten
Hertingen
Heuweiler
Hilsbach
Hilzingen
Hochburg
Hofweier
Höhefeld
Hohensachsen
Hohenwettersbach
Holzen
Horrenberg
Hügelheim
Hugsweier
Huttingen
Ihringen
Immenstaad
Impfingen
Istein
Jechtingen
Jöhlingen
Kappelrodeck
Karlsruhe-Durlach
Kembach
Kenzingen
Kiechlinsbergen
Kippenhausen
Kippenheim
Kirchardt
Kirchberg
Kirchhofen
Kleinkems
Klepsau
Klettgau
Köndringen
Königheim
Königschaffhausen
Königshofen
Konstanz
Kraichtal
Krautheim
Külsheim
Kürnbach
Lahr
Landshausen
Langenbrücken
Lauda
Laudenbach
Lauf
Laufen
Lautenbach
Lehen
Leimen
Leiselheim
Leutershausen
Liel
Lindelbach
Lipburg
Lörrach
Lottstetten
Lützelsachsen
Mahlberg
Malsch
Mauchen
Meersburg
Mengen

Menzingen
Merdingen
Merzhausen
Michelfeld
Mietersheim
Mösbach
Mühlbach
Mühlhausen
Müllheim
Münchweier
Mundingen
Münzesheim
Munzingen
Nack
Neckarmühlbach
Neckarzimmern
Nesselried
Neudenau
Neuenbürg
Neuershausen
Neusatz
Neuweier
Niedereggenen
Niederrimsingen
Niederschopfheim
Niederweiler
Nimburg
Nordweil
Norsingen
Nussbach
Nussloch
Oberachern
Oberacker
Oberbergen
Obereggenen
Obergrombach
Oberkirch
Oberlauda
Oberöwisheim
Oberrimsingen
Oberrotweil
Obersasbach
Oberschopfheim
Oberschüpf
Obertsrot
Oberuhldingen
Oberweier
Odenheim
Ödsbach
Offenburg
Ohlsbach
Opfingen
Ortenberg
Östringen
Ötlingen
Ottersweier
Paffenweiler
Rammersweier
Rauenberg
Rechberg
Rechberg
Reichenau
Reichenbach
Reichholzheim
Renchen
Rettigheim
Rheinweiler
Riedlingen
Riegel
Ringelbach
Ringsheim

30.4.2002

Rohrbach am Gisshübel
Rotenberg
Rümmingen
Sachsenflur
Salem
Sasbach
Sasbachwalden
Schallbach
Schallstadt
Schelingen
Scherzingen
Schlatt
Schliengen
Schmieheim
Schriesheim
Seefelden
Sexau
Singen
Sinsheim
Sinzheim
Söllingen
Stadelhofen
Staufen
Steinbach
Steinenstadt
Steinsfurt
Stetten
Stettfeld
Sulz
Sulzbach
Sulzburg
Sulzfeld
Tairnbach
Tannenkirch
Tauberbischofsheim
Tiefenbach
Tiengen
Tiergarten
Tunsel
Tutschfelden
Überlingen
Ubstadt
Ubstadt-Weiler
Uissigheim
Ulm
Untergrombach
Unteröwisheim
Unterschüpf
Varnhalt
Wagenstadt
Waldangelloch
Waldulm
Wallburg
Waltershofen
Walzbachtal
Wasenweiler
Weiher
Weil
Weiler
Weingarten
Weinheim
Weisenbach
Weisloch
Welmlingen
Werbach
Wertheim
Wettelbrunn
Wildtal
Wintersweiler
Wittnau
Wolfenweiler
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Wollbach
Wöschbach
Zaisenhausen
(ε)

Zell-Weierbach
Zeutern

L 114/213

Zungweier
Zunzingen

'Αλλες:
Affental/Affentaler
Badisch Rotgold
Ehrentrudis

1.2.12.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S a a l e - U n s t r u t
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Schloß Neuenburg
Bereich Thüringen

(β)

Grosslagen:
Blütengrund
Göttersitz
Kelterberg
Schweigenberg

(γ)

Einzellagen:
Hahnenberg
Mühlberg
Rappental

(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bad Sulza
Bad Kösen
Burgscheidungen
Domburg
Dorndorf
Eulau
Freyburg
Gleina
Goseck
Großheringen
Großjena
Gröst
Höhnstedt
Jena

1.2.13.

Kaatschen
Kalzendorf
Karsdorf
Kirchscheidungen
Klosterhäseler
Langenbogen
Laucha
Löbaschütz
Müncheroda
Naumburg
Nebra
Neugönna
Reinsdorf

Rollsdorf
Roßbach
Schleberoda
Schulpforte
Seeburg
Spielberg
Steigra
Vitzenburg
Weischütz
Weißenfels
Werder/Havel
Zeuchfeld
Zscheiplitz

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Σ α ξ ο ν ΄α
ι ς
(α)

Υποπεριφε΄ρειες:
Bereich Dresden
Bereich Elstertal
Bereich Meißen

(β)

Grosslagen:
Elbhänge
Lößnitz
Schloßweinberg
Spaargebirge

(γ)

Einzellagen:
Kapitelberg
Heinrichsburg

(δ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Belgern
Jessen
Kleindröben
Meißen
Merbitz

Ostritz
Pesterwitz
Pillnitz
Proschwitz

Radebeul
Schlieben
Seußlitz
Weinböhla

L 114/214

EL

1.2.14.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

' Α λ λ ε ς ε ν δ ε ΄ξ
ι εις
Liebfraumilch
Liebfrauenmilch

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Landwein der Mosel
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein
Unterbadischer Landwein
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Auslese
Beerenauslese
Deutsches Weinsiegel
Eiswein
Hochgewächs
Kabinett
Landwein
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein
Schillerwein
Spätlese
Trockenbeerenauslese
Weissherbst
Winzersekt

II.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A.

1.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι σε καθορισµε΄νες περιοχε΄ς

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.1.1.

. Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς Α λ σ α τ ΄α
ι ς κ α ι τ ο υ α ν α τ ο λ ι κ ο υ΄ τ µ η΄ µ α τ ο ς τ η ς Γ α λ λ ΄α
ι ς

1.1.1.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Alsace

30.4.2002

30.4.2002
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Alsace, ακολουθου΄µενη απο΄ τοπωνυ΄µιο:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Altenberg de Bergbieten
Altenberg de Bergheim
Altenberg de Wolxheim
Brand
Bruderthal
Eichberg
Engelberg
Florimont
Frankstein
Froehn
Furstentum
Geisberg
Gloeckelberg
Goldert
Hatschbourg
Hengst
Kanzlerberg
Kastelberg
Kessler
Kirchberg de Barr
Kirchberg de Ribeauvillé
Kitterlé
Mambourg
Mandelberg
Marckrain

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Moenchberg
Muenchberg
Ollwiller
Osterberg
Pfersigberg
Pfingstberg
Praelatenberg
Rangen
Rosacker
Saering
Schlossberg
Schoenenbourg
Sommerberg
Sonnenglanz
Spiegel
Sporen
Steingrubler
Steinert
Steinklotz
Vorbourg
Wiebelsberg
Wineck-Schlossberg
Winzenberg
Zinnkoepflé
Zotzenberg

Côtes de Toul
1.1.1.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανω΄τερης ποιο΄τητας
Moselle

1.1.2.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C h a m p a g n e

1.1.2.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Champagne
Coteaux Champenois
Riceys

1.1.3.

Π ε ρ ι ο χ η΄ B ο υ ρ γ ο υ ν δ ΄α
ι ς

1.1.3.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Aloxe-Corton
Auxey-Duresses
Auxey-Duresses Côte de Beaune
Bâtard-Montrachet
Beaujolais
Beaujolais, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Arbuisonnas
Beaujeu
Blacé
Cercié
Chânes
Charentay
Chenas
Chiroubles
Denicé
Durette
Emeringes
Fleurie
Juliénas
Jullié
La Chapelle-de-Guinchay
Lancié
Lantignié
Le Perréon
Les Ardillats
Leynes

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Marchampt
Montmelas
Odenas
Pruzilly
Quincié
Regnié
Rivolet
Romanèche
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Etienne-des-Ouillères
Saint-Etienne-la-Varenne
Saint-Julien
Saint-Lager
Saint-Symphorien-d’Ancelles
Saint-Vérand
Salles
Vaux
Vauxrenard
Villié Morgon

L 114/215

L 114/216

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Beaujolais-Villages
Beaune
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blagny Côte de Beaune
Bonnes Mares
Bourgogne
Bourgogne Aligoté
Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της υποπεριφε΄ρειας:
—
—
—

Côte Chalonnaise
Côtes d’Auxerre
Hautes-Côtes de Beaune

—
—

Hautes-Côtes de Nuits
Vézélay

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την κοινο΄τητα προελευ΄σεως:
—
—

Chitry
Coulanges-la-Vineuse

—
—

Epineuil
Irancy

Bourgogne ou Bourgogne Clairet, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄:
—
—
—

Côte Saint-Jacques
En Montre-Cul
La Chapelle Notre-Dame

—
—
—

Le Chapitre
Montrecul
Montre-cul

Bouzeron
Brouilly
Chablis
Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine»:
—
—
—
—

Blanchot
Bougros
Les Clos
Grenouilles

—
—
—

Preuses
Valmur
Vaudésir

Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine» η΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mont de Milieu
Montée de Tonnerre
Chapelot
Pied d’Aloup
Côte de Bréchain
Fourchaume
Côte de Fontenay
L’Homme mort
Vaulorent
Vaillons
Chatains
Séchers
Beugnons
Les Lys
Mélinots
Roncières
Les Epinottes
Montmains
Forêts
Butteaux

Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet
Chassagne-Montrachet Côte de Beaune
Chenas

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Côte de Léchet
Beauroy
Troesmes
Côte de Savant
Vau Ligneau
Vau de Vey
Vaux Ragons
Vaucoupin
Vosgros
Vaugiraut
Les Fourneaux
Morein
Côte des Près-Girots
Côte de Vaubarousse
Berdiot
Chaume de Talvat
Côte de Jouan
Les Beauregards
Côte de Cuissy
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Chevalier-Montrachet
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune
Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
Clos de la Roche
Clos des Lambrays
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos Saint-Denis
Corton
Corton-Charlemagne
Côte de Beaune
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits-Villages
Côte Roannaise
Criots Bâtard-Montrachet
Echezeaux
Fixin
Fleurie
Gevrey-Chambertin
Givry
Grands Echezeaux
Griotte-Chambertin
Juliénas
La Grande Rue
Ladoix
Ladoix Côte de Beaune
Latricières-Chambertin
Mâcon
Mâcon-Villages
Mâcon, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Azé
Berzé-la-Ville
Berzé-le-Chatel
Bissy-la-Mâconnaise
Burgy
Bussières
Chaintres
Chânes
Chardonnay
Charnay-lès-Mâcon
Chasselas
Chevagny-lès-Chevrières
Clessé
Crèches-sur-Saône
Cruzilles
Davayé
Fuissé
Grévilly
Hurigny
Igé
La Chapelle-de-Guinchay
La Roche Vineuse

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Leynes
Loché
Lugny
Milly-Lamartine
Montbellet
Peronne
Pierreclos
Prissé
Pruzilly
Romanèche-Thorins
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Gengoux-de-Scissé
Saint-Symphorien-d’Ancelles
Saint-Vérand
Sologny
Solutré-Pouilly
Uchizy
Vergisson
Verzé
Vinzelles
Viré

Maranges, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ το «Climat d’origine» η΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—
—
—

Clos de la Boutière
La Croix Moines
La Fussière

—
—
—

Le Clos des Loyères
Le Clos des Rois
Les Clos Roussots
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Maranges Côte de Beaune
Marsannay
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Mercurey
Meursault
Meursault Côte de Beaune
Montagny
Monthélie
Monthélie Côte de Beaune
Montrachet
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moulin-à-Vent
Musigny
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Pernand-Vergelesses Côte de Beaune
Petit Chablis, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την κοινο΄τητα προελευ΄σεως:
— Beine
— Béru
— Chablis
— La Chapelle-Vaupelteigne
— Chemilly-sur-Serein
— Chichée
— Collan
— Courgis
— Fleys
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet
Puligny-Montrachet Côte de Beaune
Régnié
Richebourg
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint-Amour
Saint-Aubin
Saint-Aubin Côte de Beaune
Saint-Romain
Saint-Romain Côte de Beaune
Saint-Véran
Santenay
Santenay Côte de Beaune
Savigny
Savigny Côte de Beaune
Savigny-lès-Beaune
Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Tâche (La)

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fontenay
Lignorelles
Ligny-le-Châtel
Maligny
Poilly-sur-Serein
Préhy
Saint-Cyr-les-Colons
Villy
Viviers
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Vin Fin de la Côte de Nuits
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
1.1.3.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes du Forez
Saint Bris

1.1.4.

Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς J u r a κ α ι Σ α β ο ι΅ α ς

1.1.4.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Arbois
Arbois Pupillin
Château Châlon
Côtes du Jura
Coteaux du Lyonnais
Crépy
Jura
L’Etoile
Macvin du Jura
Savoie, ακολουθου΄µενη απο΄ την ΄ενδειξη:
— Abymes
— Apremont
— Arbin
— Ayze
— Bergeron
— Chautagne
— Chignin
— Chignin Bergeron
— Cruet
— Frangy
Seyssel

1.1.4.2.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Jongieux
Marignan
Marestel
Marin
Monterminod
Monthoux
Montmélian
Ripaille
St-Jean de la Porte
St-Jeoire Prieuré

—
—
—
—
—

Manicle
Montagnieu
Montagnieu
Virieu-le-Grand
Virieu-le-Grand

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Bugey
Bugey, ακολουθου΄µενος απο΄ την ονοµασι΄α ενο΄ς «cru»:
—
—
—
—
—
—

Anglefort
Arbignieu
Cerdon
Chanay
Lagnieu
Machuraz

1.1.5.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C ô t e s d u R h ô n e

1.1.5.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Beaumes-de-Venise
Château Grillet
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Condrieu
Cornas
Côte Rôtie
Coteaux de Die
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Coteaux de Pierrevert
Coteaux du Tricastin
Côtes du Lubéron
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
Côtes du Rhône Villages, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—
—
—
—
—
—

Beaumes de Venise
Cairanne
Chusclan
Laudun
Rasteau
Roaix
Rochegude
Rousset-les-Vignes

—
—
—
—
—
—
—
—

Sablet
Saint-Gervais
Saint-Maurice sur Eygues
Saint-Pantaléon-les-Vignes
Séguret
Valréas
Vinsobres
Visan

Côtes du Ventoux
Crozes-Hermitage
Crozes Ermitage
Die
Ermitage
Gigondas
Hermitage
Lirac
Rasteau
Saint-Joseph
Saint-Péray
Tavel
Vacqueyras
1.1.5.2.

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes du Vivarais
Côtes du Vivarais, ακολουθου΄µενος απο΄ την ονοµασι΄α ενο΄ς «cru»:
— Orgnac-l’Aven
— Saint-Montant
— Saint-Remèze

1.1.6.

Π ε ρ ι ο χ ΄ε ς τ η ς Π ρ ο β ι γ γ ΄α
ι ς κ α ι τ η ς Κ ο ρ σ ι κ η΄ ς

1.1.6.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Ajaccio
Bandol
Bellet
Cap Corse
Cassis
Corse, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄:
—
—
—

Calvi
Coteaux du Cap-Corse
Figari

Coteaux d’Aix-en-Provence
Les-Baux-de-Provence
Coteaux Varois
Côtes de Provence
Palette
Patrimonio
Provence

—
—

Sartène
Porto Vecchio
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1.1.7.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n

1.1.7.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Banyuls
Bellegarde
Collioure
Corbières
Costières de Nîmes
Coteaux du Languedoc
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
— Cabrières
— Pic-Saint-Loup
— Coteaux de La Méjanelle
— Quatourze
— Coteaux de Saint-Christol
— Saint-Christol
— Coteaux de Vérargues
— Saint-Drézéry
— La Clape
— Saint-Georges-d’Orques
— La Méjanelle
— Saint-Saturnin
— Montpeyroux
— Vérargues
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages
Côtes du Roussillon Villages Caramany
Côtes du Roussillon Villages Latour de France
Côtes du Roussillon Villages Lesquerde
Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Faugères
Fitou
Frontignan
Languedoc, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας καταγωγη΄ς:
— Adissan
— Aspiran
— Le Bosc
— Cabrières
— Ceyras
— Fontès
Limoux
Lunel
Maury
Minervois
Mireval
Saint-Jean-de-Minervois
Rivesaltes
Roussillon
Saint-Chinian

1.1.7.2.

—
—
—
—
—

Lieuran-Cabrières
Nizas
Paulhan
Péret
Saint-André-de-Sangonis

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Cabardès
Côtes du Cabardès et de l’Orbiel
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau

1.1.8.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ ν ο τ ι ο - δ υ τ ι κ ο υ΄ τ µ η΄ µ α τ ο ς τ η ς Γ α λ λ ΄α
ι ς

1.1.8.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Béarn
Béarn-Bellocq
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Bergerac
Buzet
Cahors
Côtes de Bergerac
Côtes de Duras
Côtes du Frontonnais
Côtes du Frontonnais Fronton
Côtes du FrontonnaisVillaudric
Côtes du Marmandais
Côtes de Montravel
Floc de Gascogne
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Haut-Montravel
Irouléguy
Jurançon
Madiran
Marcillac
Monbazillac
Montravel
Pacherenc du Vic-Bilh
Pécharmant
Rosette
Saussignac
1.1.8.2.

Oριοθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Côtes de Brulhois
Côtes de Saint-Mont
Tursan
Entraygues
Estaing
Fel
Lavilledieu

1.1.9.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ ο υ B o r d e a u x

1.1.9.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Barsac
Blaye
Bordeaux
Bordeaux Clairet
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bourg
Bourgeais
Côtes de Bourg
Cadillac
Cérons
Côtes Canon-Fronsac
Canon-Fronsac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Castillon
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Entre-Deux-Mers
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Fronsac
Graves
Graves de Vayres
Haut-Médoc
Lalande de Pomerol
Listrac-Médoc
Loupiac
Lussac Saint-Emilion
Margaux
Médoc
Montagne Saint-Emilion
Moulis
Moulis-en-Médoc
Néac
Pauillac
Pessac-Léognan
Pomerol
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux
Premières Côtes de Bordeaux, ακολουθου΄µενη απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Bassens
— Baurech
— Béguey
— Bouliac
— Cadillac
— Cambes
— Camblanes
— Capian
— Carbon blanc
— Cardan
— Carignan
— Cenac
— Cenon
— Donzac
— Floirac
— Gabarnac
— Haux
— Latresne
— Langoiran
Puisseguin Saint-Emilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Emilion
Saint-Estèphe
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Georges Saint-Emilion
Saint-Julien
Sauternes
1.1.10.

Π ε ρ ι ο χ η΄ τ η ς κ ο ι λ α΄ δ α ς τ ο υ Λ ΄γ
ι ηρα

1.1.10.1.

Ελεγχο΄µενες ονοµασι΄ες προελευ΄σεως
Anjou
Anjou Coteaux de la Loire
Anjou Gamay
Anjou-Villages

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Laroque
Le Tourne
Lestiac
Lormont
Monprimblanc
Omet
Paillet
Quinsac
Rions
Saint-Caprais-de-Bordeaux
Saint-Eulalie
Saint-Germain-de-Graves
Saint-Maixant
Semens
Tabanac
Verdelais
Villenave de Rions
Yvrac
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Anjou-Villages Brissac
Blanc Fumé de Pouilly
Bourgueil
Bonnezeaux
Cheverny
Chinon,
Coteaux de l’Aubance
Coteaux du Giennois
Coteaux du Layon
—

Coteaux du Layon, ακολουθου΄µενη απο΄ την
ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Beaulieu-sur Layon
— Faye-d’Anjou
Saint-Lambert-du-Lattay
Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Loir
Coteaux de Saumur
Cour-Cheverny
Jasnières
Loire

—
—
—

Rablay-sur-Layon
Rochefort-sur-Loire
Saint-Aubin-de-Luigné

Menetou Salon, ακολουθου΄µενη η΄ ο΄χι απο΄ την
ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
— Aubinges
— Menetou-Salon
— Morogues
— Parassy
Humbligny
Montlouis
Coteaux de la Loire
Sèvre-et-Maine
Côtes de Grandlieu
Pouilly-sur-Loire
Pouilly Fumé
Quarts-de-Chaume
Quincy
Reuilly
Sancerre
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saumur
Saumur Champigny
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Touraine
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Amboise
Touraine Mesland
Val de Loire
Vouvray

—
—
—
—
—

Pigny
Quantilly
Saint-Céols
Soulangis
Vignoux-sous-les-Aix

—

1.1.10.2.

Οροθετηµε΄νοι οι΄νοι ανωτε΄ρας ποιο΄τητας:
Châteaumeillant
Côteaux d’Ancenis
Coteaux du Vendômois
Côtes d’Auvergne, ακολουθου΄µενος η΄ ο΄χι απο΄ την ονοµασι΄α της κοινο΄τητας προελευ΄σεως:
—
—
—

Boudes
Chanturgue
Châteaugay

—
—

Corent
Madargues
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Fiefs-Vendéens, ακολουθου΄µενος υποχρεωτικα΄ απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ονοµασι΄ες:
— Brem
— Mareuil
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Orléanais
Saint-Pourçain
Thouarsais
Valençay
1.1.11.

Π ε ρ ι ο χ η΄ C o g n a c

1.1.11.1.

Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α προελευ΄σεως

—
—

Pissotte
Vix

Charentes
2.

Τοπικοι΄ οι΄νοι που χαρακτηρι΄ζονται απο΄ την ονοµασι΄α µιας γεωγραφικη΄ς ενο΄τητας
Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardailhou
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Catalans
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes
Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet»
Vin de pays Charentais
Vin de pays Charentais «Ile de Ré»
Vin de pays Charentais «Saint-Sornin»
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la cité de Carcassonne
Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays des collines rhodaniennes
Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays du comté tolosan
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Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays de Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux de Foncaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Quercy
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays du Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche Comté
Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers

30.4.2002

30.4.2002
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Vin de pays des gorges de l’Hérault
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive
Vin de pays d’Hauterive «Val d’Orbieu»
Vin de pays d’Hauterive «Coteaux du Termenès»
Vin de pays d’Hauterive «Côtes de Lézignan»
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la haute vallée de l’Orb
Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’île de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du jardin de la France
Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»
Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caumes
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays de Pézenas
Vin de pays de la principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du golfe du Lion
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse»
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Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l’Adour»
Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves»
Vin de pays des Terroirs landais «sables de l’océan»
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des vals d’Agly
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne

B.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

1er cru
Premier cru
1er cru classé
Premier cru classé
1er grand cru classé
Premier grand cru classé
2è cru classé
Deuxième cru classé
Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α/AC
Ονοµασι΄α προελευ΄σεως/AO
Ελεγχο΄µενη ονοµασι΄α προελευ΄σεως/AOC
Clos
Cru
Cru artisan
Cru bourgeois
Cru classé
Edelzwicker
Grand cru
Grand cru classé
Schillerwein
Sélection de grains nobles
Vendange tardive
Vin de paille
Vin de pays
Οροθετηµε΄νος οι΄νος ανωτε΄ρας ποιο΄τητας/VDQS

30.4.2002

30.4.2002
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III.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Vino de calidad producido en region
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
determinada»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Abona
Alella
Alicante
Almansa
Ampurdán-Costa Brava
Bierzo
Binissalem-Mallorca
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Cariñena
Cava
Chacolı́ de Bizkaia-Bizkaiko txakolina
Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barbera
Condado de Huelva
Costers del Segre
Hierro
Jerez/Xérès/Sherry
Jumilla
Lanzarote
Madrid
Malaga
Mancha
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Méntrida

1.2.

Ονοµασι΄ες των υποπεριφερειω
΄ ν και κοινοτη΄των

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α b o n a
Adeje
Vilaflor
Arona
San Miguel de Abona

1.2.2.

Monterrei
Montilla-Moriles
Navarra
Palma
Penedés
Priorato
Rias Baixas
Ribeiro
Ribera del Duero
Rioja (DO Ca)
Rueda
Somontano
Tacoronte-Acentejo
Tarragona
Terra Alta
Toro
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valencia
Valle de Güı́mar
Valle de la Orotava
Ycoden-Daute-Isora
Yecla

Granadilla de Abona
Villa de Arico
Fasnia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l e l l a
Alella
Argentona
Cabrils
Martorelles
Masnou
Mongat
Montornés del Vallès
Orrius
Premià de Dalt

Premià de Mar
Roca del vallès
San Fost de Campcentelles
Santa Maria de Martorelles
Teia
Tiana
Vallromanes
Vilassar de Dalt
Villanova del Vallés
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1.2.3.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l i c a n t e

(α)

Alicante
Algueña
Alicante
Bañeres
Benejama
Biar
Campo de Mirra
Cañada
Castalla
Elda
Hondón de los Frailes
Hondón de las Nieves

(β)

La Marina
Alcalali
Beniarbeig
Benichembla
Benidoleig
Benimeli
Benissa
Benitachell
Calpe
Castell de Castells
Denia
Gata de Gorgos
Jalón
Lliber
Miraflor

1.2.4.

Murla
Ondara
Orba
Parcent
Pedreguer
Sagra
Sanet y Negrals
Senija
Setla y Mirarrosa
Teulada
Tormos
Vall de Laguart
Vergel
Xabia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α l m a n s a
Alpera
Almansa
Bonete
Chinchilla de Monte-Aragón
Corral-Rubio

1.2.5.

Ibi
Mañán
Monovar
Onil
Petrer
Pinoso
Romana
Salinas
Sax
Tibi
Villena

Higueruela
Hoya Gonzalo
Pétrola
Villar de Chinchilla

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Α m p u r d á n - C o s t a B r a v a
Agullana
Aviñonet de Puigventós
Boadella
Cabanes
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Colera
Darnius
Espolla
Figueres
Garriguella
Jonquera
Llançà
Llers
Masarach
Mollet de Perelada
Palau-Sabardera

Pau
Pedret i Marsà
Perelada
Pont de Molins
Port-Bou
Port de la Selva
Rabós
Roses
Riumors
Sant Climent de Sescebes
Selva de Mar
Terrades
Vilafant
Vilajuïga
Vilamaniscle
Vilanant
Viure

30.4.2002

30.4.2002
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1.2.6.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B i e r z o
Arganza
Bembibre
Borrenes
Cabañas Raras
Cacabelos
Camponaraya
Carracedelo
Carucedo
Castropodame
Congosto
Corullón
Cubillos del Sil

1.2.7.

Fresnedo
Molinaseca
Noceda
Ponferrada
Priaranza
Puente de Domingo Flórez
Sancedo
Toral de los Vados
Vega de Espinareda
Villadecanes
Villafranca del Bierzo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B i n i s s a l e m - M a l l o r c a
Binissalem
Consell
Santa Marı́a del Camı́
Sancellas
Santa Eugenia

1.2.8.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B u l l a s
Bullas
Cehegı́n
Mula
Ricote
Calasparra
Caravaca
Moratalla
Lorca

1.2.9.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a l a t a y u d
Abanto
Acered
Alarba
Alhama de Aragón
Aniñón
Ateca
Belmonte de Gracián
Bubierca
Calatayud
Cárenas
Castejón de Alarba
Castejón de las Armas
Cervera de la Cañada
Clarés de Ribota
Codos
Fuentes de Jiloca
Godojos
Ibdes
Maluenda
Mara

1.2.10.

Miedes
Monterde
Montón
Morata de Jiloca
Moros
Munébrega
Nuévalos
Olvés
Orera
Paracuellos de Jiloca
Ruesca
Sediles
Terrer
Torralba de Ribota
Torrijo de la Cañada
Valtorres
Villalba del Perejil
Villalengua
Villaroya de la Sierra
Viñuela

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a m p o d e B o r j a
Agón
Ainzón
Alberite de San Juan
Albeta
Ambel
Bisimbre
Borja
Bulbuente

Bureta
Buste
Fuendejalón
Magallón
Maleján
Pozuelo de Aragón
Tabuenca
Vera de Moncayo
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1.2.11.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a r i ñ e n a
Aguarón
Aladrén
Alfamén
Almonacid de la Sierra
Alpartir
Cariñena
Cosuenda

1.2.12.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C i g a l e s
Cabezón de Pisuerga
Cigales
Corcos del Valle
Cubillas de Santa Marta
Dueñas
Fuensaldaña

1.2.13.

Rocafort de Queralt
Sarral
Senan
Solivella
Vallclara
Vilaverd
Vimbodı́

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o n d a d o d e H u e l v a
Almonte
Beas
Bollullos del Condado
Bonares
Chucena
Hinojos
Lucena del Puerto
Manzanilla
Moguer

1.2.15.

Mucientes
Quintanilla de Trigueros
San Martı́n de Valveni
Santovenia de Pisuerga
Trigueros del Valle
Valoria la Buena

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o n c a d e B a r b e r a
Barberà de la Conca
Blancafort
Conesa
Forés
Espluga de Francolı́
Montblanc
Pira

1.2.14.

Encinacorba
Longares
Muel
Mezalocha
Paniza
Tosos
Villanueva de Huerva

Niebla
Palma del Condado
Palos de la Frontera
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Villalba del Alcor
Villarrasa

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C o s t e r s d e l S e g r e
α)

Υποπεριφε΄ρεια Raimat
Lleida

β)

Υποπεριφε΄ρεια Αrtesa
Alòs de Balaguer
Artesa de Segre
Foradada
Penelles
Preixens

γ)

Υποπεριφε΄ρεια Valle del Rio Corb
Belianes
Ciutadilla
Els Omells de na Gaia
Granyanella
Granyena de Segarra
Guimerá
Maldá
Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra
Nalec
Preixana
San Marti de Riucorb
Tarrega
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Riucorb
Verdú

30.4.2002
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δ)

Υποπεριφε΄ρεια Les Garrigues
Arbeca
Bellaguarda
Cerviá de les Garrigues
El Vilosell
Els Omellons
Fulleda

1.2.16.

Albi
Espluga Calba
La Floresta
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
Vinaixa

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C h a c o l ı́ d e B i z k a i a / B i z k a i k o T x a k o l i n a
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Derio
Durango
Elorrio
Erandio
Forua
Galdames
Gamiz-Fika
Gatika
Gernika
Gordexola
Gueñes
Larrabetzu
Lezama

1.2.17.

L 114/233

Lekeitio
Markina
Mendata
Mendexa
Morga
Mungia
Muskiz
Muxika
Orduña
Sestao
Sopelana
Sopuerta
Zalla
Zamudio
Zaratamo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C h a c o l ı́ D e G e t a r i a / G e t a r i a k o T x a k o l ı́ n a
Aia
Getaria
Zarautz

1.2.18.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ε l H i e r r o
Frontera
Valverde

1.2.19.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η
Barrameda

π ε ρ ι ο χ η΄

Jerez-Xeres-Sherry

Chiclana de la Frontera
Chipiona
Jerez de la Frontera
Lebrija
Puerto de Santa Maria
Puerto Real
Rota
Sanlucar de Barrameda
Trebujena
1.2.20.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ J u m i l l a
Albatana
Fuente-Alamo
Hellin
Jumilla
Montealegre del Castillo
Ontur
Tobarra

1.2.21.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ L a n z a r o t e
Arrecife
Hariá
San Bartolomé
Teguise
Tı́as
Tinajo
Yaiza

y

M a n z a n i l l a - S a n l ú c a r

de
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M á l a g a :
Alameda
Alcaucin
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Alhaurı́n de la Torre
Almachar
Almogia
Antequera
Archez
Archidona
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Borge,
Campillos
Canillas de Albaida
Canillas del Aceituno
Casabermeja
Casares
Colmenar
Cómares
Competa
Cuevas de San Marcos
Cuevas Bajas
Cutar

1.2.23.

Estepona
Frigiliana
Fuente Piedra
Humilladero
Iznate
Macharaviaya
Manilva
Moclinejo
Mollina
Nerja
Periana
Rincón de la Victoria
Riogordo
Salares
Sayalonga
Sedella
Sierra de Yeguas
Torrox
Totalán
Velez-Málaga
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva de Algaidas
Viñuela

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ L a M a n c h a
Acabrón
Ajofrin
Albaladejo
Alberca de Záncara
Alcázar de San Juan
Alcolea de Calatrava
Alconchel de la Estrella
Aldea del Rey
Alhambra
Almagro
Almarcha
Almedina
Almendros
Almodovar del Campo
Almonacid del Marquesado
Almonacid de Toledo
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Calatrava
Atalaya del Cañavate
Ballesteros de Calatrava
Barajas de Melo
Belinchón
Belmonte
Bolaños de Calatrava
Cabanas de Yepes
Cabezamesada
Calzada de Calatrava
Campo de Criptana
Camuñas
Cañada de Calatrava
Cañadajuncosa
Cañavate
Carrascosa de Haro
Carrı́on de Calatrava
Carrizosa
Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro
Casas de los Pinos
Casas de Benitez
Casas de Guijarro
Castellar de Santiago
Castillo de Garcimuñoz
Cervera del Llano
Chueca
Ciruelos
Ciudad Real
Consuegra
Corral de Almaguer
Cortijos
Cózar
Daimiel
Dosbarrios
Fernancaballero
Fuenllana
Fuensanta
Fuente el Fresno
Fuente de Pedro Naharro
Fuentelespino de Haro
Granátula de Calatrava
Guardia
Herencia
Hinojosa
Hinojosos
Honrubia
Hontanaya
Horcajo de Santiago
Huelves
Huerta de Valdecarábanos
Labores
Leganiel
Lezuza
Lillo
Madridejos
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Malagon
Manzanares
Manzaneque
Marjaliza
Mascaraque
Membrilla
Mesas
Miguel Esteban
Miguelturra
Minaya
Monreal del Llano
Montalbanejo
Montalvos
Montiel
Mora
Mota del Cuervo
Munera
Nambroca
Noblejas
Ocaña
Olivares de Júcar
Ontigola con Oreja
Orgaz con Arisgotas
Osa de la Vega
Ossa de Montiel
Pedernoso
Pedro Muñoz
Pedroñeras
Picón
Piedrabuena
Pinarejo
Poblete
Porzuna
Pozoamargo
Pozorrubio
Pozuelo de Calatrava
Pozoamargo
Provencio
Puebla de Almoradiel
Puebla del Principe
Puebla de Almenara
Puerto Lápice
Quero
Quintanar de la Orden
Rada de Haro
Roda
Romeral
Rozalén del Monte
Saelices
San Clemente
Santa Cruz de la Zarza
Santa Maria de los Llanos
Santa Cruz de los Cañamos
Santa Maria del Campo
Sisante

1.2.24.

Socuéllamos
Solana
Sonseca con Casalgordo
Tarancón
Tarazona de la Mancha
Tembleque
Terrinches
Toboso
Tomelloso
Torralba de Calatrava
Torre de Juan Abad
Torrubia del Campo
Torrubia del Castillo
Tresjuncos
Tribaldos
Turleque
Uclés
Urda
Valenzuela de Calatrava
Valverde de Jucar
Vara de Rey
Villa de Don Fadrique
Villacañas
Villaescusa de Haro
Villafranca de los Caballeros
Villahermosa
Villamanrique
Villamayor de Calatrava
Villamayor de Santiago
Villaminaya
Villamuelas
Villanueva de Alcardete
Villanueva de Bogas
Villanueva de los Infantes
Villanueva de la Fuente
Villar del Pozo
Villar de la Encina
Villanueva de los Infantes
Villar del Pozo
Villar de la Encina
Villar de Cañas
Villarejo de Fuentes
Villares del Saz
Villarrobledo
Villarrubia de Santiago
Villarrubia de los Ojos
Villarrubio
Villarta de San Juan
Villasequilla de Yepes
Villatobas
Villaverde y Pasaconsol
Yebénes
Yepes
Zarza del Tajo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M e n t r i d a
Albarreal de Tajo
Alcabón
Aldea en Cabo
Almorox
Arcicóllar
Barcience
Burujón
Camarena
Camarenilla
Carmena
Carranque

Casarrubios del Monte
Castillo de Bayuela
Cebolla
Cedillo del Condado
Cerralbos
Chozas de Canales
Domingo Pérez
Escalona
Escalonilla
Fuensalida
Gerindote
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Hinojosa de San Vincente
Hormigos
Huecas
Lominchar
Lucillos
Maqueda
Mentrida- Montearagón
Nombela
Novés
Otero
Palomeque
Paredes
Paredas de Escalona
Pelahustán
1.2.25.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M o n t i l l a - M o r i l e s
Aguilar de la Frontera
Baena
Cabra
Castro del Rio
Doña Mencia
Espejo
Fernán-Nuñez
Lucena
Montalbán

1.2.26.

Portillo
Real de San Vincente
Recas
Rielves
Santa Olalla
Santa Cruz del Retamar
Torre de Esteban Hambrán
Torrijos
Val de Santo Domingo
Valmojado
Ventas de Retamosa
Villamiel
Viso
Yunclillos

Montemayor
Montilla
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Puente Genil
Rambla
Santaella

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν a v a r r a
(α)

Υποπεριφε΄ρεια Ribera Baja
Ablitas
Arguedas
Barillas
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella

(β)

Υποπεριφε΄ρεια Ribera Alta
Artajona
Beire
Berbinzana
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Carcastillo
Falces
Funes
Larraga
Lerin
Lodosa
Marcilla

(γ)

Fitero
Monteagudo
Murchante
Tudela
Tulebras
Valtierra

Mélida
Milagro
Miranda de Arga
Murillo el Fruto
Murillo el Cuende
Olite
Peralta
Pitillas
Sansoain
Santacara
Sesma
Tafalla
Villafranca

Υποπεριφε΄ρεια Tierra Estella
Aberin
Allo
Arcos
Arellano
Arróniz
Ayeguı́
Barbarı́n
Busto
Desojo
Discastillo
Espronceda
Estella

Igúzquiza
Lazagurria
Luquı́n
Mendaza
Morentin
Oteiza de la Solana
Sansol
Torralba del Rio
Torres del Rio
Valle de Yerri
Villatuerta
Villa mayor de Monjardı́n
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(δ)

Υποπεριφε΄ρεια Valdizarbe
Adios
Añorbe
Artazu
Barásoain
Biurrun
Cirauqui
Etxauri
Enériz
Garinoain
Guirguillano
Legarda
Leoz
Mañeru

(ε)

Υποπεριφε΄ρεια Baja Montaña
Aibar
Aoiz
Cáseda
Eslava
Ezprogui
Gallipienzo
Javier
Leache

1.2.27.

Lerga
Llédena
Lumbier
Sada
San Martin de Unx
Sanguesa
Ujué

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ P e n e d è s
Abrera
Aiguamurcia
Albinyana
Avinyonet
Banyeres
Begues
Bellvei
Bisbal del Penedès, La
Bonastre
Cabanyas
Cabrera d’Igualada
Calafell
Canyelles
Castellet i Gornal
Castellvi Rosanes
Castellvi de la Marca
Cervelló
Corbera de Llobregat
Creixell
Cubelles
Cunit
Font-rubı́
Gelida
Granada
Hostalets de Pierola
Llacuna
Llorenç del Penedès
Martorell
Mascefa
Mediona
Montmell
Olèrdola

1.2.28.

Mendigorria
Muruzábal
Obanos
Orisoain
Oloriz
Puente la Reina
Pueyo
Tiebas-Muruarte de Reta
Tirapu
Ucar
Unzué
Uterga

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ P r i o r a t o
Bellmunt del Priorat
Gratallops
Lloà
Morera de Montsant
Poboleda

Olesa de Bonesvalls
Olivella
Pacs del Penedès
Piera
Pla del Penedès
Pontons
Puigdálber
Roda de Barà
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Quinti de Mediona
Sant Sadurni d’Anoia
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve Sesrovires
Sant Jaume dels Domenys
Santa Margarida i els Monjos
Santa Fe del Penedès
Santa Maria de Miralles
Santa Oliva
Sant Jaume domenys
Sant Marti Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sitges
Subirats
Torrelavid
Torrelles de Foix
Vallirana
Vendrell, El
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilovı́

L 114/237

L 114/238

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Porrerà
Torroja del Priorat
Vilella Alta
Vilella Baixa
1.2.29.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i a s B a i x a s
α)

Υποπεριφε΄ρεια Val do Salnés
Caldas de Reis
Cambados
Meaño
Meis
Portas

β)

Υποπεριφε΄ρεια Condado do Tea
A Cañiza
Arbo
As Neves

γ)

Ribadumia
Sanxenxo
Vilanova de Arousa
Villagracia de Arousa

Crecente
Salvaterra de Miño

Υποπεριφε΄ρεια O Rosal
O Rosal
Tomiño
Tui

1.2.30.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i b e i r o
Arnoia
Beade
Carballeda de Avia
Castrelo de Miño
Cenlle

1.2.31.

Cortegada
Leiro
Punxin
Ribadavia

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R i b e i r a d e l D u e r o
Adrada de Haza
Aguilera
Alcubilla de Avellaneda
Aldehorno
Anguix
Aranda de Duero
Baños de Valdearados
Berlangas de Roa
Boada de Roa
Bocos de Duero
Burgo de Osma
Caleruega
Campillo de Aranda
Canalejas de Peñafiel
Castillejo de Robledo
Castrillo de la Vega
Castrillo de Duero
Cueva de Roa
Curiel de Duero
Fompedraza
Fresnilla de las Dueñas
Fuentecén
Fuentelcésped
Fuentelisendo
Fuentemolinos
Fuentenebro
Fuentespina
Gumiel del Mercado
Gumiel de Hizán
Guzmán
Haza
Honrubia de la Cuesta
Hontangas
Hontoria de Valdearados

Horra
Hoyales de Roa
Langa de Duero
Mambrilla de Castrejón
Manzanillo
Milagros
Miño de san Esteban
Montejo de la Vega de la Zerrezuela
Moradillo de Roa
Nava de Roa
Olivares de Duero
Olmedillo de Roa
Olmos de Peñafiel
Pardilla
Pedrosa de Duero
Peñafiel
Peñaranda de Duero
Pesquera de Duero
Piñel de Abajo
Piñel de Arriba
Quemada
Quintana del Pidio
Quintanamanvirgo
Quintanilla de Onésimo
Quintanilla de Arriba
Rábano
Roa de Duero
Roturas
San Esteban de Gormaz
San Juan del Monte
San Martin de Rubiales
Santa Cruz de la Salceda
Sequera de Haza
Sotillo de la Ribera

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Terradillos de Esgueva
Torre de Peñafiel
Torregalindo
Tórtoles de Esgueva
Tubilla del Lago
Vadocondes
Valbuena de Duero
Valcabado de Roa
Valdeande
Valdearcos de la Vega
1.2.32.

Valdezate
Vid
Villaescusa de Roa
Villalba de Duero
Villalbilla de Gumiel
Villatuelda
Villaverde de Montejo
Villovela de Esgueva
Zazuar

Π ε ρ ι ο χ η΄ d é t e r m n é e R i o j a
α)

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Alavena:
Baños de Ebro
Barriobusto
Cripán
Elciego
Elvillar de Alava
Labastida
Labraza
Laguardia
Lanciego

β)

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Alta
Abalos
Alesón
Alesanco
Anguciana
Arenzana de Arriba
Arenzana de Abajo
Azofra
Badarán
Bañares
Baños de Rio Tobı́a
Baños de Rioja
Berceo
Bezares
Bobadilla
Briñas
Briones
Camprovı́n
Canillas
Cañas
Cárdenas
Casalarreina
Castañares de Rioja
Cellorigo
Cenicero
Cidamón
Cihuri
Cirueña
Cordovı́n
Cuzcurrita de Rio Tirón
Daroca de Rioja
Entrena
Estollo
Fonseca
Fonzaleche
Fuenmayor
Galbárruli
Gimileo
Haro

γ)

Lapuebla de Labarca
Leza
Moreda de Alava
Navaridas
Oyón
Salinillas de Buradon
Samaniego
Villanueva de Alava
Yécora

Herramélluri
Hervias
Hormilleja
Hormilla
Hornos de Moncalvillo
Huércanos
Lardero
Leiva
Logroño
Manjarrés
Matute
Medrano
Nájera
Navarrete
Ochándurı́
Ollaurı́
Rodezno
Sajazarra
San Millán de Yécora
San Torcuato
San Vicente de la Sonsierra
San Asensio
Santa Coloma
Sojuela
Sorzano
Sotés
Tirgo
Tormantos
Torrecilla Sobre Alesanco
Torremontalbo
Treviana
Tricio
Uruñuela
Ventosa
Villajero
Villalba de Rioja
Villar de Torre
Zarratón

Υποπεριφε΄ρεια Rioja Baja
Agoncillo
Aguilar del rı́o Alhama
Albelda de Iregua
Alberite

Alcanadre
Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Andosilla

L 114/239

L 114/240

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Aras
Arnedo
Arrúbal
Ausejo
Autol
Azagra
Bargota
Bergasa
Bergasilla
Calahorra
Cervera del rio Alhama
Clavijo
Corera
Cornago
Galilea
Grávalos
Herce
Igea
Lagunilla del Jubera
1.2.33.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ R u e d a
Aguasal
Alaejos
Alcazarén
Aldehuela del Codonal
Almenara de Adaja
Ataquines
Bernuy de Coca
Blasconuño de Matacabras
Bobadilla del Campo
Bócigas
Brahojos de Medina
Campillo
Carpio del Campo
Castrejón
Castronuño
Cervillego de la Cruz
Codorniz
Donhierro
Fresno el Viejo
Fuente Olmedo
Fuente de Santa Cruz
Fuente el sol
Gomeznarro
Hornillos
Juarros de Voltoya
Llano de Olmedo
Llomoviejo
Madrigal de las Altas Torres
Matapozuelos
Medina del Campo
Mojados
Montejo de Arévalo
Montuenga
Moraleja de Coca
Moraleja de las Panaderas
Muriel

1.2.34.

Leza del Rı́o Leza
Mendavia
Molinos de Ocón
Murillo del Rı́o Leza
Nalda
Ocón
Pradejón
Quel
Redal
Ribafrecha
Rincón de Soto
San Adrián
Santa Engracia de Jubera
Sartaguda
Tudelilla
Viana
Villa de Ocón
Villamediana de Iregua
Villar de Arnedo

Nava del Rey
Nava de La Asunción
Nieva
Nueva Villa de las Torres
Olmedo
Pollos
Pozal de Gallinas
Pozáldez
Puras
Ramiro
Rapariegos
Rodilana
Rubi de bracamonte
Rueda
San Cristobal de la Vega
Santuiste de San Juan Bautista
Salvador de Zapardiel
San Pablo de la Moraleja
Seca
Serrada
Siete Iglesias de Travancos
Tordesillas
San Vicente del Palacio
Torrecilla de la Orden
Torrecilla de la Abadesa
Torecilla del Valle
Tolocirio
Valdestillas
Velascalvaro
Ventosa de la Cuesta
Villafranca de Duero
Villagonzalo de Coca
Villanueva de Duero
Villaverde de Medina
Zarza

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S o m o n t a n o
Abiego
Adahuesca
Angues
Alcalá del Obispo
Alquézar
Antillón
Argavieso
Azara
Azlor

Barbastro
Barbuñales
Berbegal
Bierge
Blecua y Torres
Capella
Casbas de Huesca
Castillazuelo
Colungo

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Estada
Estadilla
Fonz
Grado
Graus
Hoz y Costean
Ibieca
Ilche
Laluenga
Laperdiguera
Lascellas-Ponzano
Naval
Olvena

1.2.35.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T a c o r o n t e - A c e n t e j o
El Sauzal
Matanza de Acentejo
Victoria de Acentejo
Laguna

1.2.36.

Peralta de Alcofea
Peraltilla
Perarrúa
Pertusa
Pozán de Vero
Puebla de Castro
Salas Altas
Salas Bajas
Santa Maria Dulcis
Secastilla
Siétamo
Torres de Alcanadre

Santa Úrsula
Tacoronte
Tegueste

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T a r r a g o n a
α)

Υποπεριφε΄ρεια Campo de Tarragona
Alcover
Aleixar
Alforja
Alió
Almoster
Altafulla
Argentera
Ascó
Benisanet
Borges del Camp
Botarell
Bràfim
Cabra del Camp
Cambrils
Castellvell del Camp
Catllar
Colldejou
Constantı́
Cornudella
Duesaigües
Figuerola del Camp
Garcia
Garidells
Ginestar
Masó
Masllorens
Maspujols
Milà
Miraver
Montbrió del Camp
Montferrı́
Mont-roig
Mora d’Ebre
Mora la Nova
Morell

β)

Nou de Gaià
Nulles
Pallaresos
Perafort
Pla da Santa Marı́a
Pobla de Montornès
Pobla de Mafumet
Puigpelat
Renau
Reus
Riera de Gaià
Riudecanyes
Rodonyà
Rourell
Ruidecols
Ruidoms
Salomó
Secuita
Selva del Camp
Tarragona
Tivissa
Torre del Espanyol
Torredembarra
Ulldemolins
Vallmoll
Valls
Vespella
Vila-rodona
Vilabella
Vilallonga del Camp
Vilanova d’Escornalbou
Vilaseca i Salou
Vinebre
Vinyols i els Arcs

Υποπεριφε΄ρεια Falset
Cabassers
Capçanes
Figuera
Guiamets, Elsi, Marçà

Masroig
Pradell
Torre de Fontaubella

L 114/241

L 114/242
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T e r r a A l t a
Arnés
Batea
Bot Pinell de Brai
Caseres
Corbera de Terra Alta

1.2.38.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T o r o
Argujillo
Bóveda de Toro
Morales de Toro
Pego
Peleagonzalo
Piñero
San Román de Hornija

1.2.39.

Petı́n
Rúa
Rubiana
Villamartin

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l d e p e ñ a s
Alcubillas
Moral de Calatrava
San Carlos del Valle

1.2.42.

Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villagordo

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l d e o r r a s
Barco
Bollo
Carballeda de Valdeorras
Laroco

1.2.41.

San Miguel de la Ribera
Sanzoles
Toro
Valdefinjas
Venialbo
Villabuena del Puente
Villafranca de Duero

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ U t i e l - R e q u e n a
Camporrobles
Caudete
Fuenterrobles
Siete Aguas

1.2.40.

Fatarella, Gandesa
Horta de Sant Joan
Pobla de Massalauca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs

Santa Cruz de Mudela
Torrenueva
Valdepeñas

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l e n c i a
Camporrobles
Caudete de las Fuentes
Fuenterrobles
Requena
Sieteaguas
α)

Υποπεριφε΄ρεια Αlto Turia
Alpuente
Aras de Alpuente
Chelva

β)

Sinarcas
Utiel
Venta del Moro
Villargordo del Cabriel

La Yesa
Titaguas
Tuéjar

Υποπεριφε΄ρεια Valentino
Alborache
Alcublas
Andilla
Bugarra
Buñol
Casinos
Cheste
Chiva
Chulilla
Domeño
Estivella
Gestalgar
Godelleta

Higueruelas
Lliria
Losa del Obispo
Macastre
Monserrat
Montroy
Montserrat
Pedralba
Real de Montroy
Turı́s
Villamarxant
Villar del Arzobispo

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

γ)

Υποπεριφε΄ρεια Moscatel de Valencia
Catadau
Cheste
Chiva
Godelleta
Llombai

δ)

Υποπεριφε΄ρεια Clariano
Adzaneta de Albaida
Agullent
Albaida
Alfarrası́
Ayelo de Malferit
Ayelo de Rugat
Bèlgida
Bellús
Beniatjar
Benicolet
Benigànim
Bocairem
Bufalı́
Castelló de Rugat
Font la Figuera
Fontanars dels Alforins
Guadasequies

1.2.43.

Monserrat
Montroy
Real de Montroy
Turis

L’Olleria
La Pobla del Duc
Llutxent
Moixent
Montaberner
Montesa
Montichelvo
Ontinyent
Otos
Palomar
Pinet
Quatretonda
Ràfol de Salem
Sempere
Terrateig
Vallada

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l l e d e G ü i m a r
Arafo
Candelaria
Güimar

1.2.44.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a l l e d e l a O r o t a v a
La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos

1.2.45.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V i n o s d e M a d r i d
α)

Υποπεριφε΄ρεια Αrganda
Ambite
Aranjuez
Arganda del Rey
Belmonte de Tajo
Campo Real
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Fuentidueña de Tajo
Getafe
Loeches
Mejorada del Campo
Morata de Tajuña

β)

Orusco
Perales de Tajuña
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés

Υποπεριφε΄ρεια Νavalcarnero
Álamo
Aldea del Fresno
Arroyomolinos
Batres
Brunete
Fuenlabrada
Griñón
Humanes de Madrid
Moraleja de Enmedio
Móstoles

Navalcarnero
Parla
Serranillos del Valle
Sevilla la Nueva
Valdemorillo
Villamanta
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villaviciosa de Odón

L 114/243

L 114/244

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

γ)

Υποπεριφε΄ρεια San Martı́n del Valdeiglesias
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Chapinerı́a
Colmenar de Arroyo
Navas del Rey

1.2.46.

Pelayos de la Presa
Rozas de Puerto Real
San Martı́n de Valdeiglesias
Villa del Prado

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Υ c o d e n - D a u t e - I s o r a
San Juan de la Rambla
La Guancha
Icod de los vinos
Garachico
Los Silos

1.2.47.

Buenavista del Norte
El Tanque
Santiago del Teide
Guı́a de Isora

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Υ e c l a
Yecla

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Abanilla
Bages
Bajo Aragón
Cádiz
Campo de Cartagena
Cañamero
Cebreros
Contraviesa-Alpujarra
Fermoselle-Arribes del Duero
Gálvez
La Gomera
Gran Canaria-El Monte
Manchuela
Matanegra
Medina del Campo

Montánchez
Plà i Llevant de Mallorca
Pozohondo
Ribeira Sacra
Ribera Alta del Guadiana
Ribera Baja del Guadiana
Sacedón-Mondéjar
Sierra de Alcaraz
Tierra de Barros
Tierra del Vino de Zamora
Tierra Baja de Aragón
Valdejalón
Valdevimbre-Los Oteros
Valle del Cinca
Valle del Miño-Ourense
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Amontillado
Chacoli-Txakolina
Criadera
Criaderas y Soleras
Crianza
Denominacı́on de Origen/DO
Denominacı́on de Origen calificada/DOCa
Fino
Fondillón

Lagrima
Oloroso
Pajarete
Palo cortado
Raya
Vendimia temprana
Vendimia seleccionada
Vino de la Tierra

IV. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.1.1.

Ε λ ε γ χ ο΄ µ ε ν η ο ν ο µ α σ ΄α
ι π ρ ο ε λ ε υ΄ σ ε ω ς
Σα΄µος
Πατρω΄ν
Ρι΄ου Πατρω΄ν

30.4.2002

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κεφαλληνι΄ας
Ρο΄δου
Λη΄µνου
1.1.2.

Ο ν ο µ α σ ΄α
ι π ρ ο ε λ ε υ΄ σ ε ω ς α ν ω τ ΄ε ρ α ς π ο ι ο΄ τ η τ α ς
Σητει΄α
Νεµε΄α
Σαντορι΄νη
∆αφνε΄ς
Ρο΄δος
Να΄ουσα
Κεφαλληνι΄ας
Ραψα΄νη
Μαντινει΄α
Πεζα΄
Αρχα΄νες
Πα΄τραι
Ζι΄τσα
Αµυ΄νταιον
Γουµε΄νισσα
Πα΄ρος
Λη΄µνος
Αγχι΄αλος
Πλαγιε΄ς Μελι΄τωνα
Μεσενικο΄λα

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι

2.1.

Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση
Αττικη΄ς
Bοιωτι΄ας
Ευβοι΄ας
Μεσογει΄ων
Κρωπι΄ας
Κορωπι΄ου
Μαρκοπου΄λου
Μεγα΄ρων
Παιανι΄ας
Λιοπεσι΄ου
Παλλη΄νης
Πικερµι΄ου
Σπα΄των
Θηβω΄ν
Για΄λτρων
Καρυ΄στου
Χαλκι΄δας
Ζακυ΄νθου

2.2.

Τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Τριφυλι΄ας
Μεσηµβριω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος

L 114/245
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Επανωµι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιω΄ν ορεινη΄ς Κορινθι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πυλι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς Bερτι΄σκου
Ηρακλειω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Λασιθιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Πελοποννησιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Μεσσηνιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Μακεδονικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Κρητικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Θεσσαλικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Κισα΄µου
Τοπικο΄ς οι΄νος Τυρνα΄βου
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιε΄ς Αµπε΄λου
Τοπικο΄ς οι΄νος Bι΄λλιζας
Τοπικο΄ς οι΄νος Γρεβενω΄ν
Τοπικο΄ς οι΄νος Αττικη΄ς
Αγιορει΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
∆ωδεκανησιακο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Αναβυσιωτικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Παιανι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος ∆ρα΄µας
Κρανιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Πα΄ρνηθας
Συριανο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Θηβαϊκο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Κιθαιρω΄να
Τοπικο΄ς οι΄νος πλαγιω΄ν Πετρωτου΄
Τοπικο΄ς οι΄νος Γερανι΄ων
Παλληνιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Αττικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Αγοριανο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Κοιλα΄δας Αταλα΄ντης
Τοπικο΄ς οι΄νος Αρκαδι΄ας
Παγγαιορει΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Μεταξα΄των
Τοπικο΄ς οι΄νος Κληµε΄ντι
Τοπικο΄ς οι΄νος Ηµαθι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Κε΄ρκυρας
Τοπικο΄ς οι΄νος Σιθωνι΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Μαντζαβινα΄των
Ισµαρικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Αβδη΄ρων
Τοπικο΄ς οι΄νος Ιωαννι΄νων
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς Αιγιαλει΄ας
Τοπικο΄ς οι΄νος Πλαγιε΄ς του Αι΄νου
Θρακικο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ιλι΄ου
Μετσοβι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Κορωπιο΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Θαψα΄νων
Σιατιστινο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ριτσω΄νας Αυλι΄δος

30.4.2002

30.4.2002

EL
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Τοπικο΄ς οι΄νος Λετρι΄νων
Τοπικο΄ς οι΄νος Τεγε΄ας
Αιγαιοπελαγι΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Αιγαι΄ου Πελα΄γους
Τοπικο΄ς οι΄νος Bορει΄ων Πλαγιω΄ν Πεντελικου΄
Σπατανε΄ικος τοπικο΄ς οι΄νος
Μαρκοπουλιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Ληλαντι΄ου Πεδι΄ου
Τοπικο΄ς οι΄νος Χαλκιδικη΄ς
Καρυστινο΄ς τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Χαλικου΄νας
Τοπικο΄ς οι΄νος Οπουντι΄ας Λοκρι΄δος
Τοπικο΄ς οι΄νος Πε΄λλας
Ανδριανιω΄τικος τοπικο΄ς οι΄νος
Τοπικο΄ς οι΄νος Σερρω΄ν
Τοπικο΄ς οι΄νος Στερεα΄ς Ελλα΄δος

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Ονοµασι΄α προελευ΄σεως ελεγχο΄µενη
Ονοµασι΄α προελευ΄σεως ανωτε΄ρας ποιο΄τητας
Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση Ρετσι΄να
Ονοµασι΄α κατα΄ παρα΄δοση Bερντε΄α Ζακυ΄νθου
Τοπικο΄ς οι΄νος
απο΄ διαλεκτου΄ς αµπελω΄νες
Κα΄βα
Ρετσι΄να
Κτη΄µα
Αρχοντικο΄
Αµπελω΄νες
Οι΄νος φυσικω΄ς γλυκυ΄ς

V.
ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («vino di qualità prodotto in una
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
regione determinata»)

1.1.

V.q.p.r.d. που χαρακτηρι΄ζονται µε την ΄ενδειξη «Denominazione di origine controllata e garantita»
Albana di Romagna
Asti
Barbaresco
Barolo
Brachetto d’Acqui
Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti/Chianti Classico, συνοδευο΄µενος η΄ ο΄χι απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις:
— Montalbano
— Rufina
— Colli fiorentini
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—
—
—
—

Colli senesi
Colli aretini
Colline pisane
Montespertoli

Cortese di Gavi
Franciacorta
Gattinara
Gavi
Ghemme
Montefalco Sagrantino
Montepulciano
Recioto di Soave
Taurasi
Torgiano
Valtellina
Valtellina Grumello
Valtellina Inferno
Valtellina Sassella
Valtellina Valgella
Vernaccia di San Gimignano
Vermentino di Gallura
1.2.

V.q.p.r.d. που χαρακτηρι΄ζονται µε την ΄ενδειξη «Denominazione di origine controllata»

1.2.1.

Π ε ρ ι ο χ η΄ P i e m o n t e
Alba
Albugnano
Alto Monferrato
Acqui
Asti
Boca
Bramaterra
Caluso
Canavese
Cantavenna
Carema
Casalese
Casorzo d’Asti
Castagnole Monferrato
Castelnuovo Don Bosco
Chieri
Colli tortonesi
Colline novaresi
Colline saluzzesi

1.2.2.

Π ε ρ ι ο χ η΄ V a l e d ’ A o s t a
Arnad-Montjovet
Chambave
Nus
Donnas
La Salle

1.2.3.

Coste della Sesia
Diano d’Alba
Dogliani
Fara
Gabiano
Langhe monregalesi
Langhe
Lessona
Loazzolo
Monferrato
Monferrato Casalese
Ovada
Piemonte
Pinorelese
Roero
Sizzano
Valsusa
Verduno

Enfer d’Arvier
Morgex
Torrette
Valle d’Aosta
Vallée d’Aoste

Π ε ρ ι ο χ η΄ Λ ο µ β α ρ δ ΄α
ι ς
Botticino
Capriano del Colle
Cellatica
Garda
Garda Colli Mantovani
Lugana
Mantovano

Oltrepò Pavese
Riviera del Garda Bresciano
San Colombano al Lambro
San Martino Della Battaglia
Terre di Franciacorta
Valcalepio
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1.2.4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Π ε ρ ι ο χ η΄ T r e n t i n ο - A l t o - A d i g e
Alto Adige
Bozner Leiten
Bressanone
Brixner
Buggrafler
Burgraviato
Caldaro
Casteller
Colli di Bolzano
Eisacktaler
Etschtaler
Gries
Kalterer
Kalterersee
Lago di Caldaro
Meraner Hügel

1.2.5.

Π ε ρ ι ο χ η΄ V e n e t o
Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bardolino
Breganze
Breganze Torcolato
Colli Asolani
Colli Berici
Colli Berici Barbarano
Colli di Conegliano
Colli di Conegliano Fregona
Colli di Conegliano Refrontolo
Colli Euganei
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene Cartizze

1.2.6.

Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo
Friuli Latisana
Isonzo del Friuli
Lison Pramaggiore

Π ε ρ ι ο χ η΄ L i g u r i a
Albenga
Albenganese
Cinque Terre
Colli di Luni
Colline di Levanto
Dolceacqua

1.2.8.

Custoza
Etschtaler
Gambellara
Garda
Lessini Durello
Lison Pramaggiore
Lugana
Montello
Piave
San Martino della Battaglia
Soave
Valdadige
Valdobbiadene
Valpantena
Valpolicella

Π ε ρ ι ο χ η΄ F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a
Carso
Colli Orientali del Friuli
Colli Orientali del Friuli Cialla
Colli Orientali del Friuli Ramandolo
Colli Orientali del Friuli Rosazzo
Collio
Collio Goriziano

1.2.7.

Meranese di collina
Santa Maddalena
Sorni
St. Magdalener
Südtirol
Südtiroler
Terlaner
Terlano
Teroldego Rotaliano
Trentino
Trento
Val Venosta
Valdadige
Valle Isarco
Vinschgau

Finale
Finalese
Golfo del Tigullio
Riviera Ligure di Ponente
Riviera dei fiori

Π ε ρ ι ο χ η΄ Ε m i l i a - R o m a g n a
Bosco Eliceo
Castelvetro
Colli Bolognesi
Colli Bolognesi Classico
Colli Bolognesi Colline di Riosto
Colli Bolognesi Colline Marconiane
Colli Bolognesi Colline Oliveto
Colli Bolognesi Monte San Pietro
Colli Bolognesi Serravalle
Colli Bolognesi Terre di Montebudello
Colli Bolognesi Zola Predosa
Colli d’Imola
Colli di Faenza

Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e Canossa
Colli Piacentini
Colli Piacentini Monterosso
Colli Piacentini Val d’Arda
Colli Piacentini Val Nure
Colli Piacentini Val Trebbia
Reggiano
Reno
Romagna
Santa Croce
Sorbara
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1.2.9.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Π ε ρ ι ο χ η΄ Τ ο σ κ α΄ ν η ς
Barco Reale di Carmignano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Carmignano
Chianti
Chianti classico
Colli Apuani
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Luni
Colline Lucchesi
Costa dell’«Argentario»
Elba
Empolese
Montalcino
Montecarlo
Montecucco
Montepulciano

1.2.10.

Π ε ρ ι ο χ η΄ U m b r i a
Assisi
Colli Martani
Colli Perugini
Colli Amerini
Colli Altotiberini
Colli del Trasimeno

1.2.11.

Genazzano
Gradoli
Marino
Montecompatri Colonna
Montefiascone
Olevano romano
Orvieto
Piglio
Tarquinia
Velletri
Vignanello
Zagarolo

Π ε ρ ι ο χ η΄ Α b r u z z i
Abruzzo
Abruzzo Colline teramane

1.2.14.

Matelica
Metauro
Morro d’Alba
Piceno
Roncaglia
Serrapetrona

Π ε ρ ι ο χ η΄ L a z i o
Affile
Aprilia
Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Circeo
Colli albani
Colli della Sabina
Colli lanuvini
Colli etruschi viterbesi
Cori
Frascati

1.2.13.

Lago di Corbara
Montefalco
Orvieto
Orvietano
Todi
Torgiano

Π ε ρ ι ο χ η΄ M a r c h e
Castelli di Jesi
Colli pesaresi
Colli Ascolani
Colli maceratesi
Conero
Esino
Focara

1.2.12.

Montereggio di Massa Marittima
Montescudaio
Parrina
Pisano di San Torpè
Pitigliano
Pomino
San Gimignano
San Torpè
Sant’Antimo
Scansano
Val d’Arbia
Val di Cornia
Val di Cornia Campiglia Marittima
Val di Cornia Piombino
Val di Cornia San Vincenzo
Val di Cornia Suvereto
Valdichiana
Valdinievole

Π ε ρ ι ο χ η΄ M o l i s e
Biferno
Pentro d’Isernia

Controguerra
Molise
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1.2.15.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Π ε ρ ι ο χ η΄ Κ α µ π α ν ΄α
ι ς
Avellino
Aversa
Campi Flegrei
Capri
Castel San Lorenzo
Cilento
Costa d’Amalfi Furore
Costa d’Amalfi Ravello
Costa d’Amalfi Tramonti
Costa d’Amalfi
Falerno del Massico
Galluccio
Guardiolo

1.2.16.

Π ε ρ ι ο χ η΄ P u g l i a
Alezio
Barletta
Brindisi
Canosa
Castel del Monte
Cerignola
Copertino
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo

1.2.17.

Guardia Sanframondi
Ischia
Massico
Penisola Sorrentina
Penisola Sorrentina-Gragnano
Penisola Sorrentina-Lettere
Penisola Sorrentina-Sorrento
Sannio
Sant’Agata de’ Goti
Solopaca
Taburno
Tufo
Vesuvio

Lucera
Manduria
Martinafranca
Matino
Nardò
Ortanova
Ostuni
Puglia
Salice salentino
San Severo
Squinzano
Trani

Π ε ρ ι ο χ η΄ B a s i l i c a t a
Vulture

1.2.18.

Π ε ρ ι ο χ η΄ Κ α λ α β ρ ΄α
ι ς
Bianco
Bivongi
Cirò
Donnici
Lamezia
Melissa

1.2.19.

Π ε ρ ι ο χ η΄ Σ ι κ ε λ ΄α
ι ς
Alcamo
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Delia Nivolalli
Eloro
Etna
Faro
Lipari
Marsala

1.2.20.

Pollino
San Vito di Luzzi
Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto
Savuto
Scavigna
Verbicaro

Menfi
Noto
Pantelleria
Sambuca di Sicilia
Santa Margherita di Belice
Sciacca
Siracusa
Vittoria

Π ε ρ ι ο χ η΄ Σ α ρ δ η ν ΄α
ι ς
Alghero
Arborea
Bosa
Cagliari
Campidano di Terralba
Mandrolisai
Oristano
Sardegna
Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu
Sardegna-Mogoro
Sardegna-Nepente di Oliena
Sardegna-Oliena
Sardegna-Semidano
Sardegna-Tempio Pausania
Sorso Sennori
Sulcis
Terralba
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2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη

2.1.

Abruzzi
Alto tirino
Colline Teatine
Colli Aprutini
Colli del sangro
Colline Pescaresi

2.2.

Colline Frentane
Histonium
Terre di Chieti
Valle Peligna
Vastese

Basilicata
Basilicata

2.3.

Αυτο΄νοµη επαρχι΄α του Bolzano
Dolomiti
Dolomiten
Mitterberg

2.4.

Καλαβρι΄α
Arghilla
Calabria
Condoleo
Costa Viola
Esaro
Lipuda
Locride

2.5.

Paestum
Pompeiano
Roccamonfina
Terre del Volturno

Εmilia-Romagna
Castelfranco Emilia
Bianco dei Sillaro
Emilia
Fortana del Taro
Forli
Modena

2.7.

Palizzi
Pellaro
Scilla
Val di Neto
Valdamato
Valle dei Crati

Καµπανι΄α
Colli di Salerno
Dugenta
Epomeo
Irpinia

2.6.

Mitterberg tra Cauria e Tel
Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Ravenna
Rubicone
Sillaro
Terre die Veleja
Val Tidone

Friuli-Venezia Giulia
Alto Livenza
Venezia Giulia
Venezie

2.8.

Lazio
Civitella d’Agliano
Colli Cimini
Frusinate
Dei Frusinate

2.9.

Liguria
Colline Savonesi
Val Polcevera

Lazio
Nettuno
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2.10.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Λοµβαρδι΄α
Alto Mincio
Benaco bresciano
Bergamasca
Collina del Milanese
Montenetto di Brescia
Mantova

2.11.

Pavia
Quistello
Ronchi di Brescia
Sabbioneta
Sebino
Terrazze Retiche di Sondrio

Marche
Marche

2.12.

Molise
Osco
Rotae
Terre degli Osci

2.13.

Puglia
Daunia
Murgia
Puglia

2.14.

Σαρδηνι΄α
Barbagia
Colli del Limbara
Isola dei Nuraghi
Marmila
Nuoro
Nurra
Ogliastro
Parteolla

2.15.

Venezie
Vallagarina

Umbria
Allerona
Bettona
Cannara

2.19.

Toscana
Toscano
Val di Magra

Αυτο΄νοµη επαρχι΄α του Trento
Dolomiten
Dolomiti
Atesino

2.18.

Salina
Sicilia
Valle Belice

Tοσκα΄νη
Alta Valle della Greve
Colli della Toscano centrale
Maremma toscana
Orcia

2.17.

Planargia
Romangia
Sibiola
Tharros
Trexenta
Valle dei Tirso
Valli di Porto Pino

Σικελι΄α
Camarro
Colli Ericini
Fontanarossa di Cerda
Salemi

2.16.

Salento
Tarantino
Valle d’Itria

Narni
Spello
Umbria

Veneto
Alto Livenza
Colli Trevigiani
Conselvano
Dolomiten
Dolomiti
Venezie

Marca Trevigiana
Vallagarina
Veneto
Veneto orientale
Verona
Veronese
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Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Amarone
Auslese
Buttafuoco
Cacc’e mmitte
Cannellino
Cerasuolo
Denominazione di origine controllata/DOC/DOC
Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/DOCG
Est! Est!! Est!!!
Fior d’arancio
Governo all’uso Toscano
Gutturnio
Indicazione geografica tipica/IGT/IGT
Lacrima
Lacrima Christi
Lambiccato
Ramie
Rebola
Recioto
Sangue di Guida
Scelto
Sciacchetrà
Sforzato, Sfurzat
Torcolato
Vendemmia Tardiva
Vin Santo Occhio di Pernice
Vin Santo
Vino nobile

VI. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Ahn
Assel
Bech-Kleinmacher
Born
Bous
Burmerange
Canach
Ehnen
Ellange
Elvange
Erpeldange
Gostingen
Greiveldange
Grevenmacher
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Lenningen
Machtum
Mertert
Moersdorf
Mondorf
Niederdonven
Oberdonven
Oberwormeldange
Remerschen
Remich
Rolling
Rosport
Schengen
Schwebsange
Stadtbredimus
Trintange
Wasserbillig
Wellenstein
Wintringen
Wormeldange
2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
...
Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Grand premier cru
Marque Nationale Appellation contrôlée/AC
Premier cru
Vin de pays

VII. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Α.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («vinho de qualidade produzido em
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
região determinada»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν
Alcobaça
Alenquer
Almeirim
Arruda
Bairrada
Biscoitos
Borba
Bucelas
Carcavelos
Cartaxo
Castelo Rodrigo
Chamusca
Chaves
Colares
Coruche
Cova da Beira
Dão

Douro
Encostas da Nave
Encostas de Aire
Evora
Graciosa
Granja-Amareleja
Lafões
Lagoa
Lagos
Madeira/Madère/Madera
Setúbal
Moura
Óbidos
Palmela
Pico
Pinhel
Planalto Mirandês
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Portalegre
Portimão
Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn
Redondo
Reguengos
Santarém
Tavira
1.2.

Ονοµασι΄ες των υποπεριφερειω
΄ν

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D ã o
Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela

1.2.3.

Tomar
Torres Vedras
Valpaços
Varosa
Vidigueira
Vinho Verde
Vinhos Verdes

Silgueiros
Terras de Senhorim
Terras de Azurara

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D o u r o
Alijó
Lamego
Meda

Sabrosa
Vila Real

1.2.4.

Υ π ο π ε ρ ι φ ΄ε ρ ε ι α F a v a i o s

1.2.5.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V a r o s a
Tarouca

1.2.6.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V i n h o s V e r d e s :
Amarante
Basto
Braga
Lima

1.2.7.

Monção
Penafiel
Vinho Verde

Λ ο ι π ΄ε ς
Dão Nobre
Setubal roxo

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Alentejo
Algarve
Alta Estremadura
Beira Litoral
Beira Alta
Beiras
Estremadura
Ribatejo
Minho
Terras Durienses
Terras de Sico
Terras do Sado
Trás-os-Montes

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Colheita Seleccionada
Denominação de Origem/DO
Denominação de Origem Controlada/DOC
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Garrafeira
Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR
Região demarcada
Roxo
Vinho leve
Vinho regional
Region Madeira
Frasqueira
RegionPorto
Crusted/Crusting
Lágrima
Late Bottled Vintage/LBV
Ruby
Tawny
Vintage

VIII. ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

A.

1.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

΄ν
Οι΄νοι ποιο΄τητας παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
English Vineyards
Welsh Vineyards

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
English Counties
Welsh Counties

Β.

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις

Regional wine

IX.

ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

A.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

1.

΄ ν («Qualitätswein bestimmter
Οι΄νοι ποιο΄τητος παραγο΄µενοι εντο΄ς καθορισµε΄νων περιοχω
Anbaugebiete»)

1.1.

Ονοµασι΄ες των αµπελουργικω
΄ ν περιοχω
΄ν
Burgenland
Niederösterreich
Steiermark

Tirol
Vorarlberg
Wien
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1.2.

Ονοµασι΄ες των καθορισµε΄νων περιοχω
΄ν

1.2.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ B u r g e n l a n d
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland

1.2.2.

Mittelburgenland
Südburgenland

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν i e d e r ö s t e r r e i c h
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kremstal

1.2.3.

30.4.2002

Thermenregion
Traisental
Wachau
Weinviertel

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S t e i e r m a r k
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Weststeiermark

1.2.4.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Β ι ΄ε ν ν η ς
Βιε΄ννη

1.3.

Κοινο΄τητες, τµη΄µατα κοινοτη΄των, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν e u s i e d l e r s e e
(α)

Großlage:
Kaisergarten

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen
Altenberg
Bauernaussatz
Bergäcker
Edelgründe
Gabarinza
Goldberg
Hansagweg
Heideboden
Henneberg
Herrnjoch
Herrnsee
Hintenaussere Weingärten
Jungerberg
Kaiserberg

(γ)

Prädium
Rappbühl-Weingärten
Römerstein
Rustenäcker
Sandflur
Sandriegel
Satz
Seeweingärten
Ungerberg
Vierhölzer
Weidener Zeiselberg
Weidener Ungerberg
Weidener Rosenberg

Halbturn
Illmitz
Jois
Kittsee
Mönchhof
Neudorf bei Parndorf
Neusiedl am See
Nickelsdorf
Pamhagen

Parndorf
Podersdorf
Potzneusiedl
St Andrä am Zicksee
Tadten
Wallern im Burgenland
Weiden am See
Winden am See
Zurndorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Andau
Apetlon
Bruckneudorf
Deutsch Jahrndorf
Edelstal
Frauenkirchen
Gattendorf
Gattendorf-Neudorf
Gols

1.3.2.

Kellern
Kirchäcker
Kirchberg
Kleinackerl
Königswiese
Kreuzjoch
Kurzbürg
Ladisberg
Lange Salzberg
Langer Acker
Lehendorf
Neuberg
Pohnpühl

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Ν e u s i e d l e r s e e - H ü g e l l a n d
(α)

Großlagen:
Rosaliakapelle
Sonnenberg
Vogelsang

30.4.2002
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(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Adler/Hrvatski vrh
Altenberg
Bergweinärten
Edelgraben
Fölligberg
Gaisrücken
Goldberg
Großgebirge/Veliki vrh
Hasenriegel
Haussatz
Hochkramer
Hölzlstein
Isl
Johanneshöh

(γ)

Katerstein
Kirchberg
Kleingebirge/Mali vrh
Kleinhöfleiner Hügel
Klosterkeller Siegendorf
Kogel
Kogl/Gritsch
Krci
Kreuzweingärten
Langäcker/Dolnj sirick
Leithaberg
Lichtenbergweingärten
Marienthal
Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak
Purbacher Bugstall
Reisbühel
Ripisce
Römerfeld
Römersteig
Rosenberg
Rübäcker/Ripisce
Schmaläcker
St Vitusberg
Steinhut
Wetterkreuz
Wolfsbach
Zbornje

Loipersbach
Loretto
Marz
Mattersburg
Mörbisch/See
Müllendorf
Neudörfl
Neustift an der Rosalia
Oggau
Oslip
Pöttelsdorf
Pöttsching
Purbach/See
Rohrbach
Rust
St Georgen

St Margarethen
Schattendorf
Schützengebirge
Siegendorf
Sigless
Steinbrunn
Steinbrunn-Zillingtal
Stöttera
Stotzing
Trausdorf/Wulka
Walbersdorf
Wiesen
Wimpassing/Leitha
Wulkaprodersdorf
Zagersdorf
Zemendorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Antau
Baumgarten
Breitenbrunn
Donnerskirchen
Draßburg
Draßburg-Baumgarten
Eisenstadt
Forchtenstein
Forchtenau
Großhöflein
Hirm
Hirm-Antau
Hornstein
Kleinhöflein
Klingenbach
Krensdorf
Leithaprodersdorf

1.3.3.

L 114/259

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ M i t t e l b u r g e n l a n d
(α)

Großlage:
Goldbachtal

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altes Weingebirge
Deideckwald
Dürrau
Gfanger
Goldberg
Himmelsthron
Hochäcker

(γ)

Raga
Sandhoffeld
Sinter
Sonnensteig
Spiegelberg
Weingfanger
Weislkreuz

Klostermarienberg
Kobersdorf
Kroatisch Gerersdorf
Kroatisch Minihof
Lackenbach
Lackendorf
Lutzmannsburg
Mannersdorf
Markt St. Martin
Nebersdorf

Neckenmarkt
Nikitsch
Raiding
Raiding-Unterfrauenhaid
Ritzing
Stoob
Strebersdorf
Unterfrauenheid
Unterpetersdorf
Unterpullendorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Deutschkreutz
Frankenau
Frankenau-Unterderpullendorf
Girm
Großmutschen
Großwarasdorf
Haschendorf
Horitschon
Kleinmutschen
Kleinwarasdorf

1.3.4.

Hochberg
Hochplateau
Hölzl
Im Weingebirge
Kart
Kirchholz
Pakitsch

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d b u r g e n l a n d
(α)

Großlagen:
Pinkatal
Rechnitzer Geschriebenstein
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(β)

30.4.2002

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Gotscher
Rosengarten
Schiller
Tiefer Weg
Wohlauf

(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bonisdorf
Burg
Burgauberg
Burgauberg-Neudauberg
Deutsch Tschantschendorf
Deutschschützen-Eisenberg
Deutsch Bieling
Deutsch Ehrensdorf
Deutsch Kaltenbrunn
Deutsch-Schützen
Eberau
Edlitz
Eisenberg an der Pinka
Eltendorf
Gaas
Gamischdorf
Gerersdorf-Sulz
Glasing
Großmürbisch
Güssing
Güttenbach
Hackerberg
Hagensdorf
Hannersdorf
Harmisch
Hasendorf
Heiligenbrunn
Hoell
Inzenhof

1.3.5.

Kalch
Kirchfidisch
Kleinmürbisch
Kohfidisch
Königsdorf
Kotezicken
Kroatisch Tschantschendorf
Kroatisch Ehrensdorf
Krobotek
Krottendorf bei Güssing
Krottendorf bei Neuhaus
am Klausenbach
Kukmirn
Kulmhohe Gfang
Limbach
Luising
Markt-Neuhodis
Minihof-Liebau
Mischendorf
Moschendorf
Mühlgraben
Neudauberg
Neumarkt im Tauchental
Neusiedl
Neustift
Oberbildein
Ollersdorf
Poppendorf

Punitz
Rax
Rechnitz
Rehgraben
Reinersdorf
Rohr
Rohrbrunn
Schallendorf
St Michael
St Nikolaus
St Kathrein
Stadtschlaining
Steinfurt
Strem
Sulz
Sumetendorf
Tobau
Tschanigraben
Tudersdorf
Unterbildein
Urbersdorf
Weichselbaum
Weiden bei Rechnitz
Welgersdorf
Windisch Minihof
Winten
Woppendorf
Zuberbach

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T h e r m e n r e g i o n
(α)

Großlagen:
Badener Berg
Vöslauer Hauerberg

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Am Hochgericht
Badener Berg
Brunner Berg
Dornfeld
Goldeck
Gradenthal
Großriede Les’hanl
Hochleiten
Holzspur

(γ)

Weißer Stein
Schatzberg
Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Kappellenweg

In Brunnerberg
Jenibergen
Kapellenweg
Kirchenfeld
Kramer
Lange Bamhartstäler
Mandl-Höh
Mitterfeld

Oberkirchen
Pfaffstättner Kogel
Prezessbühel
Rasslerin
Römerberg
Satzing
Steinfeld
Weißer Stein

Brunnenthal
Deutsch-Brodersdorf
Dornau
Dreitstetten
Ebreichsdorf
Eggendorf
Einöde
Enzesfeld
Frohsdorf
Gainfarn

Gamingerhof
Gießhübl
Großau
Gumpoldskirchen
Günselsdsorf
Guntramsdorf
Hirtenberg
Josefsthal
Katzelsdorf
Kottingbrunn

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Bad Fischau-Brunn
Bad Vöslau
Bad Fischau
Baden
Berndorf
Blumau
Blumau-Neurißhof
Braiten
Brunn am Gebirge
Brunn/Schneebergbahn
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Landegg
Lanzenkirchen
Leesodrf
Leobersdorf
Lichtenwörth
Lindabrunn
Maria Enzersdorf
Markt Piesting
Matzendorf
Matzendorf-Hölles
Mitterberg
Mödling
Möllersdorf
Münchendorf
Obereggendorf
Oberwaltersdorf
Oyenhausen
1.3.6.

Perchtoldsdorf
Pfaffstätten
Pottendorf
Rauhenstein
Reisenberg
Schönau/Triesting
Seibersdorf
Siebenhaus
Siegersdorf
Sollenau
Sooß
St Veit
Steinabrückl
Steinfelden
Tattendorf
Teesdorf
Theresienfeld

L 114/261

Traiskirchen
Tribuswinkel
Trumau
Vösendorf
Wagram
Wampersdorf
Weigelsdorf
Weikersdorf/Steinfeld
Wiener Neustadt
Wiener Neudorf
Wienersdorf
Winzendorf
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl
Zillingdorf

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ K r e m s t a l
(α)

Großlagen:
Göttweiger Berg
Kaiser Stiege

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Ebritzstein
Ehrenfelser
Emmerlingtal
Frauengrund
Gartl
Gärtling
Gedersdorfer Kaiserstiege
Goldberg
Großer Berg
Hausberg
Herrentrost

(γ)

Rohrendorfer Gebling
Sandgrube
Scheibelberg
Schrattenpoint
Sommerleiten
Sonnageln
Spiegel
Steingraben
Tümelstein
Weinzierlberg
Zehetnerin

Imbach
Krems
Krems an der Donau
Krustetten
Landersdorf
Meidling
Neustift bei Schönberg
Oberfucha
Oberrohrendorf
Palt
Paudorf
Priel
Rehberg

Rohrendorf bei Krems
Scheibenhof
Senftenberg
Stein an der Donau
Steinaweg-Kleinwien
Stift Göttweig
Stratzing
Stratzing-Droß
Thallern
Tiefenfucha
Unterrohrendorf
Walkersdorf am Kamp
Weinzierl bei Krems

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aigen
Angern
Brunn im Felde
Droß
Egelsee
Eggendorf
Furth
Gedersdorf
Gneixendorf
Göttweig
Höbenbach
Hollenburg
Hörfarth

1.3.7.

Hochäcker
Im Berg
Kirchbühel
Kogl
Kremsleithen
Pellingen
Pfaffenberg
Pfennigberg
Pulverturm
Rammeln
Reisenthal

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ K a m p t a l
(α)

Großlage:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Anger
Auf der Setz
Friesenrock
Gaisberg
Gallenberg
Gobelsberg
Heiligenstein

Hiesberg
Hofstadt
Kalvarienberg
Kremstal
Loiser Berg
Obritzberg
Pfeiffenberg

Sachsenberg
Sandgrube
Spiegel
Stein
Steinhaus
Weinträgerin
Wohra
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(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Altenhof
Diendorf am Walde
Diendorf/Kamp
Elsarn im Straßertale
Engabrunn
Etsdorf am Kamp
Etsdorf-Haitzendorf
Fernitz
Gobelsburg
Grunddorf
Hadersdorf am Kamp
Hadersdorf-Kammern

1.3.8.

30.4.2002

Haindorf
Kammern am Kamp
Kamp
Langenlois
Lengenfeld
Mittelberg
Mollands
Obernholz
Oberreith
Plank/Kamp
Peith
Rothgraben

Schiltern
Schönberg am Kamp
Schönbergneustift
Sittendorf
Stiefern
Straß im Straßertale
Thürneustift
Unterreith
Walkersdorf
Wiedendorf
Zöbing

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ D o n a u l a n d
(α)

Großlagen:
Klosterneuburger Weinberge
Tulbinger Kogel
Wagram-Donauland

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altenberg
Bromberg
Erdpreß
Franzhauser
Fuchsberg
Gänsacker
Georgenberg
Glockengießer
Gmirk
Goldberg
Halterberg

(γ)

Hengsberg
Hengstberg
Himmelreich
Hirschberg
Hochrain
Kreitschental
Kühgraben
Leben
Ortsried
Purgstall
Satzen

Schillingsberg
Schloßberg
Sonnenried
Steinagrund
Traxelgraben
Vorberg
Wadenthal
Wagram
Weinlacke
Wendelstatt
Wora

Gugging
Hasendorf
Henzing
Hintersdorf
Hippersdorf
Höflein an der Donau
Holzleiten
Hütteldorf
Judenau-Baumgarten
Katzelsdorf im Dorf
Katzelsdorf/Zeil
Kierling
Kirchberg/Wagram
Kleinwiesendorf
Klosterneuburg
Königsbrunn
Königsbrunn/Wagram
Königstetten
Kritzendorf
Landersdorf
Michelhausen
Michelndorf
Mitterstockstall
Mossbierbaum
Neudegg
Oberstockstall
Ottenthal
Pixendorf

Plankenberg
Pöding
Reidling
Röhrenbach
Ruppersthal
Saladorf
Sieghartskirchen
Sitzenberg-Reidling
Spital
St Andrä-Wördern
Staasdorf
Stettenhof
Tautendorf
Thürnthal
Tiefenthal
Trasdorf
Tulbing
Tulln
Unterstockstall
Wagram am Wagram
Waltendorf
Weinzierl bei Ollern
Wipfing
Wolfpassing
Wördern
Würmla
Zaußenberg
Zeißelmauer

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Ahrenberg
Abstetten
Altenberg
Ameisthal
Anzenberg
Atzelsdorf
Atzenbrugg
Baumgarten/Reidling
Baumgarten/Wagram
Baumgarten/Tullnerfeld
Chorherrn
Dietersdorf
Ebersdorf
Egelsee
Einsiedl
Elsbach
Engelmannsbrunn
Fels
Fels/Wagram
Feuersbrunn
Freundorf
Gerasdorf b.Wien
Gollarn
Gösing
Grafenwörth
Groß-Rust
Großriedenthal
Großweikersdorf
Großwiesendorf
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Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ T r a i s e n t a l
(α)

Großlage:
Traismaurer Weinberge

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Am Nasenberg
Antingen
Brunberg
Eichberg
Fuchsenrand
Gerichtsberg
Grillenbühel
Halterberg
Händlgraben

(γ)

Sonnleiten
Spiegelberg
Tiegeln
Valterl
Weinberg
Wiegen
Zachling
Zwirch

Inzersdorf ob der Traisen
Inzersdorf-Geztersdorf
Kappeln
Katzenberg
Killing
Kleinrust
Kuffern
Langmannersdorf
Mitterndorf
Neusiedl
Neustift
Nußdorf ob derTraisen
Oberndorf am Gebirge
Oberndorf in der Ebene
Oberwinden
Oberwölbing
Obritzberg-Rust
Ossarn
Pfaffing
Rassing
Ratzersdorf

Reichersdorf
Ried
Rottersdorf
Schweinern
St Andrä/Traisen
St Pölten
Statzendorf
Stollhofen
Thallern
Theyern
Traismauer
Unterradlberg
Unterwölbing
Wagram an der Traisen
Waldletzberg
Walpersdorf
Weidling
Weißenkrichen/Perschling
Wetzmannsthal
Wielandsthal
Wölbing

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Absdorf
Adletzberg
Ambach
Angern
Diendorf
Dörfl
Edering
Eggendorf
Einöd
Etzersdorf
Franzhausen
Frauendorf
Fugging
Gemeinlebarn
Getzersdorf
Großrust
Grünz
Gutenbrunn
Haselbach
Herzogenburg
Hilpersdorf

1.3.10.

Hausberg
In der Wiegn’n
In der Leithen
Kellerberg
Kölbing
Kreit
Kufferner Steinried
Leithen
Schullerberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ C a r n u n t u m
(α)

Großlage:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Aubühel
Braunsberg
Dorfbrunnenäcker
Füllenbeutel
Gabler
Golden
Haidäcker
Hausweinäcker

(γ)

Hausweingärten
Hexenberg
Kirchbergen
Lange Letten
Lange Weingärten
Mitterberg
Mühlbachacker

Mühlweg
Rosenberg
Spitzerberg
Steinriegl
Tilhofen
Ungerberg
Unterschilling

Göttlesbrunn
Göttlesbrunn-Arbesthal
Gramatneusiedl
Hainburg/Donau
Haslau/Donau
Haslau-Maria Ellend
Himberg
Hof/Leithaberge
Höflein
Hollern
Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge
Margarethen am Moos
Maria Ellend
Moosbrunn
Pachfurth
Petronell
Petronell-Carnuntum
Prellenkirchen
Regelsbrunn
Rohrau
Sarasdorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Arbesthal
Au am Leithagebirge
Bad Deutsch-Altenburg
Berg
Bruck an der Leitha
Deutsch-Haslau
Ebergassing
Enzersdorf/Fischa
Fischamend
Gallbrunn
Gerhaus
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Scharndorf
Schloß Prugg
Schönabrunn
Schwadorf
Sommerein
1.3.11.

Stixneusiedl
Trautmannsdorf/Leitha
Velm
Wienerherberg

30.4.2002

Wildungsmauer
Wilfleinsdorf
Wolfsthal-Berg
Zwölfaxing

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W a c h a u
(α)

Großlage:
Frauenweingärten

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Burgberg
Frauengrund
Goldbügeln
Gottschelle
Höhlgraben
Im Weingebirge
Katzengraben

(γ)

Setzberg
Silberbühel
Singerriedel
Spickenberg
Steiger
Stellenleiten
Tranthal

Krustetten
Loiben
Mautern
Mauternbach
Mitterarnsdorf
Mühldorf
Oberarnsdorf
Oberbergern
Oberloiben
Rossatz-Rührsdorf
Schwallenbach
Spitz

St Lorenz
St Johann
St Michael
Tiefenfucha
Unterbergern
Unterloiben
Vießling
Weißenkirchen/Wachau
Weißenkirchen
Willendorf
Willendorf in der Wachau
Wösendorf/Wachau

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aggsbach
Aggsbach-Markt
Baumgarten
Bergern/Dunkelsteinerwald
Dürnstein
Eggendorf
Elsarn am Jauerling
Furth
Groisbach
Gut am Steg
Höbenbach
Joching
Köfering

1.3.12.

Kellerweingärten
Kiernberg
Klein Gebirg
Mitterweg
Neubergen
Niederpoigen
Schlucht

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W e i n v i e r t e l
(α)

Großlagen:
Bisamberg-Kreuzenstein
Falkensteiner Hügelland

(β)

Matzner Hügel
Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

Fochleiten
Freiberg
Freybergen
Fuchsenberg
Fürstenbergen
Gaisberg
Galgenberg
Gerichtsberg
Geringen
Goldberg
Goldbergen
Gollitschen
Großbergen
Grundern
Haad
Haidberg
Haiden
Haspelberg
Hausberg
Hauseingärten
Hausrucker
Heiligengeister
Hermannschachern
Herrnberg

Hinter der Kirchen
Hirschberg
Hochfeld
Hochfeld
Hochstraß
Holzpoint
Hundsbergen
Im Inneren Rain
Im Potschallen
In Aichleiten
In den Hausweingärten
In Hamert
In Rothenpüllen
In Sechsern
In Trenken
Johannesbergen
Jungbirgen
Junge Frauenberge
Jungherrn
Kalvarienberg
Kapellenfeld
Kirchbergen
Kirchenberg
Kirchluß

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Adamsbergen
Altenberg
Altenbergen
Alter Kirchenried
Altes Gebirge
Altes Weingebirge
Am Berghundsleithen
Am Lehmim
Am Wagram
Antlasbergen
Antonibergen
Aschinger
Auberg
Auflangen
Bergen
Bergfeld
Birthaler
Bogenrain
Bruch
Bürsting
Detzenberg
Die alte Haider
Ekartsberg
Feigelbergen

30.4.2002
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Kirchweinbergen
Kogelberg
Köhlberg
Königsbergen
Kreuten
Lamstetten
Lange Ried
Lange Vierteln
Lange Weingärten
Leben
Lehmfeld
Leitenberge
Leithen
Lichtenberg
Ließen
Lindau
Lissen
Martal
Maxendorf
Merkvierteln
Mitterberge
Mühlweingärten
Neubergergen
Neusatzen
Nußberg
Ölberg
Ölbergen
Platten
Pöllitzern
(γ)

L 114/265

Preussenberg
Purgstall
Raschern
Reinthal
Reishübel
Retzer Winberge
Rieden um den Heldenberg
Rösel
Rosenberg
Roseneck
Saazen
Sandbergen
Sandriegl
Satzen
Sätzweingärten
Sauenberg
Sauhaut
Saurüßeln
Schachern
Schanz
Schatz
Schatzberg
Schilling
Schmallissen
Schmidatal
Schwarzerder
Sechterbergen
Silberberg
Sommerleiten

Sonnberg
Sonnen
Sonnleiten
Steinberg
Steinbergen
Steinhübel
Steinperz
Stöckeln
Stolleiten
Strassfeld
Stuffeln
Tallusfeld
Veigelberg
Vogelsinger
Vordere Bergen
Warthberg
Weinried
Weintalried
Weisser Berg
Zeiseln
Zuckermandln
Zuckermantel
Zuckerschleh
Züngel
Zutrinken
Zwickeln
Zwiebelhab
Zwiefänger

Dobermannsdorf
Drasenhofen
Drösing
Dürnkrut
Dürnleis
Ebendorf
Ebenthal
Ebersbrunn
Ebersdorf an der Zaya
Eggenburg
Eggendorf am Walde
Eggendorf
Eibesbrunn
Eibesthal
Eichenbrunn
Eichhorn
Eitzersthal
Engelhartstetten
Engelsdorf
Enzersdorf bei Staatz
Enzersdorf im Thale
Enzersfeld
Erdberg
Erdpreß
Ernstbrunn
Etzmannsdorf
Fahndorf
Falkenstein
Fallbach
Föllim
Frättingsdorf
Frauendorf/Schmida
Friebritz
Füllersdorf
Furth
Gaindorf
Gaisberg
Gaiselberg

Gaisruck
Garmanns
Gars am Kamp
Gartenbrunn
Gaubitsch
Gauderndorf
Gaweinstal
Gebmanns
Geitzendorf
Gettsdorf
Ginzersdorf
Glaubendorf
Gnadendorf
Goggendorf
Goldgeben
Göllersdorf
Gösting
Götzendorf
Grabern
Grafenberg
Grafensulz
Groißenbrunn
Groß Ebersdorf
Groß-Engersdorf
Groß-Inzersdorf
Groß-Schweinbarth
Großharras
Großkadolz
Großkrut
Großmeiseldorf
Großmugl
Großnondorf
Großreipersdorf
Großrußbach
Großstelzendorf
Großwetzdorf
Grub an der March
Grübern

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Alberndorf im Pulkautal
Alt Höflein
Alt Ruppersdorf
Altenmarkt im Thale
Altenmarkt
Altlichtenwarth
Altmanns
Ameis
Amelsdorf
Angern an der March
Aschendorf
Asparn an der Zaya
Aspersdorf
Atzelsdorf
Au
Auersthal
Auggenthal
Bad Pirawarth
Baierdorf
Bergau
Bernhardsthal
Bisamberg
Blumenthal
Bockfließ
Bogenneusiedl
Bösendürnbach
Braunsdorf
Breiteneich
Breitenwaida
Bruderndorf
Bullendorf
Burgschleinitz
Burgschleinitz-Kühnring
Deinzendorf
Diepolz
Dietersdorf
Dietmannsdorf
Dippersdorf
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Grund
Gumping
Guntersdorf
Guttenbrunn
Hadres
Hagenberg
Hagenbrunn
Hagendorf
Hanfthal
Hardegg
Harmannsdorf
Harrersdorf
Hart
Haselbach
Haslach
Haugsdorf
Hausbrunn
Hauskirchen
Hausleiten
Hautzendorf
Heldenberg
Herrnbaumgarten
Herrnleis
Herzogbirbaum
Hetzmannsdorf
Hipples
Höbersbrunn
Hobersdorf
Höbertsgrub
Hochleithen
Hofern
Hohenau an der March
Hohenruppersdorf
Hohenwarth
Hohenwarth-Mühlbach
Hollabrunn
Hollenstein
Hörersdorf
Horn
Hornsburg
Hüttendorf
Immendorf
Inkersdorf
Jedenspeigen
Jetzelsdorf
Kalladorf
Kammersdorf
Karnabrunn
Kattau
Katzelsdorf
Kettlasbrunn
Ketzelsdorf
Kiblitz
Kirchstetten
Kleedorf
Klein Hadersdorf
Klein Riedenthal
Klein Haugsdorf
Klein-Harras
Klein-Meiseldorf
Klein-Reinprechtsdorf
Klein-Schweinbarth
Kleinbaumgarten
Kleinebersdorf
Kleinengersdorf
Kleinhöflein
Kleinkadolz
Kleinkirchberg
Kleinrötz
Kleinsierndorf
Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf
Kleinweikersdorf
Kleinwetzdorf
Kleinwilfersdorf
Klement
Kollnbrunn
Königsbrunn
Kottingneusiedl
Kotzendorf
Kreuttal
Kreuzstetten
Kronberg
Kühnring
Laa an der Thaya
Ladendorf
Langenzersdorf
Lanzendorf
Leitzersdorf
Leobendorf
Leodagger
Limberg
Loidesthal
Loosdorf
Magersdorf
Maigen
Mailberg
Maisbirbaum
Maissau
Mallersbach
Manhartsbrunn
Mannersdorf
Marchegg
Maria Roggendorf
Mariathal
Martinsdorf
Matzelsdorf
Matzen
Matzen-Raggendorf
Maustrenk
Meiseldorf
Merkersdorf
Michelstetten
Minichhofen
Missingdorf
Mistelbach
Mittergrabern
Mitterretzbach
Mödring
Mollmannsdorf
Mörtersdorf
Mühlbach a. M.
Münichsthal
Naglern
Nappersdorf-Kammersdorf
Neubau
Neudorf bei Staatz
Neuruppersdorf
Neusiedl/Zaya
Nexingin
Niederabsdorf
Niederfellabrunn
Niederhollabrunn
Niederkreuzstetten
Niederleis
Niederrußbach
Niederschleinz
Niedersulz
Nursch
Oberdürnbach
Oberfellabrunn
Obergänserndorf

30.4.2002

Obergrabern
Obergrub
Oberhautzental
Oberkreuzstetten
Obermallebarn
Obermarkersdorf
Obernalb
Oberolberndorf
Oberparschenbrunn
Oberravelsbach
Oberretzbach
Oberrohrbach
Oberrußbach
Oberschoderlee
Obersdorf
Obersteinabrunn
Oberstinkenbrunn
Obersulz
Oberthern
Oberzögersdorf
Obritz
Olbersdorf
Olgersdorf
Ollersdorf
Ottendorf
Ottenthal
Paasdorf
Palterndorf
Palterndorf/Dobermannsdorf
Paltersdorf
Passauerhof
Passendorf
Patzenthal
Patzmannsdorf
Peigarten
Pellendorf
Pernersdorf
Pernhofen
Pettendorf
Pfaffendorf
Pfaffstetten
Pfösing
Pillersdorf
Pillichsdorf
Pirawarth
Platt
Pleißling
Porrau
Pottenhofen
Poysbrunn
Poysdorf
Pranhartsberg
Prinzendorf/Zaya
Prottes
Puch
Pulkau
Pürstendorf
Putzing
Pyhra
Rabensburg
Radlbrunn
Raffelhof
Rafing
Ragelsdorf
Raggendorf
Rannersdorf
Raschala
Ravelsbach
Reikersdorf
Reinthal
Retz
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Retz-Altstadt
Retz-Stadt
Retzbach
Reyersdorf
Riedenthal
Ringelsdorf
Ringelsdorf-Niederabsdorf
Ringendorf
Rodingersdorf
Roggendorf
Rohrbach
Rohrendorf/Pulkau
Ronthal
Röschitz
Röschitzklein
Roseldorf
Rückersdorf
Rußbach
Schalladorf
Schleinbach
Schletz
Schönborn
Schöngrabern
Schönkirchen
Schönkirchen-Reyersdorf
Schrattenberg
Schrattenthal
Schrick
Seebarn
Seefeld
Seefeld-Kadolz
Seitzerdorf-Wolfpassing
Senning
Siebenhirten
Sierndorf
Sierndorf/March
Sigmundsherberg
Simonsfeld
Sitzendorf an der Schmida
Sitzenhart
Sonnberg
Sonndorf
1.3.13.

Spannberg
St Bernhard-Frauenhofen
St Ulrich
Staatz
Staatz-Kautzendorf
Starnwörth
Steinabrunn
Steinbrunn
Steinebrunn
Stetteldorf/Wagram
Stetten
Stillfried
Stockerau
Stockern
Stoitzendorf
Straning
Stranzendorf
Streifing
Streitdorf
Stronsdorf
Stützenhofen
Sulz im Weinviertel
Suttenbrunn
Tallesbrunn
Traunfeld
Tresdorf
Ulrichskirchen
Ulrichskirchen-Schleinbach
Ungerndorf
Unterdürnbach
Untergrub
Unterhautzental
Untermallebarn
Untermarkersdorf
Unternalb
Unterolberndorf
Unterparschenbrunn
Unterretzbach
Unterrohrbach
Unterstinkenbrunn
Unterthern

L 114/267

Velm
Velm-Götzendorf
Viendorf
Waidendorf
Waitzendorf
Waltersdorf
Waltersdorf/March
Walterskirchen
Wartberg
Waschbach
Watzelsdorf
Weikendorf
Wetzelsdorf
Wetzleinsdorf
Weyerburg
Wieselsfeld
Wiesern
Wildendürnbach
Wilfersdorf
Wilhelmsdorf
Windisch-Baumgarten
Windpassing
Wischathal
Wolfpassing an der Hochleithen
Wolfpassing
Wolfsbrunn
Wolkersdorf/Weinviertel
Wollmannsberg
Wullersdorf
Wultendorf
Wulzeshofen
Würnitz
Zellerndorf
Zemling
Ziersdorf
Zissersdorf
Zistersdorf
Zlabern
Zogelsdorf
Zwentendorf
Zwingendorf

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
Sausal
Südsteirisches Rebenland

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altenberg
Brudersegg
Burgstall
Czamillonberg/Kaltenegg
Eckberg
Eichberg
Einöd
Gauitsch
Graßnitzberg
Harrachegg
Hochgraßnitzberg

(γ)

Karnerberg
Kittenberg
Königsberg
Kranachberg
Lubekogel
Mitteregg
Nußberg
Obegg
Päßnitzerberger Römerstein
Pfarrweingarten
Schloßberg

Sernauberg
Speisenberg
Steinriegl
Stermitzberg
Urlkogel
Wielitsch
Wilhelmshöhe
Witscheinberg
Witscheiner Herrenberg
Zieregg
Zoppelberg

Brudersegg
Burgstall
Eckberg
Ehrenhausen
Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg
Einöd
Empersdorf
Ewitsch
Flamberg

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aflenz an der Sulm
Altenbach
Altenberg
Arnfels
Berghausen
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Fötschach
Gamlitz
Gauitsch
Glanz
Gleinstätten
Goldes
Göttling
Graßnitzberg
Greith
Großklein
Großwalz
Grottenhof
Grubtal
Hainsdorf/Schwarzautal
Hasendorf an der Mur
Heimschuh
Höch
Kaindorf an der Sulm
Kittenberg
Kitzeck im Sausal
Kogelberg
Kranach
Kranachberg
Labitschberg
Lang
Langaberg
Langegg
Lebring — St Margarethen
Leibnitz
Leutschach

1.3.14.

Lieschen
Maltschach
Mattelsberg
Mitteregg
Muggenau
Nestelbach
Nestelberg/Heimschuh
Nestelberg/Großklein
Neurath
Obegg
Oberfahrenbach
Obergreith
Oberhaag
Oberlupitscheni
Obervogau
Ottenberg
Paratheregg
Petzles
Pistorf
Pößnitz
Prarath
Ratsch an der Weinstraße
Remschnigg
Rettenbach
Rettenberg
Retznei
Sausal
Sausal-Kerschegg
Schirka
Schloßberg

30.4.2002

Schönberg
Schönegg
Seggauberg
Sernau
Spielfeld
St Andrä i.S.
St Andrä-Höch
St Johann im Saggautal
St Nikolai im Sausal
St Nikolai/Draßling
St Ulrich/Waasen
Steinbach
Steingrub
Steinriegel
Sulz
Sulztal an der Weinstraße
Tillmitsch
Unterfahrenbach
Untergreith
Unterhaus
Unterlupitscheni
Vogau
Wagna
Waldschach
Weitendorf
Wielitsch
Wildon
Wolfsberg/Schw.
Zieregg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ W e s t s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Burgegg
Dittenberg
Guntschenberg
Hochgrail
St Ulrich i. Gr.

(γ)

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aibl
Bad Gams
Deutschlandsberg
Frauental an der Laßnitz
Graz
Greisdorf
Groß St. Florian
Großradl
Gundersdorf
Hitzendorf
Hollenegg
Krottendorf

1.3.15.

Lannach
Ligist
Limberg
Marhof
Mooskirchen
Pitschgau
Preding
Schwanberg
Seiersberg
St Bartholomä
St Martin i.S.
St Stefan ob Stainz

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ S ü d o s t s t e i e r m a r k
(α)

Großlagen:
Oststeirisches Hügelland
Vulkanland

St Johann ob Hohenburg
St Peter i.S.
Stainz
Stallhofen
Straßgang
Sulmeck-Greith
Unterbergla
Unterfresen
Weibling
Wernersdorf
Wies

30.4.2002
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(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Annaberg
Buchberg
Burgfeld
Hofberg
Hoferberg
Hohenberg
Hürtherberg
Kirchleiten

(γ)

L 114/269

Klöchberg
Königsberg
Prebensdorfberg
Rathenberg
Reiting
Ringkogel
Rosenberg
Saziani

Schattauberg
Schemming
Schloßkogel
Seindl
Steintal
Stradenberg
Sulzberg
Weinberg

Gniebing
Goritz
Gosdorf
Gossendorf
Grabersdorf
Grasdorf
Greinbach
Großhartmannsdorf
Grössing
Großsteinbach
Großwilfersdorf
Grub
Gruisla
Gschmaier
Gutenberg an der Raabklamm
Gutendorf
Habegg
Hainersdorf
Haket
Halbenrain
Hart bei Graz
Hartberg
Hartberg-Umgebung
Hartl
Hartmannsdorf
Haselbach
Hatzendorf
Herrnberg
Hinteregg
Hirnsdorf
Hochenegg
Hochstraden
Hof bei Straden
Hofkirchen bei Hardegg
Höflach
Hofstätten
Hofstätten bei Deutsch
Hohenbrugg
Hohenkogl
Hopfau
Ilz
Ilztal
Jagerberg
Jahrbach
Jamm
Johnsdorf-Brunn
Jörgen
Kaag
Kaibing
Kainbach
Lalch
Kapfenstein
Karbach
Kirchberg an der Raab
Klapping
Kleegraben
Kleinschlag
Klöch

Klöchberg
Kohlgraben
Kölldorf
Kornberg bei Riegersburg
Krennach
Krobathen
Kronnersdorf
Krottendorf
Krusdorf
Kulm bei Weiz
Laasen
Labuch
Landscha bei Weiz
Laßnitzhöhe
Leitersdorf im Raabtal
Lembach bei Riegersburg
Lödersdorf
Löffelbach
Loipersdorf bei Fürstenfeld
Lugitsch
Maggau
Magland
Mahrensdorf
Maierdorf
Maierhofen
Markt Hartmannsdorf
Marktl
Merkendorf
Mettersdorf am Saßbach
Mitterdorf an der Raab
Mitterlabill
Mortantsch
Muggendorf
Mühldorf bei Feldbach
Mureck
Murfeld
Nägelsdorf
Nestelbach im Ilztal
Neudau
Neudorf
Neusetz
Neustift
Nitscha
Oberdorf am Hochegg
Obergnas
Oberkarla
Oberklamm
Oberspitz
Obertiefenbach
Öd
Ödgraben
Ödt
Ottendorf an der Rittschein
Penzendorf
Perbersdorf bei St. Peter
Persdorf
Pertlstein
Petersdorf

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Aigen
Albersdorf-Prebuch
Allerheiligen bei Wildon
Altenmarkt bei Fürstenfeld
Altenmarkt bei Riegersburg
Aschau
Aschbach bei Fürstenfeld
Auersbach
Aug-Radisch
Axbach
Bad Waltersdorf
Bad Radkersburg
Bad Gleichenberg
Bairisch Kölldorf
Baumgarten bei Gnas
Bierbaum am Auersbach
Bierbaum
Breitenfeld/Rittschein
Buch-Geiseldorf
Burgfeld
Dambach
Deutsch Goritz
Deutsch Haseldorf
Dienersdorf
Dietersdorf am Gnasbach
Dietersdorf
Dirnbach
Dörfl
Ebersdorf
Edelsbach bei Feldbach
Edla
Eichberg bei Hartmannsdorf
Eichfeld
Entschendorf am Ottersbach
Entschendorf
Etzersdorf-Rollsdorf
Fehring
Feldbach
Fischa
Fladnitz im Raabtal
Flattendorf
Floing
Frannach
Frösaugraben
Frössauberg
Frutten
Frutten-Geißelsdorf
Fünfing bei Gleisdorf
Fürstenfeld
Gabersdorf
Gamling
Gersdorf an der Freistritz
Gießelsdorf
Gleichenberg-Dorf
Gleisdorf
Glojach
Gnaning
Gnas
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Petzelsdorf
Pichla bei Radkersburg
Pichla
Pirsching am Traubenberg
Pischelsdorf in der Steiermark
Plesch
Pöllau
Pöllauberg
Pölten
Poppendorf
Prebensdorf
Pressguts
Pridahof
Puch bei Weiz
Raabau
Rabenwald
Radersdorf
Radkersburg Umgebung
Radochen
Ragnitz
Raning
Ratschendorf
Reichendorf
Reigersberg
Reith bei Hartmannsdorf
Rettenbach
Riegersburg
Ring
Risola
Rittschein
Rohr an der Raab
Rohr bei Hartberg
Rohrbach am Rosenberg
Rohrbach bei Waltersdorf
Romatschachen
Ruppersdorf
Saaz
Schachen am Römerbach

1.3.16.

Schölbing
Schönau
Schönegg bei Pöllau
Schrötten bei Deutsch-Goritz
Schwabau
Schwarzau im Schwarzautal
Schweinz
Sebersdorf
Siebing
Siegersdorf bei Herberstein
Sinabelkirchen
Söchau
Speltenbach
St Peter am Ottersbach
St Johann bei Herberstein
St Veit am Vogau
St Kind
St Anna am Aigen
St Georgen an der Stiefing
St Johann in der Haide
St Margarethen an der Raab
St Nikolai ob Draßling
St Marein bei Graz
St Magdalena am Lemberg
St Stefan im Rosental
St Lorenzen am Wechsel
Stadtbergen
Stainz bei Straden
Stang bei Hatzendorf
Staudach
Stein
Stocking
Straden
Straß
Stubenberg
Sulz bei Gleisdorf
Sulzbach
Takern

30.4.2002

Tatzen
Tautendorf
Tiefenbach bei Kaindorf
Tieschen
Trautmannsdorf/Oststeiermark
Trössing
Übersbach
Ungerdorf
Unterauersbach
Unterbuch
Unterfladnitz
Unterkarla
Unterlamm
Unterlaßnitz
Unterzirknitz
Vockenberg
Wagerberg
Waldsberg
Walkersdorf
Waltersdorf in der Oststeiermark
Waltra
Wassen am Berg
Weinberg an der Raab
Weinberg
Weinburg am Sassbach
Weißenbach
Weiz
Wetzelsdorf bei Jagerberg
Wieden
Wiersdorf
Wilhelmsdorf
Wittmannsdorf
Wolfgruben bei Gleisdorf
Zehensdorf
Zelting
Zerlach
Ziegenberg

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Β ι ΄ε ν ν η ς
(α)

Großlagen:
Bisamberg-Wien
Georgenberg
Kahlenberg
Nußberg

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
Altweingarten
Auckenthal
Bellevue
Breiten
Burgstall
Falkenberg
Gabrissen
Gallein
Gebhardin

(γ)

Gernen
Herrenholz
Hochfeld
Jungenberg
Jungherrn
Kuchelviertel
Langteufel
Magdalenenhof
Mauer

Mitterberg
Oberlaa
Preußen
Reisenberg
Rosengartl
Schenkenberg
Steinberg
Wiesthalen

Kalksburg
Liesing
Mauer
Neustift
Nußdorf
Ober Sievering
Oberlaa-Stadt

Ottakring
Pötzleinsdorf
Rodaun
Stammersdorf
Strebersdorf
Unter Sievering

Κοινο΄τητες η΄ τµη΄µατα κοινοτη΄των:
Dornbach
Grinzing
Groß Jedlersdorf
Heiligenstadt
Innere Stadt
Josefsdorf
Kahlenbergerdorf

30.4.2002

EL
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Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ V o r a r l b e r g
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
—

(γ)

Κοινο΄τητες:
Bregenz
Röthis

1.3.18.

Κ α θ ο ρ ι σ µ ΄ε ν η π ε ρ ι ο χ η΄ Τ υ ρ ο΄ λ ο υ
(α)

Großlagen:
—

(β)

Rieden, Fluren, Einzellagen:
—

(γ)

Κοινο΄τητα:
Zirl

2.

Επιτραπε΄ζιοι οι΄νοι που φε΄ρουν γεωγραφικη΄ ΄ενδειξη
Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

B.
Ausbruchwein
Auslese
Auslesewein
Beerenauslese
Beerenauslesewein
Bergwein
Eiswein
Heuriger
Kabinett

Παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
Kabinettwein
Landwein
Prädikatswein
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart
Spätlese
Spätlesewein
Strohwein
Sturm
Trockenbeerenauslese
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B.

Προστατευο΄µενες ονοµασι΄ες για τα αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

I.

1.

Cantons
Zürich

Appenzell Innerrhoden

Bern/Berne

Appenzell Ausserrhoden

Luzern

St Gallen

Uri

Graubünden

Schwyz

Aargau

Nidwalden

Thurgau

Glarus

Ticino

Fribourg/Freiburg

Vaud

Basel-Land

Valais/Wallis

Basel-Stadt

Neuchâtel

Solothurn

Genève

Schaffhausen

Jura

1.1.

Zürich

1.1.1.

Zürichsee
Erlenbach
— Mariahalde
— Turmgut
Herrliberg
— Schipfgut
Hombrechtikon
— Feldbach
— Rosenberg
— Trüllisberg
Küsnacht
Kilchberg
Männedorf

1.1.2.

Γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις

Meilen
— Appenhalde
— Chorherren
Richterswil
Stäfa
— Lattenberg
— Sternenhalde
— Uerikon
Thalwil
Uetikon am See
Wädenswil
Zollikon

Limmattal
Höngg
Oberengstringen
Oetwil an der Limmat
Weiningen

1.1.3.

Züricher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
— Teufen
— Schloss Teufen
Glattfelden
Hüntwangen
Kloten
Lufingen

Niederhasli
Niederwenigen
Nürensdorf
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Regensdorf
Steinmaur
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weiach
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1.1.4.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Weinland
Adlikon
Andelfingen
— Heiligberg
Benken
Berg am Irchel
Buch am Irchel
Dachsen
Dättlikon
Dinhard
Dorf
— Goldenberg
— Schloss Goldenberg
— Schwerzenberg
Elgg
Ellikon
Elsau
Flaach
— Worrenberg
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
— Klosterberg

1.2.

Bern/Berne
Biel/Bienne
Erlach/Cerlier
Gampelen/Champion
Ins/Anet
Neuenstadt/La Neuveville
— Schafis/Chavannes
Ligerz/Gléresse
— Schernelz
Oberhofen

1.3.

Uri
Bürglen
Flüelen

1.5.

Schwyz
Altendorf
Küssnacht am Rigi
Leutschen
Wangen
Wollerau

1.6.

Sigriswil
Spiez
Tschugg
Tüscherz/Daucher
— Alfermée
Twann/Douane
— St Petersinsel/Ile St-Pierre
Vignelz/Vigneule

Luzern
Aesch
Altwis
Dagmersellen
Ermensee
Gelfingen
Heidegg

1.4.

Kleinandelfingen
— Schiterberg
Marthalen
Neftenbach
— Wartberg
Ossingen
Pfungen
Rheinau
Rickenbach
Seuzach
Stammheim
Trüllikon
— Rudolfingen
— Wildensbuch
Truttikon
Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Volken
Waltalingen
— Schloss Schwandegg
— Schloss Giersberg
Wiesendangen
Wildensbuch
Winterthur-Wülflingen

Nidwalden
Stans

Hitzkirch
Hohenrain
Horw
Meggen
Weggis
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Glarus
Niederurnen
Glarus

1.8.

Fribourg/Freiburg
Vully
— Nant
— Praz
— Sugiez
— Môtier
— Mur
Cheyres
Font

1.9.

Basel-Land
Aesch
— Tschäpperli
Arisdorf
Arlesheim
Balstahl
— Klus
Biel-Benken
Binningen
Bottmingen
Buus
Ettingen
Itingen
Liestal

1.10.

Maisprach
Muttenz
Oberdorf
Pfeffingen
Pratteln
Reinach
Sissach
Tenniken
Therwil
Wintersingen
Ziefen
Zwingen

Basel-Stadt
Riehen

1.11.

Solothurn
Buchegg
Dornach
Erlinsbach
Flüh
Hofstetten
Rodersdorf
Witterswil

1.12.

Schaffhausen
Altdorf
Beringen
Buchberg
Buchegg
Dörflingen
— Heerenberg
Gächlingen
Hallau
Löhningen
Oberhallau
Osterfingen
Rüdlingen

Schaffhausen
— Heerenberg
— Munot
— Rheinhalde
Schleitheim
Siblingen
— Eisenhalde
Stein am Rhein
— Blaurock
— Chäferstei
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen

30.4.2002

30.4.2002

EL

1.13.
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Appenzell Innerrhoden
Oberegg

1.14.

Appenzell Ausserrhoden
Lutzenberg

1.15.

St Gallen
Altstätten
— Forst
Amden
Au
— Monstein
Ragaz
— Freudenberg
Balgach
Berneck
— Pfauenhalde
— Rosenberg
Bronchhofen
Eichberg
Flums
Frümsen
Grabs
— Werdenberg
Heerbrugg
Jona
Marbach

1.16.

Graubünden
Bonaduz
Cama
Chur
Domat/Ems
Felsberg
Fläsch
Grono
Igis
Jenins
Leggia

1.17.

Mels
Oberriet
Pfäfers
Quinten
Rapperswil
Rebstein
Rheineck
Rorschacherberg
Sargans
Sax
Sevelen
St. Margrethen
Thal
— Buchberg
Tscherlach
Walenstadt
Wartau
Weesen
Werdenberg
Wil

Maienfeld
— St. Luzisteig
Malans
Mesolcina
Monticello
Roveredo
San Vittore
Verdabbio
Zizers

Aargau
Auenstein
Baden
Bergdietikon
— Herrenberg
Biberstein
Birmenstorf
Böttstein
Bözen
Bremgarten
— Stadtreben
Döttingen
Effingen
Egliswil
Elfingen
Endingen
Ennetbaden
— Goldwand
Erlinsbach

Frick
Gansingen
Gebensdorf
Gipf-Oberfrick
Habsburg
Herznach
Hornussen
— Stiftshalde
Hottwil
Kaisten
Kirchdorf
Klingnau
Küttigen
Lengnau
Lenzburg
— Goffersberg
— Burghalden
Magden
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Manndach
Meisterschwanden
Mettau
Möriken
Muri
Niederrohrdorf
Oberflachs
Oberhof
Oberhofen
Obermumpf
Oberrohrdorf
Oeschgen
Remigen
Rüfnach
— Bödeler
— Rütiberg
Schaffisheim
Schinznach
Schneisingen
Seengen
— Berstenberg
— Wessenberg
1.18.

Thurgau

1.18.1.

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι
Diessenhofen
— St Katharinental
Frauenfeld
— Guggenhürli
— Holderberg
Herdern
— Kalchrain
— Schloss Herdern
Hüttwilen
— Guggenhüsli
— Stadtschryber
Niederneuenforn
— Trottenhalde
— Landvogt
— Chrachenfels

1.18.2.

Nussbaumen
— St Anna-Oelenberg
— Chindsruet-Chardüsler
Oberneuenforn
— Farhof
— Burghof
Schlattingen
— Herrenberg
Stettfurt
— Schloss Sonnenberg
— Sonnenberg
Uesslingen
— Steigässli
Warth
— Karthause Ittingen

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι Ι
Amlikon
Amriswil
Buchackern
Götighofen
— Buchenhalde
— Hohenfels
Griesenberg
Hessenreuti
Märstetten
— Ottenberg

1.18.3.

Steinbruck
Spreitenbach
Sulz
Tegerfelden
Thalheim
Ueken
Unterlunkhofen
Untersiggenthal
Villigen
— Schlossberg
— Steinbrüchler
Villnachern
Wallenbach
Wettingen
Wil
Wildegg
Wittnau
Würenlingen
Würenlos
Zeiningen
Zufikon

Sulgen
— Schützenhalde
Weinfelden
— Bachtobel
— Scherbengut
— Schloss Bachtobel
Schmälzler
Straussberg
Sunnehalde
Thurgut

Ζ ω΄ ν η π α ρ α γ ω γ η΄ ς Ι Ι Ι
Berlingen
Ermatingen
Eschenz
— Freudenfels
Fruthwilen

Mammern
Mannenbach
Salenstein
— Arenenberg
Steckborn
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1.19.

Ticino

1.19.1.

Bellinzona
Arbedo-Castione
Bellinzona
Cadenazzo
Camorino
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Gudo
Lumino

1.19.2.

Medeglia
Moleno
Monte Carasso
Pianezzo
Preonzo
Robasacco
Sanantonino
Sementina

Blenio
Corzoneso
Dongio
Malvaglia
Ponte-Valentino
Semione

1.19.3.

Leventina
Anzonico
Bodio
Giornico
Personico
Pollegio

1.19.4.

Locarno
Ascona
Auressio
Berzona
Borgnone
Brione s/Minusio
Brissago
Caviano
Cavigliano
Contone
Corippo
Cugnasco
Gerra Gambarogno
Gerra Verzasca
Gordola
Intragna
Lavertezzo
Locarno

1.19.5.

Loco
Losone
Magadino
Mergoscia
Minusio
Mosogno
Muralto
Orselina
Piazzogna
Ronco s/Ascona
San Nazzaro
S. Abbondio
Tegna
Tenero-Contra
Verscio
Vira Gambarogno
Vogorno

Lugano
Agno
Agra
Aranno
Arogno
Astano
Barbengo
Bedano
Bedigliora
Bioggio
Bironico
Bissone
Busco Luganese

Breganzona
Brusion Arsizio
Cademario
Cadempino
Cadro
Cagiallo
Camignolo
Canobbio
Carabbia
Carabietta
Carona
Caslano
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Cimo
Comano
Croglio
Cureggia
Cureglia
Curio
Davesco Soragno
Gentilino
Grancia
Gravesano
Iseo
Lamone
Lopagno
Lugaggia
Lugano
Magliaso
Manno
Maroggia
Massagno
Melano
Melide
Mezzovico-Vira
Miglieglia
Montagnola
Monteggio
Morcote
Muzzano

1.19.6.

Mendrisio
Arzo
Balerna
Besazio
Bruzella
Caneggio
Capolago
Casima
Castel San Pietro
Chiasso
Chiasso-Pedrinate
Coldrerio
Genestrerio
Ligornetto

1.19.7.

Neggio
Novaggio
Origlio
Pambio-Noranco
Paradiso
Pazallo
Ponte Capriasca
Porza
Pregassona
Pura
Rivera
Roveredo
Rovio
Sala Capriasca
Savosa
Sessa
Sigirino
Sonvico
Sorengo
Tesserete
Torricella-Taverne
Vaglio
Vernate
Vezia
Vico Morcote
Viganello
Villa Luganese

Mendrisio
Meride
Monte
Morbio Inferiore
Morbio Superiore
Novazzano
Rancate
Riva San Vitale
Salorino
Stabio
Tremona
Vacallo

Riviera
Biasca
Claro
Cresciano
Iragna
Lodrino
Osogna

1.19.8.

Valle Maggia
Aurigeno
Avegno
Cavergno
Cevio
Giumaglio

Gordevio
Lodano
Maggia
Moghegno
Someo
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1.20.

Vaud

1.20.1.

Région est de Lausanne
Aigle
Belmont- sur-Lausanne
Bex
Blonay
Calamin
Chardonne
— Cure d’Attalens
Chexbres
Corbeyrier
Corseaux
Corsier-sur-Vevey
Cully
Dezaley
Dezaley-Marsens
Epesses
Grandvaux
Jongny
La Tour-de-Peilz
Lavey-Morcles
Lutry

1.20.2.

— Savuit
Montreux
Ollon
Paudex
Puidoux
Pully
Riex
Rivaz
Roche
St-Légier-La Chiésaz
St-Saphorin
— Burignon
— Faverges
Treytorrens
Vevey
Veytaux
Villeneuve
Villette
— Châtelard
Yvorne

Région ouest de Lausanne
Aclens
Allaman
Arnex-sur-Nyon
Arzier
Aubonne
Begnins
Bogis-Bossey
Borex
Bougy-Villars
Bremblens
Buchillon
Bursinel
Bursins
Bussigny-près-Lausanne
Bussy-Chardonney
Chigny
Clarmont
Coinsins
Colombier
Commugny
Coppet
Crans-près-Céligny
Crassier
Crissier
Denens
Denges
Duillier
Dully
Echandens
Echichens
Ecublens
Essertines-sur-Rolle
Etoy
Eysins
Féchy
Founex
Genolier

Gilly
Givrins
Gollion
Gland
Grens
Lavigny
Lonay
Luins
— Château de Luins
Lully
Lussy-sur-Morges
Mex
Mies
Monnaz
Mont-sur-Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Prangins
Préverenges
Prilly
Reverolle
Rolle
Romanel-sur-Morges
Saint-Livres
Saint-Prex
Signy-Avenex
St-Saphorin-sur-Morges
Tannay
Tartegnin
Saint-Sulpice
Tolochenaz
Trélex
Vaux-sur-Morges
Vich
Villars-Sainte-Croix
Villars-sous-Yens
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Vinzel
Vufflens-la-Ville
Vufflens-le-Château
1.20.3.

Côtes-de-l’Orbe
Agiez
Arnex-sur-Orbe
Baulmes
Bavois
Belmont-sur-Yverdon
Chamblon
Champvent
Chavornay
Corcelles-sur-Chavornay
Eclépens
Essert-sous-Champvent
La Sarraz

1.20.4.

Vullierens
Yens

Mathod
Montcherand
Orbe
Orny
Pompaples
Rances
Suscévaz
Treycovagnes
Valeyres-sous-Rances
Villars-sous-Champvent
Yvonand

Nord vaudois
Bonvillars
Concise
Corcelles-près-Concise
Fiez
Fontaines-sur-Grandson
Grandson
Montagny-près-Yverdon
Novalles
Onnens
Valeyres-sous-Montagny

1.20.5.

Vully
Bellerive
Chabrey
Champmartin
Constantine
Montmagny
Mur
Vallamand
Villars-le-Grand

1.21.

Valais/Wallis
Agarn
Ardon
Ausserberg
Ayent
— Signèse
Baltschieder
Bovernier
Bratsch
Brig/Brigue
Chablais
Chalais
Chamoson
— Ravanay
— Saint Pierre-de-Clage
— Trémazières
Charrat
Chermignon
— Ollon
Chippis

Collombey-Muraz
Collonges
Conthey
Dorénaz
Eggerberg
Embd
Ergisch
Evionnaz
Fully
— Beudon
— Branson
— Châtaignier
Gampel
Grimisuat
— Champlan
— Molignon
— Le Mont
— Saint Raphaël
Grône
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Hohtenn
Lalden
Lens
— Flanthey
— Saint-Clément
— Vaas
Leytron
— Grand-Brûlé
— Montagnon
— Montibeux
— Ravanay
Leuk/Loèche
— Lichten
Martigny
— Coquempey
Martigny-Combe
— Plan Cerisier
Miège
Montana
— Corin
Monthey
Nax
Nendaz
Niedergesteln
Port-Valais
— Les Evouettes
Randogne
— Loc
Raron/Rarogne
Riddes
Saillon
Saint-Léonard
Saint-Maurice
Salgesch/Salquenen
Salins
Saxon
Savièse
— Diolly
Sierre
— Champsabé
— Crétaplan
— Géronde
— Goubing
— Granges
1.22.

Neuchâtel
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Colombier
Corcelles
Cormondrèche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Fresens

1.23.

— La Millière
— Muraz
— Noës
Sion
— Batassé
— Bramois
— Châteauneuf
— Châtroz
— Clavoz
— Corbassière
— La Folie
— Lentine
— Maragnenaz
— Molignon
— Le Mont
— Mont d’Or
— Montorge
— Pagane
— Uvrier
Stalden
Staldenried
Steg
Troistorrents
Turtmann/Tourtemagne
Varen/Varone
Venthône
— Anchette
— Darnonaz
Vernamiège
Vétroz
— Balavaud
— Magnot
Veyras
— Bernune
Muzot
Ravyre
Vernayaz
Vex
Vionnaz
Visp/Viège
Visperterminen
Vollèges
Vouvry
Zeneggen

Gorgier
Hauterive
Le Landeron
Neuchâtel
— Champréveyres
— La Coudre
Peseux
Saint-Aubin
Saint-Blaise
Vaumarcus

Genève
Aire-la-Ville
Anières
Avully

Avusy
Bardonnex
— Charrot
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— Landecy
Bellevue
Bernex
— Lully
Cartigny
Céligny ou Côte Céligny
Chancy
Choulex
Collex-Bossy
Collonge-Bellerive
Cologny
Confignon
Corsier
Dardagny
— Essertines
Genthod
Gy
Hermance
Jussy
1.24.

Jura
Buix
Soyhières

II.

Ελβετικε΄ς παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις
Appellation d’origine
Appellation d’origine contrôlée
Attestierter Winzerwy
Bondola
Clos
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata
Dôle
Dorin
Fendant
Goron
Grand Cru
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung
La Gerle
Landwein
Nostrano
Perdrix Blanche
Perlan
Premier Cru
Salvagnin
Schiller
Terravin
Ursprungsbezeichnung
Vin de pays
Vinatura
VITI
Winzerwy

Laconnex
Meinier
— Le Carre
Meyrin
Perly-Certoux
Plans-les-Ouates
Presinge
Puplinges
Russin
Satigny
— Bourdigny
— Choully
— Peissy
Soral
Troinex
Vandoeuvres
Vernier
Veyrier
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Προσα΄ρτηµα 3
σχετικα΄ µε τα α΄ρθρα 6 και 25

I.

ΙΙ.

Η προστασι΄α των ονοµασιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 του παραρτη΄µατος δεν αντι΄κειται στη χρησιµοποι΄ηση των
ονοµασιω΄ν των ακο΄λουθων ποικιλιω΄ν οιναµπε΄λου για τους οι΄νους καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
χρησιµοποιου΄νται συ΄µφωνα µε την ελβετικη΄ νοµοθεσι΄α και σε συνδυασµο΄ µε µι΄α απο΄ τις γεωγραφικε΄ς ενδει΄ξεις που
χαρακτηρι΄ζουν σαφω΄ς την καταγωγη΄ του προϊο΄ντος:
—

Ermitage/Hermitage

—

Johannisberg

Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 6 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος σχετικα΄ µε την προστασι΄α των
παραδοσιακω΄ν ενδει΄ξεων και εν αναµονη΄ της θε΄σπισης εκ µε΄ρους της Ελβετι΄ας, εντο΄ς των τριω΄ν ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη
της ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, των απαραι΄τητων κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων προκειµε΄νου να οριστου΄ν οι
κατωτε΄ρω ονοµασι΄ες για να τυ΄χουν προστασι΄ας ως παραδοσιακε΄ς ενδει΄ξεις βα΄σει του τι΄τλου ΙΙΙ του παρο΄ντος
παραρτη΄µατος, οι ονοµασι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για την περιγραφη΄ και την παρουσι΄αση των οι΄νων
καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι διατι΄θενται στο εµπο΄ριο εκτο΄ς του εδα΄φους της Κοινο΄τητας:
—

Auslese

—

Beerenauslese

—

Beerli

—

Beerliwein

—

Eiswein

—

Gletscherwein

—

Oeil de Perdrix

—

Sélection de grain noble

—

Spätlese

—

Strohwein

—

Süssdruck

—

Trockenbeerenauslese

—

Vendange tardive

—

Vendemmia tardiva

—

Vin de gelée

—

Vin des Glaciers

—

Vin de paille

—

Vin doux naturel

—

Weissherbst

Ωστο΄σο, συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Ι του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ 3201/90, οι ονοµασι΄ες «Αuslese», «Beerliwein» και
«Spätlese» µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν για την εµπορι΄α στην Κοινο΄τητα.
ΙΙΙ.

Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 25 στοιχει΄ο β) του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και µε την επιφυ΄λαξη των ειδικω΄ν διατα΄ξεων που
εφαρµο΄ζονται στο καθεστω΄ς των εγγρα΄φων που συνοδευ΄ουν τις µεταφορε΄ς, το παρα΄ρτηµα δεν εφαρµο΄ζεται στα
αµπελο-οινικα΄ προϊο΄ντα τα οποι΄α:
α)

περιε΄χονται στις αποσκευε΄ς των ταξιδιωτω΄ν µε σκοπο΄ την ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

β)

αποτελου΄ν αντικει΄µενο αποστολω΄ν µεταξυ΄ ιδιωτω΄ν µε σκοπο΄ την ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,
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γ)

αποτελου΄ν µε΄ρος των προσωπικω΄ν ειδω΄ν κατα΄ τη µετακο΄µιση ιδιωτω΄ν η΄ σε περι΄πτωση κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς,

δ)

εισα΄γονται για σκοπου΄ς επιστηµονικω΄ν η΄ τεχνικω΄ν πειραµα΄των, σε µε΄γιστες ποσο΄τητες ενο΄ς εκατο΄λιτρου,

ε)

προορι΄ζονται για τις διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες, τα προξενει΄α και τους εξοµοιου΄µενους οργανισµου΄ς, και
εισα΄γονται στο πλαι΄σιο ατελειω΄ν οι οποι΄ες τους παρε΄χονται,

στ)

αποτελου΄ν τις προµη΄θειες των διεθνω΄ν µεταφορικω΄ν µε΄σων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

'Αρθρο 1
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν, βα΄σει των αρχω΄ν της ισο΄τητας και της αµοιβαιο΄τητας, να διευκολυ΄νουν και να προωθη΄σουν το µεταξυ΄
τους εµπο΄ριο αλκοολου΄χων ποτω΄ν και αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν µε βα΄ση τον οι΄νο.

'Αρθρο 2
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα ακο΄λουθα προϊο΄ντα:
α)

αλκοολου΄χα ποτα΄, ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται:
—

για την Κοινο΄τητα στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη περι΄
των ο΄ρων προσχωρη΄σεως της ∆ηµοκρατι΄ας της Αυστρι΄ας, της ∆ηµοκρατι΄ας της Φινλανδι΄ας και του Βασιλει΄ου
της Σουηδι΄ας,

—

για την Ελβετι΄α στο κεφα΄λαιο 39 του ∆ιατα΄γµατος περι΄ τροφι΄µων (Ordonnance sur les denrées alimentaires),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 303),

και που υπα΄γονται στον κωδικο΄ 2208 της διεθνου΄ς συ΄µβασης για το εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα περιγραφη΄ς και
κωδικοποι΄ησης των εµπορευµα΄των·
β)

αρωµατισµε΄νους οι΄νους, αρωµατισµε΄να ποτα΄ µε βα΄ση τον οι΄νο και αρωµατισµε΄να κοκτε΄ιλ αµπελοοινικω΄ν προϊο΄ντων,
εφεξη΄ς καλου΄µενα «αρωµατισµε΄να ποτα΄», ο΄πως ορι΄ζονται:
—

για την Κοινο΄τητα στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄
(ΕΚ) αριθ. 2061/96,

—

για την Ελβετι΄α στο κεφα΄λαιο 36 του ∆ιατα΄γµατος περι΄ τροφι΄µων (Ordonnance sur les denrées alimentaires),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 303) και

που υπα΄γονται στους κωδικου΄ς 2205 και ex 2206 της ∆ιεθνου΄ς Συ΄µβασης για το εναρµονισµε΄νο συ΄στηµα περιγραφη΄ς
και κωδικοποι΄ησης των εµπορευµα΄των.

'Αρθρο 3
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος νοου΄νται ως:
α)

«αλκοολου΄χο ποτο΄ καταγωγη΄ς», ακολουθου΄µενο απο΄ το ο΄νοµα του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη: αλκοολου΄χο ποτο΄ που
εµφαι΄νεται στα προσαρτη΄µατα 1 και 2 και παρασκευα΄ζεται στο ΄εδαφος του εν λο΄γω Με΄ρους·

β)

«αρωµατισµε΄νο ποτο΄ καταγωγη΄ς», ακολουθου΄µενο απο΄ το ο΄νοµα του ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη: αρωµατισµε΄νο ποτο΄ που
εµφαι΄νεται στα προσαρτη΄µατα 3 και 4 και παρασκευα΄ζεται στο ΄εδαφος του εν λο΄γω Με΄ρους·

γ)

«περιγραφη΄»: οι επωνυµι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στη ση΄µανση, στα ΄εγγραφα που συνοδευ΄ουν το αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄
το αρωµατισµε΄νο ποτο΄ κατα΄ τη µεταφορα΄ του, στα εµπορικα΄ ΄εγγραφα, και ιδι΄ως στα τιµολο΄για και στα δελτι΄α
παρα΄δοσης, καθω΄ς επι΄σης και στις διαφηµι΄σεις·

δ)

«ση΄µανση»: ο΄λες οι περιγραφε΄ς και α΄λλες ενδει΄ξεις, σηµει΄α, σχε΄δια η΄ ση΄µατα που χαρακτηρι΄ζουν το αλκοολου΄χο ποτο΄
η΄ το αρωµατισµε΄νο ποτο΄ και τι΄θενται επι΄ του ιδι΄ου δοχει΄ου, συµπεριλαµβανοµε΄νου και του συστη΄µατος κλεισι΄µατος
του δοχει΄ου, η΄ στην πινακι΄δα η οποι΄α ει΄ναι προσαρτηµε΄νη στο δοχει΄ο η΄ στο περικα΄λυµµα του λαιµου΄ των φιαλω΄ν·

ε)

«παρουσι΄αση»: οι επωνυµι΄ες που χρησιµοποιου΄νται στα δοχει΄α και στους µηχανισµου΄ς κλεισι΄µατος, στη ση΄µανση και
στη συσκευασι΄α·

στ)

«συσκευασι΄α»: τα προστατευτικα΄ περιτυλι΄γµατα, ο΄πως χαρτι΄, ψα΄θινα περιβλη΄µατα κα΄θε ει΄δους, χαρτο΄νια και κιβω΄τια,
που χρησιµοποιου΄νται για τη µεταφορα΄ ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων δοχει΄ων.
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'Αρθρο 4
1.

Οι ακο΄λουθες επωνυµι΄ες προστατευ΄ονται:

α)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 1,

β)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 2,

γ)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 3,

δ)

σε ο΄,τι αφορα΄ τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, οι επωνυµι΄ες που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 4.

2. Κατα΄ τους ο΄ρους του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και κατα΄ παρε΄κκλιση απο΄ το α΄ρθρο 1 παρα΄γραφος 4,
στοιχει΄ο στ), δευ΄τερο εδα΄φιο, η επωνυµι΄α «marc» η΄ «eau-de-vie de marc de raisin» µπορει΄ να αντικαθι΄σταται απο΄ την
επωνυµι΄α «Grappa» για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ που παρα΄γονται στις ιταλο΄φωνες ελβετικε΄ς περιφε΄ρειες απο΄ σταφυ΄λια
προερχο΄µενα απο΄ τις περιφε΄ρειες αυτε΄ς και απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 2.

'Αρθρο 5
1.

Στην Ελβετι΄α, οι προστατευο΄µενες κοινοτικε΄ς επωνυµι΄ες:

—

χρησιµοποιου΄νται µο΄νο υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τους κανονισµου΄ς της
Κοινο΄τητας και

—

προορι΄ζονται αποκλειστικω΄ς για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς για τα οποι΄α
ισχυ΄ουν.

2.

Στην Κοινο΄τητα, οι προστατευο΄µενες ελβετικε΄ς επωνυµι΄ες:

—

χρησιµοποιου΄νται µο΄νο υπο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ τους νο΄µους και τους κανονισµου΄ς της Ελβετι΄ας
και

—

προορι΄ζονται αποκλειστικω΄ς για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας για τα οποι΄α
ισχυ΄ουν.

3. Με την επιφυ΄λαξη των α΄ρθρων 22 και 23 της συµφωνι΄ας για τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας στον τοµε΄α του
εµπορι΄ου που περιλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα 1Γ της συµφωνι΄ας για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου
(εφεξη΄ς καλου΄µενης «συµφωνι΄α TRIPS»), τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα, συ΄µφωνα µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα,
για να εξασφαλι΄σουν την αµοιβαι΄α προστασι΄α των επωνυµιω΄ν που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 4 και χρησιµοποιου΄νται για την
περιγραφη΄ αλκοολου΄χων ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν καταγωγη΄ς των Μερω΄ν. Κα΄θε Με΄ρος παρε΄χει στους ενδιαφερο΄µενους
τα νοµικα΄ µε΄σα για την παρεµπο΄διση της χρη΄σης µιας επωνυµι΄ας προς περιγραφη΄ αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ αρωµατισµε΄νου
ποτου΄, το οποι΄ο δεν κατα΄γεται απο΄ τον το΄πο που αναφε΄ρεται στην εν λο΄γω επωνυµι΄α η΄ απο΄ τον το΄πο ο΄που η εν λο΄γω
επωνυµι΄α χρησιµοποιει΄ται παραδοσιακα΄.
4. Τα Με΄ρη δεν αρνου΄νται να παρα΄σχουν την προστασι΄α που προβλε΄πεται απο΄ το παρο΄ν α΄ρθρο υπο΄ τις περιστα΄σεις που
ορι΄ζονται στις παραγρα΄φους 4, 5, 6 και 7 του α΄ρθρου 24 της συµφωνι΄ας TRIPS.

'Αρθρο 6
Η προστασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 5 εφαρµο΄ζεται ακο΄µη και ο΄ταν αναφε΄ρεται η πραγµατικη΄ καταγωγη΄ του
αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ του αρωµατισµε΄νου ποτου΄, καθω΄ς επι΄σης και ο΄ταν η επωνυµι΄α χρησιµοποιει΄ται µεταφρασµε΄νη η΄
συνοδευ΄εται απο΄ ο΄ρους ο΄πως «ει΄δος», «τυ΄πος», «τρο΄πος», «αποµι΄µηση», «µε΄θοδος» η΄ α΄λλες ανα΄λογες εκφρα΄σεις,
συµπεριλαµβανοµε΄νων γραφικω΄ν συµβο΄λων που ενδε΄χεται να επιφε΄ρουν συ΄γχυση.

'Αρθρο 7
Σε περι΄πτωση οµωνυµι΄ας αλκοολου΄χων ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν, η προστασι΄α θα παρε΄χεται σε κα΄θε επωνυµι΄α. Τα
Με΄ρη θα καθορι΄σουν τις πρακτικε΄ς προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες οι οµω΄νυµες επωνυµι΄ες θα διαφοροποιου΄νται µεταξυ΄ τους,
λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της ανα΄γκης να εξασφαλισθει΄ η ΄ση
ι µεταχει΄ριση των ενδιαφεροµε΄νων παραγωγω΄ν και να µην
εξαπατω΄νται οι καταναλωτε΄ς.
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'Αρθρο 8
Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να βλα΄πτουν το δικαι΄ωµα καθενο΄ς να χρησιµοποιει΄
για εµπορικου΄ς σκοπου΄ς το ο΄νοµα΄ του η΄ εκει΄νο του προκατο΄χου του στην επιχει΄ρηση, εφο΄σον αυτο΄ δεν χρησιµοποιει΄ται
κατα΄ τρο΄πο που να εξαπατα΄ το κοινο΄.

'Αρθρο 9
Καµι΄α δια΄ταξη του παρο΄ντος παραρτη΄µατος δεν υποχρεω΄νει ΄ενα Με΄ρος να προστατευ΄ει επωνυµι΄α του α΄λλου Με΄ρους η
οποι΄α δεν προστατευ΄εται η΄ ΄εχει παυ΄σει προστατευο΄µενη στη χω΄ρα καταγωγη΄ς η΄ ΄εχει περιπε΄σει εκει΄ σε αχρησι΄α.

'Αρθρο 10
Τα Με΄ρη λαµβα΄νουν ο΄λα τα αναγκαι΄α µε΄τρα για να εξασφαλι΄σουν ο΄τι σε περιπτω΄σεις εξαγωγη΄ς και εµπορι΄ας αλκοολου΄χων
ποτω΄ν η΄ αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν καταγωγη΄ς των Μερω΄ν εκτο΄ς της επικρα΄τεια΄ς τους, οι προστατευο΄µενες δυνα΄µει του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος επωνυµι΄ες ενο΄ς Με΄ρους δεν θα χρησιµοποιηθου΄ν για να περιγρα΄ψουν η΄ να παρουσια΄σουν
αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ αρωµατισµε΄νο ποτο΄ καταγωγη΄ς του α΄λλου Με΄ρους.

'Αρθρο 11
Στο βαθµο΄ που επιτρε΄πεται απο΄ τη σχετικη΄ νοµοθεσι΄α των Μερω΄ν, η προστασι΄α που παρε΄χεται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα
επεκτει΄νεται και στα φυσικα΄ και νοµικα΄ προ΄σωπα, οµοσπονδι΄ες, ενω΄σεις και οργανω΄σεις παραγωγω΄ν, εµπο΄ρων η΄ καταναλωτω΄ν
µε ΄εδρα στο α΄λλο Με΄ρος.

'Αρθρο 12
Εα΄ν η περιγραφη΄ η΄ η παρουσι΄αση αλκοολου΄χου ποτου΄ η΄ αρωµατισµε΄νου ποτου΄, κυρι΄ως στη ση΄µανση η΄ στα επι΄σηµα η΄
εµπορικα΄ ΄εγγραφα η΄ και σε διαφηµι΄σεις, αντιβαι΄νει στην παρου΄σα συµφωνι΄α, τα Με΄ρη εφαρµο΄ζουν τα διοικητικα΄ µε΄τρα η΄
προσφευ΄γουν στις δικαστικε΄ς ενε΄ργειες που επιβα΄λλονται προκειµε΄νου να καταπολεµηθει΄ ο αθε΄µιτος ανταγωνισµο΄ς η΄ να
παρεµποδιστει΄ µε κα΄θε α΄λλο τρο΄πο η καταχρηστικη΄ χρησιµοποι΄ηση του προστατευοµε΄νου ονο΄µατος.

'Αρθρο 13
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν εφαρµο΄ζεται στα αλκοολου΄χα ποτα΄ και στα αρωµατισµε΄να ποτα΄, τα οποι΄α:
α)

διαµετακοµι΄ζονται δια του εδα΄φους ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη η΄

β)

ει΄ναι καταγωγη΄ς ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη και µεταφε΄ρονται µεταξυ΄ των Μερω΄ν σε µικρε΄ς ποσο΄τητες µε τους εξη΄ς τρο΄πους:
αα)

περιλαµβα΄νονται στις προσωπικε΄ς αποσκευε΄ς των ταξιδιωτω΄ν για ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

ββ)

αποστε΄λλονται µεταξυ΄ ιδιωτω΄ν για ιδιωτικη΄ κατανα΄λωση,

γγ)

περιλαµβα΄νονται στα ατοµικα΄ ει΄δη κατα΄ την µετακο΄µιση ιδιωτω΄ν η΄ σε περι΄πτωση κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς,

δδ)

εισα΄γονται για επιστηµονικα΄ η΄ τεχνικα΄ πειρα΄µατα, σε µε΄γιστη ποσο΄τητα ενο΄ς εκατο΄λιτρου,

εε)

προορι΄ζονται για τις διπλωµατικε΄ς αντιπροσωπει΄ες, τις προξενικε΄ς αρχε΄ς και τους εξοµοιου΄µενους οργανισµου΄ς,
εισα΄γονται δε βα΄σει των ατελειω΄ν που τους αναγνωρι΄ζονται,

στστ) διατι΄θενται επι΄ των διεθνω΄ν µε΄σων µεταφορα΄ς.

'Αρθρο 14
1.

Κα΄θε Με΄ρος καθορι΄ζει τα ο΄ργανα που ει΄ναι αρµο΄δια για τον ΄ελεγχο της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

2. Τα Με΄ρη ανακοινω΄νουν τα ονο΄µατα και τις διευθυ΄νσεις των οργα΄νων αυτω΄ν, το αργο΄τερο δυ΄ο µη΄νες απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Τα εν λο΄γω ο΄ργανα διατηρου΄ν µεταξυ΄ τους α΄µεση και στενη΄ συνεργασι΄α.
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'Αρθρο 15
1.

Εα΄ν ΄ενα απο΄ τα ο΄ργανα που ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 14 ΄εχει λο΄γους να υποπτευ΄εται ο΄τι:

α)

΄ενα αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ ΄ενα αρωµατισµε΄νο ποτο΄, ο΄πως ορι΄ζεται στο α΄ρθρο 2 και το οποι΄ο αποτελει΄ η΄ απετε΄λεσε
αντικει΄µενο εµπορικη΄ς συναλλαγη΄ς µεταξυ΄ της Ελβετι΄ας και της Κοινο΄τητας δεν ει΄ναι συ΄µφωνο µε τις διατα΄ξεις του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος η΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας η΄ της ελβετικη΄ς νοµοθεσι΄ας περι΄ αλκοολου΄χων ποτω΄ν και
αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν και

β)

ο΄τι η παρα΄βαση αυτη΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερης σηµασι΄ας για το ΄ενα Με΄ρος και µπορει΄ να προκαλε΄σει διοικητικα΄ µε΄τρα η΄
δικαστικε΄ς διω΄ξεις,

η εν λο΄γω αρχη΄ ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ και το η΄ τα αρµο΄δια ο΄ργανα του α΄λλου Με΄ρους.
2. Τα στοιχει΄α που παρε΄χονται κατ' εφαρµογη΄ της παραγρα΄φου 1 συνοδευ΄ονται απο΄ επι΄σηµα ΄εγγραφα, εµπορικα΄ η΄ α΄λλα
δικαιολογητικα΄ και αναφε΄ρουν τα τυχο΄ν διοικητικα΄ µε΄τρα η΄ δικαστικε΄ς διω΄ξεις. Τα στοιχει΄α αυτα΄ πρε΄πει να αφορου΄ν, µεταξυ΄
α΄λλων, ο΄σον αφορα΄ το συγκεκριµε΄νο αλκοολου΄χο ποτο΄ η΄ αρωµατισµε΄νο ποτο΄:
α)

τον παραγωγο΄ και τον κα΄τοχο αυτου΄,

β)

τη συ΄νθεση του ποτου΄,

γ)

την περιγραφη΄ και παρουσι΄αση,

δ)

το ει΄δος της παρα΄βασης των κανο΄νων παραγωγη΄ς και εµπορι΄ας.

'Αρθρο 16
1. Τα Με΄ρη διαβουλευ΄ονται ο΄ταν το ΄ενα απο΄ αυτα΄ θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο αθετει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.
2. Το Με΄ρος το οποι΄ο ζητει΄ τις διαβουλευ΄σεις ανακοινω΄νει στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λα τα στοιχει΄α που ει΄ναι αναγκαι΄α για την
εις βα΄θος εξε΄ταση της συγκεκριµε΄νης περι΄πτωσης.
3. Σε περι΄πτωση που κα΄θε αναβολη΄ η΄ καθυστε΄ρηση µπορει΄ να θε΄σει σε κι΄νδυνο την ανθρω΄πινη υγει΄α η΄ να καταστη΄σει
αναποτελεσµατικα΄ τα µε΄τρα καταπολε΄µησης της απα΄της, δυ΄νανται να ληφθου΄ν προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης χωρι΄ς
διαβουλευ΄σεις, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα διεξαχθου΄ν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των µε΄τρων.
4. Εα΄ν, µετα΄ τις διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1, τα Με΄ρη δεν καταλη΄ξουν σε συµφωνι΄α, το Με΄ρος
που ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ ΄ελαβε τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, δυ΄ναται να λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να
συντηρητικα΄ µε΄τρα, ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 17
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα αλκοολου΄χα ποτα΄, εφεξη΄ς καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, συνε΄ρχεται κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς των Μερω΄ν και ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες της
εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας εναλλα΄ξ στην Κοινο΄τητα και στην Ελβετι΄α.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα που ανακυ΄πτει απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος. Ειδικο΄τερα,
η οµα΄δα εργασι΄ας δυ΄ναται να απευθυ΄νει συστα΄σεις στην επιτροπη΄ προς επι΄τευξη των στο΄χων του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 18
Αν η νοµοθεσι΄α ενο΄ς απο΄ τα Με΄ρη τροποποιηθει΄ για να προστατευ΄σει α΄λλες επωνυµι΄ες απο΄ εκει΄νες που περιλαµβα΄νονται
στα προσαρτη΄µατα του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι εν λο΄γω επωνυµι΄ες θα συµπεριληφθου΄ν στα προσαρτη΄µατα, µο΄λις
περατωθου΄ν οι διαβουλευ΄σεις και του΄το εντο΄ς ευλο΄γου προθεσµι΄ας.
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'Αρθρο 19
1. Τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ τα οποι΄α, κατα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος,
΄εχουν µεν παραχθει΄, περιγραφει΄ και παρουσιασθει΄ νο΄µιµα, αλλα΄ απαγορευ΄ονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, δυ΄νανται να
διατι΄θενται απο΄ τους χονδρεµπο΄ρους για περι΄οδο ενο΄ς ΄ετους απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος της συµφωνι΄ας και απο΄ τους
λιανεµπο΄ρους µε΄χρις εξαντλη΄σεως των αποθεµα΄των. Τα αλκοολου΄χα ποτα΄ και τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ που περιλαµβα΄νονται
στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα δεν θα µπορου΄ν πλε΄ον να παρα΄γονται εκτο΄ς της περιοχη΄ς καταγωγη΄ς τους µο΄λις αρχι΄σει να ισχυ΄ει το
εν λο΄γω παρα΄ρτηµα.
2. Εκτο΄ς εα΄ν η επιτροπη΄ λα΄βει αντι΄θετη απο΄φαση, η εµπορι΄α των αλκοολου΄χων ποτω΄ν και των αρωµατισµε΄νων ποτω΄ν που
παρα΄γονται, περιγρα΄φονται και παρουσια΄ζονται συ΄µφωνα µε την παρου΄σα συµφωνι΄α, των οποι΄ων ο΄µως η περιγραφη΄ και η
παρουσι΄αση ΄επαυσε να ει΄ναι συ΄µφωνη µε τη συµφωνι΄α συνεπει΄α τροποποιη΄σεω΄ς της, µπορει΄ να συνεχισθει΄µε΄χρις εξαντλη΄σεως
των αποθεµα΄των.
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Προσα΄ρτηµα 1
Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

1.

Ρου΄µι
Rhum de la Martinique
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Réunion
Rhum de la Guyane
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε την ΄ενδειξη «traditionnel»)
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2.

α)

Whisky
Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε τις ενδει΄ξεις «malt» η΄ «grain»)

β)

Whiskey
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Οι επωνυµι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να συµπληρω΄νονται µε την ΄ενδειξη «Pot Still»)

3.

΄ν
Αλκοολου΄χα ποτα΄ σιτηρω
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4.

Απο΄σταγµα οι΄νου
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(Η επωνυµι΄α αυτη΄ µπορει΄ να συνοδευ΄εται απο΄ µι΄α απο΄ τις ακο΄λουθες ενδει΄ξεις:
—

Fine,

—

Grande Fine Champagne,

—

Grande Champagne,

—

Petite Fine Champagne,

—

Fine Champagne,
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—

Borderies,

—

Fins Bois,

—

Bons Bois.)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères ou eau-de-vie de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5.

Brandy
Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικη΄ς /Brandy d’Attique
Brandy Πελοποννη΄σου/Brandy du Péloponèse
Brandy Κεντρικη΄ς Ελλα΄δας /Brandy de Grèce centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
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6.
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Απο΄σταγµα στεµφυ΄λων
Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese ou del Piemonte
Grappa lombarda ou di Lombardia
Grappa trentina ou del Trentino
Grappa friulana ou del Friuli
Grappa veneta ou del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige
Τσικουδια΄ Κρη΄της /Tsikoudia de Crète
Τσι΄πουρο Μακεδονι΄ας /Tsipouro de Macédoine
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Τσι΄πουρο Θεσσαλι΄ας/Tsipouro de Thessalie
Τσι΄πουρο Τυρνα΄βου /Tsipouro de Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7.

Απο΄σταγµα φρου΄των
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace
Mirabelle d’Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot ou Südtiroler
Marille/Aprikot dell’Alto Adige ou Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige
Williams friulano ou del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino ou del Trentino
Williams trentino ou del Trentino
Sliwovitz trentino ou del Trentino
Aprikot trentino ou del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
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Kirsch ou Kirschwasser Friulano
Kirsch ou Kirschwasser Trentino
Kirsch ou Kirschwasser Veneto
Aguardente de pèra da Lousa
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand

8.

Απο΄σταγµα µηλι΄τη η΄ απι΄τη
Calvados du Pays d’Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Απο΄σταγµα γεντιανη΄ς
Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige
Genziana trentina ou del Trentino

10. Αλκοολου΄χα ποτα΄ φρου΄των
Pacharán
Pacharán navarro

11. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε α΄ρκευθο
Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
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Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón

12. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε κυ΄µινο
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Αλκοολου΄χα ποτα΄ µε α΄νισο
Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ouzo/Oυ΄ζο

14. Λικε΄ρ
Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singevergs
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis portuguès
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Marizzeller Magenlikör
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Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marüllenlikör
Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. Αλκοολου΄χα ποτα΄
Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
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Προσα΄ρτηµα 2
Προστατευο΄µενες επωνυµι΄ες για τα αλκοολου΄χα ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Απο΄σταγµα οι΄νου
Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais

Απο΄σταγµα στεµφυ΄λων
Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d’Auvernier
Marc de Dôle du Valais

Απο΄σταγµα φρου΄των
Aargauer Bure Kirsch
Abricot du Valais
Abricotine du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Canada du Valais
Coing d’Ajoie
Coing du Valais
Damassine d’Ajoie
Damassine de la Baroche
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
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Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d’Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Luzerner Kirsch
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d’Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d’Ajoie
Poire d’Orange de la Baroche
Pomme d’Ajoie
Pomme du Valais
Prune d’Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Απο΄σταγµα µηλι΄τη η΄ απι΄τη
Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Απο΄σταγµα γεντιανη΄ς
Gentiane du Jura

Αλκοολου΄χο ποτο΄ µε α΄ρκευθο
Genièvre du Jura

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Λικε΄ρ
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d’abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Αποστα΄γµατα βοτα΄νων (αλκοολου΄χα ποτα΄)
Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d’herbes du Jura
Eau-de-vie d’herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Λοιπα΄
Lie du Mandement
Lie de Dôle du Valais
Lie du Valais
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Προσα΄ρτηµα 3
Προστατευµε΄νες επωνυ΄µιες για τα αρωµατι΄σµενα ποτα΄ κοινοτικη΄ς καταγωγη΄ς

Clarea
Sangrı́a
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino

Προσα΄ρτηµα 4
Προστατευοµε΄νες επωνυµι΄ες για τα αρωµατισµε΄να ποτα΄ καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας

Ουδε΄ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

'Αρθρο 1
Αντικει΄µενο
Με την επιφυ΄λαξη των υποχρεω΄σεω΄ν τους ο΄σον αφορα΄ τα προϊο΄ντα που δεν προε΄ρχονται απο΄ τα Με΄ρη και µε την επιφυ΄λαξη
των α΄λλων νοµοθετικω΄ν διατα΄ξεων που ισχυ΄ουν, τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν την υποχρε΄ωση, βα΄σει της αρχη΄ς της µη διακριτικη΄ς
µεταχει΄ρισης και της αµοιβαιο΄τητας, να προωθη΄σουν το εµπο΄ριο των γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των τροφι΄µων που παρα΄γονται
µε βιολογικη΄ µε΄θοδο παραγωγη΄ς και τα οποι΄α προε΄ρχονται απο΄ την Κοινο΄τητα και την Ελβετι΄α και ει΄ναι συ΄µφωνα µε τις
νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.

'Αρθρο 2
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
1. Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα φυτικα΄ προϊο΄ντα και στα τρο΄φιµα που παρα΄γονται µε βιολογικη΄ µε΄θοδο
παραγωγη΄ς και ει΄ναι συ΄µφωνα µε τις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.
2. Τα Με΄ρη αναλαµβα΄νουν να επεκτει΄νουν το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος στα ζω΄α, τα ζωικα΄ προϊο΄ντα
και τα τρο΄φιµα που περιε΄χουν συστατικα΄ ζωικη΄ς προε΄λευσης, µο΄λις θεσπι΄σουν τις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς
διατα΄ξεις σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄. Η εν λο΄γω επε΄κταση του παραρτη΄µατος µπορει΄ να αποφασισθει΄ απο΄ τη µικτη΄ επιτροπη΄
µετα΄ απο΄ διαπι΄στωση της ισοδυναµι΄ας συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 3 και µε τροποποι΄ηση του προσαρτη΄µατος 1
συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 8.

'Αρθρο 3
Αρχη΄ της ισοδυναµι΄ας
1. Τα Με΄ρη αναγνωρι΄ζουν ο΄τι οι αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που περιλαµβα΄νονται στο
προσα΄ρτηµα 1 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος ει΄ναι ισοδυ΄ναµες. Τα Με΄ρη µπορου΄ν να συµφωνη΄σουν να αποκλει΄σουν ορισµε΄νες
πτυχε΄ς η΄ ορισµε΄να προϊο΄ντα απο΄ το καθεστω΄ς ισοδυναµι΄ας και το διευκρινι΄ζουν στο προσα΄ρτηµα 1.
2. Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που καλυ΄πτουν
ειδικα΄ τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 εξελι΄σσονται µε ισοδυ΄ναµο τρο΄πο.

'Αρθρο 4
΄ ν προϊο΄ντων
Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των βιολογικω
Τα Με΄ρη, συ΄µφωνα µε τις εσωτερικε΄ς διαδικασι΄ες που προβλε΄πονται προς το σκοπο΄ αυτο΄, λαµβα΄νουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα για
την εισαγωγη΄ και τη δια΄θεση στο εµπο΄ριο των προϊο΄ντων που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2, τα οποι΄α πληρου΄ν τις νοµοθετικε΄ς
και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις του α΄λλου Με΄ρους που περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.

'Αρθρο 5
Επιση΄µανση
1. Με σκοπο΄ τη δηµιουργι΄α καθεστω΄των που επιτρε΄πουν την αποφυγη΄ της εκ νε΄ου επιση΄µανσης των βιολογικω΄ν
προϊο΄ντων που αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν στις αντι΄στοιχες
νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους:
—

την προστασι΄α των ΄διων
ι
ο΄ρων στις δια΄φορες επι΄σηµες γλω΄σσες τους για την περιγραφη΄ των βιολογικω΄ν προϊο΄ντων·

—

τη χρη΄ση των ΄διων
ι
υποχρεωτικω΄ν ο΄ρων για τις ενδει΄ξεις στην ετικε΄τα για τα προϊο΄ντα που πληρου΄ν ισοδυ΄ναµους
ο΄ρους.

2. Τα Με΄ρη µπορου΄ν να ορι΄σουν ο΄πως τα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα προε΄λευσης του α΄λλου Με΄ρους τηρου΄ν τις απαιτη΄σεις
σχετικα΄ µε την επιση΄µανση, που προβλε΄πονται στις αντι΄στοιχες νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1.
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'Αρθρο 6
΄ ρες
Τρι΄τες χω
1. Τα Με΄ρη προσπαθου΄ν µε κα΄θε τρο΄πο να εξασφαλι΄σουν την ισοδυναµι΄α των καθεστω΄των εισαγωγη΄ς που εφαρµο΄ζονται
στα προϊο΄ντα, τα οποι΄α παρα΄γονται µε βιολογικη΄ µε΄θοδο παραγωγη΄ς και προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.
2. Για να εξασφαλιστει΄ ισοδυ΄ναµη πρακτικη΄ σε θε΄µατα αναγνω΄ρισης ΄εναντι των τρι΄των χωρω΄ν, τα Με΄ρη προβαι΄νουν σε
διαβουλευ΄σεις πριν απο΄ την αναγνω΄ριση και την προσθη΄κη µιας τρι΄της χω΄ρας στον κατα΄λογο που ΄εχει καταρτιστει΄ για το
σκοπο΄ αυτο΄ στις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις τους.

'Αρθρο 7
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη και τα κρα΄τη µε΄λη κοινοποιου΄ν µεταξυ΄ τους ιδι΄ως τις ακο΄λουθες
πληροφορι΄ες:
—

τον κατα΄λογο των αρµο΄διων αρχω΄ν, των οργανισµω΄ν επιθεω΄ρησης και τον κωδικο΄ αριθµο΄ τους, καθω΄ς και τις εκθε΄σεις
για την εποπτει΄α που ασκου΄ν οι αρµο΄διες για το ΄εργο αυτο΄ αρχε΄ς·

—

τον κατα΄λογο των διοικητικω΄ν αποφα΄σεων που επιτρε΄πουν την εισαγωγη΄ προϊο΄ντων, τα οποι΄α παρα΄γονται µε βιολογικη΄
µε΄θοδο παραγωγη΄ς και προε΄ρχονται απο΄ τρι΄τη χω΄ρα·

—

τις παρατυπι΄ες η΄ τις παραβα΄σεις που διαπιστω΄νονται ο΄σον αφορα΄ τις νοµοθετικε΄ς και κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που
περιλαµβα΄νονται στο προσα΄ρτηµα 1, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10α παρα΄γραφος 1 του
κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

'Αρθρο 8
Οµα΄δα εργασι΄ας για τα βιολογικα΄ προϊο΄ντα
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα βιολογικα΄ προϊο΄ντα, εφεξη΄ς καλου΄µενη οµα΄δα εργασι΄ας, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας, εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την εξε΄λιξη των αντι΄στοιχων νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των
Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτει το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Ει΄ναι ειδικο΄τερα αρµο΄δια:
—

να επαληθευ΄ει την ισοδυναµι΄α των νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν µε σκοπο΄ την εισαγωγη΄ τους
στο προσα΄ρτηµα 1·

—

να συνιστα΄ στην µικτη΄ επιτροπη΄, εα΄ν ει΄ναι αναγκαι΄ο, την εισαγωγη΄ στο προσα΄ρτηµα 2 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος
των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς που ει΄ναι αναγκαι΄ες, για να εξασφαλιστει΄ η συνοχη΄ κατα΄ την εφαρµογη΄ των νοµοθετικω΄ν
και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων που αφορα΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, στα αντι΄στοιχα εδα΄φη των Μερω΄ν·

—

να συνιστα΄ στην επιτροπη΄ την επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος και σε α΄λλα προϊο΄ντα
εκτο΄ς απο΄ εκει΄να που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 1.

'Αρθρο 9
Με΄τρα διασφα΄λισης
1. Στις περιπτω΄σεις που οποιαδη΄ποτε καθυστε΄ρηση θα προκαλου΄σε ζηµι΄α που δυ΄σκολα επανορθω΄νεται, µπορου΄ν να
θεσπι΄ζονται προσωρινα΄ µε΄τρα διασφα΄λισης χωρι΄ς προηγου΄µενη διαβου΄λευση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα πραγµατοποιηθου΄ν
διαβουλευ΄σεις αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των εν λο΄γω µε΄τρων.
2. Εα΄ν οι διαβουλευ΄σεις που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1 δεν επιτρε΄ψουν στα Με΄ρη να συµφωνη΄σουν, το Με΄ρος
που ζη΄τησε τις διαβουλευ΄σεις η΄ που θε΄σπισε τα µε΄τρα που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 1 µπορει΄ να λα΄βει τα κατα΄λληλα
συντηρητικα΄ µε΄τρα, για να καταστει΄ δυνατη΄ η εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 1

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1991 περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς
γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 198 της
22.7.91. σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 1900/98 της Επιτροπη΄ς της 4ης
Σεπτεµβρι΄ου 1998 (ΕΕ L 247 της 5.9.1998, σ. 6)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπη΄ς της 14ης Ιανουαρι΄ου 1992 περι΄ θεσπι΄σεως λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
εφαρµογη΄ς του καθεστω΄τος εισαγωγη΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες που προβλε΄πεται στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι΄
του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα
ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 11 της 17.1.1992, σ. 14), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ.
1367/98 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 185 της 30.6.1998, σ. 11)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 3457/92 της Επιτροπη΄ς της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1992 για τη θε΄σπιση λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
σχετικα΄ µε το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου για τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες στην Κοινο΄τητα που προβλε΄πεται στον
κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλι΄ου περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων και
των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς (ΕΕ L 350 της 1.12.1992, σ. 56)·

—

Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπη΄ς της 29ης Ιανουαρι΄ου 1993 για τον καθορισµο΄ του περιεχοµε΄νου του
παραρτη΄µατος VΙ του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περι΄ του βιολογικου΄ τρο΄που παραγωγη΄ς γεωργικω΄ν προϊο΄ντων
και των σχετικω΄ν ενδει΄ξεων στα γεωργικα΄ προϊο΄ντα και στα ει΄δη διατροφη΄ς και για τον καθορισµο΄ λεπτοµερω΄ν κανο΄νων
για την εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 4 του εν λο΄γω κανονισµου΄ (ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΚ) αριθ. 345/97 της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 58 της 27.2.1997, σ. 38).

Κανονιστικε΄ς διατα΄ξεις που εφαρµο΄ζονται στην Ελβετι΄α
—

∆ια΄ταγµα της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1997 για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α και την περιγραφη΄ των βιολογικω΄ν φυτικω΄ν
προϊο΄ντων και ειδω΄ν διατροφη΄ς (δια΄ταγµα για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου
1998 (RO 1999 399)·

—

∆ια΄ταγµα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου Οικονοµι΄ας της 22ας Σεπτεµβρι΄ου 1997 για τη βιολογικη΄ γεωργι΄α, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 7 ∆εκεµβρι΄ου 1998 (RO 1999 292).

Αποκλεισµο΄ς απο΄ το καθεστω΄ς ισοδυναµι΄ας
Ελβετικα΄ προϊο΄ντα µε βα΄ση συστατικα΄ τα οποι΄α ΄εχουν παραχθει΄ στο πλαι΄σιο της µετατροπη΄ς προς την βιολογικη΄ γεωργι΄α.
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Προσα΄ρτηµα 2

Λεπτοµε΄ρειες εφαρµογη΄ς
Ουδε΄ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

'Αρθρο 1
Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς
Το παρο΄ν παρα΄ρτηµα εφαρµο΄ζεται στα νωπα΄ οπωροκηπευτικα΄ που προορι΄ζονται να καταναλωθου΄ν νωπα΄ και για τα οποι΄α η
Κοινο΄τητα ΄εχει θεσπι΄σει κανο΄νες εµπορι΄ας βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2200/96, µε εξαι΄ρεση τα εσπεριδοειδη΄.

'Αρθρο 2
Αντικει΄µενο
1. Τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1 και ει΄ναι καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν επανεξα΄γονται απο΄ την
Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα και συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 3, δεν υποβα΄λλονται
εντο΄ς της Κοινο΄τητας σε ΄ελεγχο συµµο΄ρφωσης προς τους κανο΄νες πριν την εισαγωγη΄ τους στο τελωνειακο΄ ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας.
2. Η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας ΄εχει οριστει΄ ως η αρµο΄δια αρχη΄ για τη διενε΄ργεια των ελε΄γχων συµµο΄ρφωσης
προς τους κοινοτικου΄ς κανο΄νες η΄ προς τους ισοδυ΄ναµους κανο΄νες των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν
αυτα΄ επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα. Προς τον σκοπο΄ αυτο΄, η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας
δυ΄ναται να αναθε΄τει στους οργανισµου΄ς ελε΄γχου που παρατι΄θενται στο προσα΄ρτηµα την εντολη΄ να διενεργου΄ν ελε΄γχους
συµµο΄ρφωσης, υπο΄ τους ακο΄λουθους ο΄ρους:
—

η Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας γνωστοποιει΄ τους εντεταλµε΄νους οργανισµου΄ς στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄,

—

οι ως α΄νω οργανισµοι΄ ελε΄γχου εκδι΄δουν το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3,

—

οι εντεταλµε΄νοι οργανισµοι΄ οφει΄λουν να διαθε΄τουν αφενο΄ς ελεγκτε΄ς, οι οποι΄οι να ΄εχουν παρακολουθη΄σει εγκεκριµε΄νη
απο΄ την Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας επιµο΄ρφωση, και αφετε΄ρου το υλικο΄ και τις εγκαταστα΄σεις που απαιτου΄νται
για τη διενε΄ργεια των επαληθευ΄σεων και αναλυ΄σεων στο πλαι΄σιο του ελε΄γχου, καθω΄ς και τον κατα΄λληλο εξοπλισµο΄
για τη διαβι΄βαση των πληροφοριω΄ν.

3. Εα΄ν η Ελβετι΄α εφαρµο΄σει, για τα προϊο΄ντα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 1, ΄ελεγχο συµµο΄ρφωσης προς κανο΄νες
εµπορι΄ας πριν απο΄ την εισαγωγη΄ στο ελβετικο΄ τελωνειακο΄ ΄εδαφος, θεσπι΄ζονται διατα΄ξεις ισοδυ΄ναµες προς τις προβλεπο΄µενες
απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα, που επιτρε΄πουν στα προϊο΄ντα καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας να µην υποβα΄λλονται σε ΄ελεγχο αυτου΄ του
ει΄δους.

'Αρθρο 3
Πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου
1.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ως «πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου» νοει΄ται:

—

ει΄τε το ΄εντυπο που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα I του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92,

—

ει΄τε το ΄εντυπο ΟΕΕ/ΟΗΕ, που προσαρτα΄ται στο πρωτο΄κολλο της Γενευ΄ης σχετικα΄ µε την τυποποι΄ηση των νωπω΄ν
οπωροκηπευτικω΄ν και των ξηρω΄ν και αποξηραµε΄νων καρπω΄ν,

—

ει΄τε το ΄εντυπο του ΟΟΣΑ, που προσαρτα΄ται στην απο΄φαση του Συµβουλι΄ου του ΟΟΣΑ σχετικα΄ µε το «καθεστω΄ς
ΟΟΣΑ» για την εφαρµογη΄ των διεθνω΄ν κανο΄νων στα οπωροκηπευτικα΄.

2. Το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου συνοδευ΄ει την παρτι΄δα των προϊο΄ντων καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν αυτα΄
επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα, µε΄χρις ο΄του τεθου΄ν σε ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α στο ΄εδαφος της
Κοινο΄τητας.
3. Το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου πρε΄πει να φε΄ρει τη σφραγι΄δα ενο΄ς απο΄ τους οργανισµου΄ς που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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4. Σε περι΄πτωση ανα΄κλησης της εντολη΄ς που αναφε΄ρεται στο α΄ρθρο 2 παρα΄γραφος 2, τα πιστοποιητικα΄ ελε΄γχου που
εκδι΄δει ο συγκεκριµε΄νος οργανισµο΄ς ελε΄γχου παυ΄ουν να αναγνωρι΄ζονται κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 4
΄ν
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
1. Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 8 της συµφωνι΄ας, τα Με΄ρη κοινοποιου΄ν αµοιβαι΄α τον πι΄νακα των αρµο΄διων αρχω΄ν και των
οργανισµω΄ν ελε΄γχου της συµµο΄ρφωσης. Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ γνωστοποιει΄ στην Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας τις
παρατυπι΄ες η΄ τις παραβα΄σεις που διαπιστω΄νονται, ο΄σον αφορα΄ τη συµµο΄ρφωση προς τους ισχυ΄οντες κανο΄νες, σε παρτι΄δες
οπωροκηπευτικω΄ν καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν αυτα΄ επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α προς την Κοινο΄τητα και
συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου.
2. Για να ει΄ναι δυνατη΄ η αξιολο΄γηση της τη΄ρησης των ο΄ρων του α΄ρθρου 2, δευ΄τερο εδα΄φιο, τρι΄τη περι΄πτωση, η
Οµοσπονδιακη΄ Υπηρεσι΄α Γεωργι΄ας δε΄χεται, εφο΄σον αυτο΄ ζητηθει΄ απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄, τη διενε΄ργεια ελε΄γχου απο΄
κοινου΄ στις εγκαταστα΄σεις των εντεταλµε΄νων οργανισµω΄ν.
3. Ο ΄ελεγχος απο΄ κοινου΄ πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α που προτει΄νεται απο΄ την οµα΄δα εργασι΄ας για τα
οπωροκηπευτικα΄ και αποφασι΄ζεται απο΄ την µικτη΄ επιτροπη΄.

'Αρθρο 5
Ρη΄τρα διασφα΄λισης
1. Τα Με΄ρη προβαι΄νουν σε διαβουλευ΄σεις, ο΄ταν ΄ενα εξ αυτω΄ν θεωρει΄ ο΄τι το α΄λλο ΄εχει παραβει΄ υποχρε΄ωση που απορρε΄ει
απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.
2. Το Με΄ρος που ζητει΄ τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων κοινοποιει΄ στο α΄λλο Με΄ρος ο΄λες τις απαιτου΄µενες πληροφορι΄ες
για την εµπεριστατωµε΄νη εξε΄ταση της υπο΄θεσης.
3. Σε περι΄πτωση που διαπιστω
΄ νεται ο΄τι παρτι΄δες καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας η΄ Κοινο΄τητας, ο΄ταν επανεξα΄γονται απο΄ την Ελβετι΄α
προς την Κοινο΄τητα και συνοδευ΄ονται απο΄ το πιστοποιητικο΄ ελε΄γχου, δεν ανταποκρι΄νονται στους ισχυ΄οντες κανο΄νες και
οποιαδη΄ποτε καθυστε΄ρηση µπορει΄ να πλη΄ξει την αποτελεσµατικο΄τητα των µε΄τρων καταπολε΄µησης της απα΄της η΄ να
προκαλε΄σει στρεβλω΄σεις του ανταγωνισµου΄, ει΄ναι δυνατη΄ η λη΄ψη προσωρινω΄ν µε΄τρων διασφα΄λισης χωρι΄ς προηγου΄µενη
διαβου΄λευση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι οι διαβουλευ΄σεις θα αρχι΄σουν αµε΄σως µετα΄ τη λη΄ψη των εν λο΄γω µε΄τρων.
4. Εα΄ν, µετα΄ τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων που προβλε΄πονται στις παραγρα΄φους 1 η΄ 3, τα Με΄ρη δεν ΄εχουν καταλη΄ξει
σε συµφωνι΄α εντο΄ς προθεσµι΄ας τριω΄ν µηνω΄ν, το Με΄ρος το οποι΄ο ζη΄τησε τη διενε΄ργεια των διαβουλευ΄σεων η΄ ΄ελαβε τα µε΄τρα
που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 3, δυ΄ναται να λα΄βει τα ενδεδειγµε΄να συντηρητικα΄ µε΄τρα, τα οποι΄α µπορει΄ να φθα΄νουν
µε΄χρι την µερικη΄ η΄ πλη΄ρη αναστολη΄ της εφαρµογη΄ς των διατα΄ξεων του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

'Αρθρο 6
Οµα΄δα εργασι΄ας για τα οπωροκηπευτικα΄
1. Η οµα΄δα εργασι΄ας για τα οπωροκηπευτικα΄, η οποι΄α συνιστα΄ται συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 παρα΄γραφος 7 της συµφωνι΄ας,
εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Η οµα΄δα εργασι΄ας εξετα΄ζει περιοδικα΄ την
εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων των Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτει το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.
2. Η οµα΄δα εργασι΄ας διατυπω΄νει ιδι΄ως προτα΄σεις, τις οποι΄ες υποβα΄λλει στη µικτη΄ επιτροπη΄, µε σκοπο΄ την προσαρµογη΄
και την ενηµε΄ρωση του προσαρτη΄µατος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Ελβετικοι΄ οργανισµοι΄ ελε΄γχου εξουσιοδοτηµε΄νοι για την ΄εκδοση του πιστοποιητικου΄ ελε΄γχου που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 3 του παραρτη΄µατος 10

1.

Fruit-Union Suisse
Baarer Str. 88
CH-6302 ZUG

2.

Union Suisse du Légume
Bahnhofstraße 87
CH-3232 INS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΣΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 1
1.

Ο Τι΄τλος Ι του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αφορα΄:

—

τα µε΄τρα καταπολε΄µησης ορισµε΄νων ζωονο΄σων και την
ανακοι΄νωση των νο΄σων αυτω΄ν·

—

το εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων,
του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων τους·

2.
Ο Τι΄τλος ΙΙ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αφορα΄ το εµπο΄ριο
ζωικω΄ν προϊο΄ντων.

2.
Η νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 του
παρο΄ντος α΄ρθρου αποτελει΄ αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 3. Η
εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

'Αρθρο 5
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν για τη θε΄σπιση σε θε΄µατα ζωοτεχνι΄ας των
διατα΄ξεων που αναφε΄ρονται στο προσα΄ρτηµα 4.

'Αρθρο 6
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο και
τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους διενεργου΄νται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του προσαρτη΄µατος 5.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

'Αρθρο 7
'Αρθρο 2
1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
που ΄εχει ταυτο΄σηµα αποτελε΄σµατα σε θε΄µατα καταπολε΄µησης των
ζωονο΄σων και ανακοι΄νωσης των νο΄σων αυτω΄ν.

2.
Η νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στην παρα΄γραφο 1 του
παρο΄ντος α΄ρθρου αποτελει΄ αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 1. Η
εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

'Αρθρο 3
Τα Με΄ρη συµφωνου΄ν ο΄τι το εµπο΄ριο ζω
΄ ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους θα πραγµατοποιει΄ται
συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αποτελει΄αντικει΄µενο του προσαρτη΄µατος 2. Η εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις ειδικε΄ς
λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.

Στο΄χος
Στο΄χος του παρο΄ντος τι΄τλου ει΄ναι να διευκολυνθει΄ το εµπο΄ριο
ζω΄ντων ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ των Μερω΄ν µε
τη δηµιουργι΄α µηχανισµου΄ αναγνω΄ρισης της ισοδυναµι΄ας των
υγειονοµικω΄ν µε΄τρων που εφαρµο΄ζουν τα Με΄ρη για τα εν λο΄γω
προϊο΄ντα, τα οποι΄α ει΄ναι συ΄µφωνα µε την προστασι΄α της δηµο΄σιας
υγει΄ας και της υγει΄ας των ζω΄ων, και για τη βελτι΄ωση της
επικοινωνι΄ας και της συνεργασι΄ας ο΄σον αφορα΄ τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα.

'Αρθρο 8
΄ σεις
Πολυµερει΄ς υποχρεω
Ο παρω΄ν τι΄τλος δεν περιορι΄ζει µε κανε΄να τρο΄πο τα δικαιω΄µατα η΄
τις υποχρεω΄σεις των Μερω΄ν βα΄σει της συµφωνι΄ας για την ΄δρυση
ι
του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου και των παραρτηµα΄των
αυτη΄ς, και ιδι΄ως της συµφωνι΄ας για την εφαρµογη΄ υγειονοµικω΄ν
και φυτοϋγειονοµικω΄ν µε΄τρων (ΥΦΠ).

'Αρθρο 9
'Αρθρο 4

Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς

1.
Τα Με΄ρη διαπιστω΄νουν ο΄τι διαθε΄τουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α
που ΄εχει ταυτο΄σηµα αποτελε΄σµατα στα θε΄µατα εισαγωγη΄ς απο΄
τρι΄τες χω΄ρες ζω΄ντων ζω΄ων, καθω΄ς και του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων
και των εµβρυ΄ων τους.

1.
Το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου περιορι΄ζεται
αρχικα΄ στα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που εφαρµο΄ζει κα΄θε ΄ενα απο΄ τα
Με΄ρη για τα ζωικα΄ προϊο΄ντα που απαριθµου΄νται στο προσα΄ρτηµα 6.
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2.
Εκτο΄ς εα΄ν προβλε΄πεται διαφορετικα΄ στις διατα΄ξεις των
προσαρτηµα΄των του παρο΄ντος τι΄τλου και µε την επιφυ΄λαξη του
α΄ρθρου 20 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ο παρω΄ν τι΄τλος δεν
ισχυ΄ει για τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που αφορου΄ν τα προ΄σθετα στα
τρο΄φιµα (ο΄λα τα προ΄σθετα σε τρο΄φιµα και τα χρω΄µατα, τα
βοηθητικα΄ επεξεργασι΄ας, τα αρτυ΄µατα), ΄εκθεση σε ακτινοβολι΄ες,
ξε΄νες προσµι΄ξεις (φυσικε΄ς ξε΄νες προσµι΄ξεις και κατα΄λοιπα κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων), χηµικε΄ς ουσι΄ες που προε΄ρχονται απο΄ τη
µεταφορα΄ συστατικω΄ν του υλικου΄ συσκευασι΄ας, µη επιτρεπο΄µενες
χηµικε΄ς ουσι΄ες (µη επιτρεπο΄µενα προ΄σθετα τροφι΄µων, βοηθητικα΄
επεξεργασι΄ας, απαγορευµε΄να κτηνιατρικα΄ φα΄ρµακα, κ.λπ.),
ση΄µανση των τροφι΄µων, θεραπευτικο΄ σιτηρε΄σιο και προµι΄γµατα.

'Αρθρο 10
Ορισµοι΄
Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος τι΄τλου ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθοι
ορισµοι΄:
(α)

Ζωικα΄ προϊο΄ντα: τα ζωικα΄ προϊο΄ντα που καλυ΄πτονται απο΄ τις
διατα΄ξεις του προσαρτη΄µατος 6·
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'Αρθρο 12
Ισοδυναµι΄α
1.
Η αναγνω΄ριση της ισοδυναµι΄ας απαιτει΄ αξιολο΄γηση και
αποδοχη΄ των εξη΄ς στοιχει΄ων:
—

΄ ν, καθω΄ς
της νοµοθεσι΄ας, των προδιαγραφω΄ν και διαδικασιω
επι΄σης και των εφαρµοζοµε΄νων προγραµµα΄των ω΄στε να ει΄ναι
δυνατο΄ς ο ΄ελεγχος και να εξασφαλι΄ζεται η τη΄ρηση των
εθνικω΄ν απαιτη΄σεων καθω΄ς και των απαιτη΄σεων της χω΄ρας
εισαγωγη΄ς·

—

της τεκµηριωµε΄νης δια΄ρθρωσης των αντι΄στοιχων αρµο΄διων
αρχω΄ν, της δικαιοδοσι΄ας, της ιεραρχι΄ας, του τρο΄που λειτουργι΄ας τους και των διαθε΄σιµων πο΄ρων τους·

—

της απο΄δοσης της σχετικη΄ς αρµο΄διας αρχη΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ το
προ΄γραµµα ελε΄γχου και το επιτευχθε΄ν επι΄πεδο εγγυ΄ησης.

Στην εκτι΄µηση αυτη΄ τα Με΄ρη λαµβα΄νουν υπο΄ψη τη µε΄χρι στιγµη΄ς
κτηθει΄σα πει΄ρα.

(β)

Υγειονοµικα΄ µε΄τρα: τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που ορι΄ζονται στο
παρα΄ρτηµα Α παρα΄γραφος 1 της Συµφωνι΄ας ΥΦΠ για τα
ζωικα΄ προϊο΄ντα·

2.
Η ισοδυναµι΄α εφαρµο΄ζεται σε σχε΄ση µε τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα για τον τοµε΄α η΄ τους επιµε΄ρους τοµει΄ς των ζωικω΄ν
προϊο΄ντων, σε σχε΄ση µε τη νοµοθεσι΄α, τα συστη΄µατα επιθεω΄ρησης
και ελε΄γχου, µε΄ρη των συστηµα΄των αυτω΄ν η΄ σε σχε΄ση µε την ειδικη΄
νοµοθεσι΄α και τις απαιτη΄σεις σε ο΄,τι αφορα΄ την επιθεω΄ρηση η΄ και
την υγιεινη΄.

(γ)

Ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας: το επι΄πεδο
προστασι΄ας που ορι΄ζεται στο Παρα΄ρτηµα Α παρα΄γραφος 5
της Συµφωνι΄ας ΥΦΠ για τα ζωικα΄ προϊο΄ντα·

'Αρθρο 13
Καθορισµο΄ς ισοδυναµι΄ας

(δ)

Αρµο΄διες αρχε΄ς:
(i)

Ελβετι΄α: οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο µε΄ρος α) του
προσαρτη΄µατος 7·

(ii) Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα: οι αρχε΄ς που αναφε΄ρονται στο
µε΄ρος β) του προσαρτη΄µατος 7.

'Αρθρο 11

1.
Για να καθορισθει΄ εα΄ν ΄ενα υγειονοµικο΄ µε΄τρο, που εφαρµο΄ζεται απο΄ το Με΄ρος εξαγωγη΄ς, επιτυγχα΄νει το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο
υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας, τα Με΄ρη ακολουθου΄ν διαδικασι΄α η
οποι΄α περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα στα΄δια:
i)

προσδιορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν µε΄τρων για τα οποι΄α ζητει΄ται
αναγνω΄ριση ισοδυναµι΄ας·

ii)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει εξηγει΄τον στο΄χο των υγειονοµικω΄ν
µε΄τρων που λαµβα΄νει, συµπεριλαµβανοµε΄νης και εκτι΄µησης,
ανα΄λογα µε τις περιστα΄σεις, του η΄ των κινδυ΄νων που
καλου΄νται να αντιµετωπι΄σουν τα συγκεκριµε΄να µε΄τρα· επι΄σης
προσδιορι΄ζει το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς
προστασι΄ας·

iii)

το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει αποδεικνυ΄ει ο΄τι τα υγειονοµικα΄
του µε΄τρα επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο, για το Με΄ρος το
οποι΄ο εισα΄γει, επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας·

iv)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει κρι΄νει εα΄ν τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα του Με΄ρους που εξα΄γει επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο
επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας·

v)

το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει αποδε΄χεται τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα του Με΄ρους εξαγωγη΄ς ως ισοδυ΄ναµα, εα΄ν αποδει΄ξει
αντικειµενικω΄ς το Με΄ρος εξαγωγη΄ς ο΄τι τα µε΄τρα του επιτυγχα΄νουν το ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο υγειονοµικη΄ς προστασι΄ας.

Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες
1.
Για τους σκοπου΄ς του εµπορι΄ου µεταξυ΄ των Μερω΄ν, τα
µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 εφαρµο΄ζονται µε την
επιφυ΄λαξη της παραγρα΄φου 2 του παρο΄ντος α΄ρθρου.

2.
'Οταν ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη θεωρει΄ ο΄τι ΄εχει ειδικο΄ καθεστω΄ς ο΄σον
αφορα΄ µι΄α συγκεκριµε΄νη ζωονο΄σο, µπορει΄ να ζητη΄σει αναγνω΄ριση
του καθεστω΄τος αυτου΄. Το εν λο΄γω Με΄ρος µπορει΄ επι΄σης να
ζητη΄σει προ΄σθετες εγγυη΄σεις, τις ενδεικνυο΄µενες για το συµφωνηθε΄ν καθεστω΄ς, ο΄σον αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς ζωικω΄ν προϊο΄ντων.
Οι εγγυη΄σεις για συγκεκριµε΄νες ζωονο΄σους καθορι΄ζονται στο
προσα΄ρτηµα 8.
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2.
'Οταν η ισοδυναµι΄α δεν ΄εχει αναγνωρισθει΄, το εµπο΄ριο
δυ΄ναται να πραγµατοποιει΄ται υπο΄ τους ο΄ρους που απαιτου΄νται
απο΄ το Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει, ω΄στε να επιτυγχα΄νεται το
ενδεδειγµε΄νο επι΄πεδο προστασι΄ας, συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις
του προσαρτη΄µατος 6. Το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει δυ΄ναται να
συµφωνη΄σει να τηρη΄σει τις προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται απο΄ το
Με΄ρος το οποι΄ο εισα΄γει µε την επιφυ΄λαξη του αποτελε΄σµατος της
διαδικασι΄ας που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 1.

Οι διαδικασι΄ες αυτε΄ς εφαρµο΄ζονται συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του
προσαρτη΄µατος 9.
2.

'Οσον αφορα΄ την Κοινο΄τητα:

—

η Κοινο΄τητα εφαρµο΄ζει τις διαδικασι΄ες ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στην παρα΄γραφο 1·

—

τα κρα΄τη µε΄λη διενεργου΄ν τους συνοριακου΄ς ελε΄γχους που
προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 15.

'Αρθρο 14
΄ ριση υγειονοµικω
΄ ν µε΄τρων
Αναγνω
1.
Στο προσα΄ρτηµα 6 απαριθµου΄νται οι τοµει΄ς η΄ οι επιµε΄ρους
τοµει΄ς για τους οποι΄ους, κατα΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, τα αντι΄στοιχα υγειονοµικα΄ µε΄τρα
αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα για εµπορικου΄ς σκοπου΄ς. Για τους
εν λο΄γω τοµει΄ς και επιµε΄ρους τοµει΄ς το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων
πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τη νοµοθεσι΄α που αναφε΄ρεται στο
προσα΄ρτηµα 6. Η εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας αυτη΄ς υπο΄κειται στις
ειδικε΄ς λεπτοµε΄ρειες που προβλε΄πονται στο ΄διο
ι προσα΄ρτηµα.
2.
Το προσα΄ρτηµα 6 απαριθµει΄ επι΄σης εκει΄νους τους τοµει΄ς η΄
επιµε΄ρους τοµει΄ς, για τους οποι΄ους τα Με΄ρη εφαρµο΄ζουν διαφορετικα΄ υγειονοµικα΄ µε΄τρα.

3.
'Οσον αφορα΄ την Ελβετι΄α, οι αρχε΄ς της χω΄ρας εφαρµο΄ζουν
τις διαδικασι΄ες ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1 και τους συνοριακου΄ς ελε΄γχους που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 15.
4.
Κα΄θε ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη δικαιου΄ται, εα΄ν συµφωνη΄σει και το
α΄λλο Με΄ρος:
(α)

να ανταλλα΄σσει πληροφορι΄ες για τα αποτελε΄σµατα και τα
συµπερα΄σµατα των διαδικασιω΄ν ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης και
των συνοριακω΄ν ελε΄γχων µε χω΄ρες οι οποι΄ες δεν υπογρα΄φουν
το παρο΄ν παρα΄ρτηµα·

(β)

να χρησιµοποιει΄ τα αποτελε΄σµατα και τα συµπερα΄σµατα των
διαδικασιω΄ν ελε΄γχου και εξακρι΄βωσης και των συνοριακω΄ν
ελε΄γχων χωρω΄ν που δεν υπογρα΄φουν το παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

'Αρθρο 15

'Αρθρο 17

'Ελεγχοι στα συ΄νορα και τε΄λη
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων µεταξυ΄ της
Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε τις
διατα΄ξεις που αναφε΄ρονται στο:
α)

µε΄ρος Α του προσαρτη΄µατος 10 για τα µε΄τρα που αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα·

β)

µε΄ρος Β του προσαρτη΄µατος 10 για τα µε΄τρα που δεν
αναγνωρι΄ζονται ως ισοδυ΄ναµα·

γ)

µε΄ρος Γ του προσαρτη΄µατος 10 για τα ειδικα΄ µε΄τρα·

δ)

µε΄ρος ∆ του προσαρτη΄µατος 10 για τα τε΄λη.

'Αρθρο 16
Εξακρι΄βωση
1.
Για να αυξηθει΄ η εµπιστοσυ΄νη ως προς την αποτελεσµατικη΄
εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων του παρο΄ντος τι΄τλου, κα΄θε Με΄ρος ΄εχει
το δικαι΄ωµα να διενεργει΄ ελε΄γχους και να εφαρµο΄ζει διαδικασι΄ες
εξακρι΄βωσης ως προς το Με΄ρος το οποι΄ο εξα΄γει· οι ΄ελεγχοι και οι
διαδικασι΄ες αυτε΄ς µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν:
(α)

(β)

αξιολο΄γηση του συνο΄λου η΄ µε΄ρους του προγρα΄µµατος
ελε΄γχου των αρµοδι΄ων αρχω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νης, ενδεχοµε΄νως, και εξε΄τασης των προγραµµα΄των επιθεω΄ρησης και
ελε΄γχου
επιτο΄πιους ελε΄γχους.
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Ανακοι΄νωση
1.
Οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στο παρο΄ν α΄ρθρο εφαρµο΄ζονται, κατα΄ το µε΄τρο που δεν υπα΄γονται στα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα
που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 2 και 20 του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
2.

Τα Με΄ρη ανακοινω΄νουν αµοιβαι΄α:

—

σηµαντικε΄ς αλλαγε΄ς στο υγειονοµικο΄ καθεστω΄ς εντο΄ς 24
ωρω΄ν·

—

ευρη΄µατα επιδηµιολογικη΄ς σηµασι΄ας σε ο΄,τι αφορα΄ νο΄σους
οι οποι΄ες δεν περιλαµβα΄νονται στην παρα΄γραφο 1 η΄ σε ο΄,τι
αφορα΄ νε΄ες ζωονο΄σους το συντοµο΄τερο·

—

οποιαδη΄ποτε προ΄σθετα µε΄τρα πε΄ραν των βασικω΄ν απαιτη΄σεων
σε σχε΄ση µε τα υγειονοµικα΄ µε΄τρα που ΄εχουν λα΄βει για τον
΄ελεγχο η΄ την εξα΄λειψη ζωονο΄σων η΄ για την προστασι΄α της
δηµο΄σιας υγει΄ας και οποιεσδη΄ποτε µεταβολε΄ς στους κανο΄νες
προ΄ληψης, συµπεριλαµβανοµε΄νων και των κανο΄νων εµβολιασµου΄.

3.
Οι ανακοινω΄σεις που αναφε΄ρονται στην παρα΄γραφο 2
πραγµατοποιου΄νται γραπτω
΄ ς στις συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες που
καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11.
4.
Σε περιπτω΄σεις σοβαρη΄ς και α΄µεσης ανησυχι΄ας για τη
δηµο΄σια υγει΄α η΄ για την υγει΄α των ζω΄ων, πρε΄πει να πραγµατοποιει΄ται προφορικη΄ ανακοι΄νωση στις συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες που
καθορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11 και να ακολουθει΄ γραπτη΄
επιβεβαι΄ωση εντο΄ς 24 ωρω΄ν.
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5.
'Οταν ΄ενα απο΄ τα Με΄ρη ΄εχει σοβαρη΄ ανησυχι΄α σχετικα΄ µε
κι΄νδυνο για την υγει΄α των ζω΄ων η΄ για τη δηµο΄σια υγει΄α,
οργανω΄νονται διαβουλευ΄σεις, κατο΄πιν αιτη΄σεως, το συντοµο΄τερο
δυνατο΄, και σε κα΄θε περι΄πτωση εντο΄ς 14 ηµερω΄ν. Κα΄θε Με΄ρος, σε
τε΄τοιες περιπτω΄σεις, φροντι΄ζει να παρε΄χει ο΄λες τις αναγκαι΄ες
πληροφορι΄ες για να αποφευ΄γεται η διαταραχη΄ του εµπορι΄ου και
να επιτυγχα΄νεται αµοιβαι΄ως αποδεκτη΄ λυ΄ση.

'Αρθρο 18
΄ ν και υποβολη΄ αποτελεσµα΄των
Ανταλλαγη΄ πληροφοριω
επιστηµονικη΄ς ΄ερευνας και δεδοµε΄νων
1.
Τα Με΄ρη ανταλλα΄σσουν πληροφορι΄ες σχετικε΄ς µε την
εφαρµογη΄ του παρο΄ντος τι΄τλου σε ενιαι΄α και συστηµατικη΄ βα΄ση,
για να παρε΄χονται εγγυη΄σεις, να δηµιουργει΄ται κλι΄µα αµοιβαι΄ας
εµπιστοσυ΄νης και να αποδεικνυ΄εται η αποτελεσµατικο΄τητα των
ελεγχθε΄ντων προγραµµα΄των. Ενδεχοµε΄νως, η επι΄τευξη των στο΄χων
αυτω΄ν µπορει΄ να διευκολυνθει΄ µε την ανταλλαγη΄ υπαλλη΄λων.
2.
Η ανταλλαγη΄ στοιχει΄ων για τις µεταβολε΄ς στα αντι΄στοιχα
υγειονοµικα΄ µε΄τρα και α΄λλα σχετικα΄ στοιχει΄α περιλαµβα΄νουν
µεταξυ΄ α΄λλων:
—

δυνατο΄τητα εξε΄τασης των προτα΄σεων για τροποποιη΄σεις των
κανονιστικω΄ν προδιαγραφω΄ν η΄ απαιτη΄σεις που ενδε΄χεται να
επηρεα΄σουν τον παρο΄ντα τι΄τλο πριν επικυρωθου΄ν. 'Οταν ΄ενα
απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη το ζητη΄σει, δυ΄ναται να συγκληθει΄ η Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄·

—

παροχη΄ στοιχει΄ων για τις τελευται΄ες εξελι΄ξεις που επηρεα΄ζουν
το εµπο΄ριο ζωικω΄ν προϊο΄ντων·

—

παροχη΄ στοιχει΄ων για τα αποτελε΄σµατα των διαδικασιω΄ν
εξακρι΄βωσης που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 16.

3.
Τα Με΄ρη προβλε΄πουν την υποβολη΄ επιστηµονικω΄ν εγγρα΄φων
η΄ δεδοµε΄νων στις αρµο΄διες επιστηµονικε΄ς αρχε΄ς για τη στη΄ριξη
των απο΄ψεων/ενστα΄σεω΄ν τους. Οι αρχε΄ς αυτε΄ς αξιολογου΄ν τα
στοιχει΄α εγκαι΄ρως και διαβιβα΄ζουν τα αποτελε΄σµατα της εξε΄τασης
αυτη΄ς και στα δυ΄ο Με΄ρη.
4.
Οι συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες για την εν λο΄γω ανταλλαγη΄
πληροφοριω΄ν ορι΄ζονται στο προσα΄ρτηµα 11.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 19
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄
1.
Συνιστα΄ται Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, στην οποι΄α συµµετε΄χουν αντιπρο΄σωποι των Μερω΄ν. Η επιτροπη΄ εξετα΄ζει κα΄θε ζη΄τηµα
σχετικο΄ µε το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και την εφαρµογη΄ του. Ασκει΄
εξα΄λλου ο΄λα τα καθη΄κοντα που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα.
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2.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ διαθε΄τει αποφασιστικη΄ αρµοδιο΄τητα στις περιπτω΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς πραγµατοποιει΄ται απο΄ τα Με΄ρη συ΄µφωνα µε τους ιδι΄ους
αυτω΄ν κανο΄νες.
3.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εξετα΄ζει περιοδικα΄ την
΄ ν διατα΄ξεων
εξε΄λιξη των εσωτερικω΄ν νοµοθετικω΄ν και κανονιστικω
των Μερω΄ν στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα. Μπορει΄ να αποφασι΄σει να τροποποιη΄σει τα προσαρτη΄µατα
του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, ιδι΄ως για να προσαρµοσθου΄ν και να
ενηµερωθου΄ν.
4.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ αποφασι΄ζει µε κοινη΄ συµφωνι΄α.
5.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ θεσπι΄ζει τον εσωτερικο΄
κανονισµο΄ της. Ανα΄λογα µε τις ανα΄γκες, η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄ µπορει΄ να συγκληθει΄, εα΄ν το ζητη΄σει το ΄ενα απο΄ τα δυ΄ο
Με΄ρη.
6.
Η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ να συνιστα΄ τεχνικε΄ς
οµα΄δες εργασι΄ας αποτελου΄µενες απο΄ εµπειρογνω΄µονες των Μερω΄ν,
που αναλαµβα΄νουν τον προσδιορισµο΄ και την εξε΄ταση τεχνικω΄ν
και επιστηµονικω΄ν θεµα΄των που προκυ΄πτουν απο΄ το παρο΄ν
παρα΄ρτηµα. 'Οταν απαιτει΄ται πραγµατογνωµοσυ΄νη, η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ µπορει΄ επι΄σης να συνιστα΄ τεχνικε΄ς οµα΄δες
εργασι΄ας ad hoc, ιδι΄ως επιστηµονικε΄ς, η συ΄νθεση των οποι΄ων δεν
περιορι΄ζεται απαραι΄τητα στους αντιπροσω
΄ πους των Μερω΄ν.

'Αρθρο 20
Ρη΄τρα διασφα΄λισης
1.
Σε περι΄πτωση που η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα η΄ η Ελβετι΄α
προτι΄θεται να εφαρµο΄σει µε΄τρα διασφα΄λισης ΄εναντι του α΄λλου
Με΄ρους, ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως το α΄λλο Με΄ρος. Χωρι΄ς να
θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης θε΄σης σε ισχυ΄ των προβλεποµε΄νων
µε΄τρων, πραγµατοποιου΄νται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄ των αρµοδι΄ων υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς και της
Ελβετι΄ας για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Συγκαλει΄ται,
ενδεχοµε΄νως, κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο Με΄ρη, η µικτη΄
επιτροπη΄.
2.
Σε περι΄πτωση που ΄ενα κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας προτι΄θεται να θε΄σει σε εφαρµογη΄ προσωρινα΄ µε΄τρα
διασφα΄λισης ΄εναντι της Ελβετι΄ας, ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως την
τελευται΄α.
3.
Στην περι΄πτωση που η Κοινο΄τητα λαµβα΄νει απο΄φαση για
λη΄ψη µε΄τρων διασφα΄λισης ΄εναντι τµηµα΄των του εδα΄φους της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας η΄ τρι΄της χω΄ρας, η αρµο΄δια υπηρεσι΄α
ενηµερω΄νει σχετικα΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς της Ελβετι΄ας το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Κατο΄πιν εξετα΄σεως της κατα΄στασης, η Ελβετι΄α
θεσπι΄ζει τα µε΄τρα που προκυ΄πτουν απο΄ την απο΄φαση αυτη΄, εκτο΄ς
εα΄ν θεωρει΄ ο΄τι τα µε΄τρα αυτα΄ δεν δικαιολογου΄νται. Στην τελευται΄α
περι΄πτωση εφαρµο΄ζονται οι διατα΄ξεις που προβλε΄πονται στην
παρα΄γραφο 1.
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4.
Στην περι΄πτωση που η Ελβετι΄α λαµβα΄νει απο΄φαση για λη΄ψη
µε΄τρων διασφα΄λισης ΄εναντι τρι΄της χω΄ρας, ενηµερω΄νει σχετικα΄ τις
αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς το συντοµο΄τερο δυνατο΄. Χωρι΄ς
να θι΄γεται η δυνατο΄τητα της Ελβετι΄ας να θε΄σει αµε΄σως σε ισχυ΄ τα
προβλεπο΄µενα µε΄τρα, πραγµατοποιου΄νται διαβουλευ΄σεις µεταξυ΄

30.4.2002

των αρµοδι΄ων υπηρεσιω΄ν της Επιτροπη΄ς και της Ελβετι΄ας το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων.
Συγκαλει΄ται, ενδεχοµε΄νως, κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς απο΄ τα δυ΄ο
Με΄ρη, η µικτη΄ επιτροπη΄.

30.4.2002
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Προσα΄ρτηµα 1

΄ν
Με΄τρα καταπολε΄µησης/ανακοι΄νωση των ασθενειω

΄ δης πυρετο΄ς
Ι. Αφθω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

1.

Οδηγι΄α 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 18ης Νοεµβρι΄ου 1985
για τη θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση του
αφθω΄δους πυρετου΄ (ΕΕ L 315 της 26.11.1985, σ. 11), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της
Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

Οδηγι΄α 90/423/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για
την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 85/511/ΕΟΚ σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση
κοινοτικω΄ν µε΄τρων καταπολε΄µησης του αφθω΄δους πυρετου΄, της
οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ περι΄ προβληµα΄των υγειονοµικου΄ ελε΄γχου
στον τοµε΄α των ενδοκοινοτικω΄ν συναλλαγω΄ν βοοειδω΄ν και χοιροειδω΄ν και της οδηγι΄ας 72/462/ΕΟΚ περι΄ των υγειονοµικω΄ν
προβληµα΄των και των υγειονοµικω΄ν µε΄τρων κατα΄ τις εισαγωγε΄ς
ζω΄ων του βοει΄ου και χοιρει΄ου ει΄δους, νωπω΄ν κρεα΄των και προϊο΄ντων
µε βα΄ση το κρε΄ας προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 224 της
18.8.1990, σ. 13)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 99-103 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση του αφθω΄δους πυρετου΄)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς, καταχω΄ρηση, ΄ελεγχος και δια΄θεση εµβολι΄ου
για τον αφθω΄δη πυρετο΄)

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Κατ' αρχη΄ν, η Επιτροπη΄ και το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ανακοινω΄νουν την προ΄θεση΄ τους για επει΄γοντα
εµβολιασµο΄. Στις περιπτω΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης, η ανακοι΄νωση αφορα΄ την απο΄φαση που ΄εχει ληφθει΄ και τους κανο΄νες
εφαρµογη΄ς της. Σε κα΄θε περι΄πτωση, διεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την ταυτοποι΄ηση του ιου΄ του αφθω΄δους πυρετου΄ ει΄ναι: The Institute for Animal
Health Pirbright Laboratory, England. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των
ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου αυτου΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα απο΄ την απο΄φαση 89/531/ΕΟΚ (ΕΕ L 279 της 28.9.1989, σ. 32).

ΙΙ.

΄ λης των χοι΄ρων
Κλασικη΄ πανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 80/217/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 22ας Ιανουαρι΄ου 1980 περι΄
θεσπι΄σεως κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της κλασικη΄ς
πανω΄λους των χοι΄ρων (ΕΕ L 47 της 21.2.1980, σ. 11), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 40-47 (δια΄θεση και αξιοποι΄ηση των αποβλη΄των),
49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73 και 74
(καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για τις
εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 116-121 (διαπι΄στωση της κλασικη΄ς πανω΄λους κατα΄ τη σφαγη΄, ειδικα΄ µε΄τρα για την καταπολε΄µηση
της πανω΄λους των χοι΄ρων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35)και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2 (εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

4.

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των
ζωικω΄ν αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
17 Απριλι΄ου 1996 (RS 916.401)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η Επιτροπη΄ και το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ανακοινω΄νουν την προ΄θεση΄ τους για επει΄γοντα εµβολιασµο΄.
∆ιεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Εα΄ν χρειαστει΄και κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 117 παρα΄γραφος 5 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο καθορι΄ζει τις διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα σε ο΄,τι αφορα΄ τη σφρα΄γιση και την
επεξεργασι΄α κρεα΄των που προε΄ρχονται απο΄ ζω΄νες προστασι΄ας και επιτη΄ρησης.

3.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 121 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να εφαρµο΄σει σχε΄διο
εξα΄λειψης της κλασικη΄ς πανω΄λους των χοι΄ρων στους αγριο΄χοιρους συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6α της οδηγι΄ας
80/217/ΕΟΚ. ∆ιεξα΄γονται το συντοµο΄τερο δυνατο΄ διαβουλευ΄σεις στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

4.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

5.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 14α της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

6.

Εα΄ν χρειαστει΄, κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 89 παρα΄γραφος 2 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο καθορι΄ζει τις διατα΄ξεις εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα σε ο΄,τι αφορα΄ τον ορολογικο΄ ΄ελεγχο των
χοι΄ρων στις ζω΄νες προστασι΄ας και επιτη΄ρησης συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ.

7.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την κλασικη΄ πανω΄λη των χοι΄ρων ει΄ναι: Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν
στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου
προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα VI της οδηγι΄ας 80/217/ΕΟΚ.

ΙΙΙ.

΄ λης των ΄ιππων
Πανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 29ης Απριλι΄ου 1992 για τη
θε΄σπιση των κανο΄νων ελε΄γχου και των µε΄τρων καταπολε΄µησης της
πανω΄λους των ΄ππων
ι
(ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 112-115 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση της πανω΄λους των ΄ππων)
ι

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Σε περι΄πτωση που εµφανισθει΄ στην Ελβετι΄α επιζωοτι΄α η οποι΄α παρουσια΄ζει εξαιρετικη΄ σοβαρο΄τητα, η Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ συνε΄ρχεται για να προβει΄ στην εξε΄ταση της κατα΄στασης. Οι αρµο΄διες ελβετικε΄ς αρχε΄ς
αναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση να λα΄βουν τα αναγκαι΄α µε΄τρα βα΄σει των αποτελεσµα΄των της εξε΄τασης αυτη΄ς.

2.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την κλασικη΄ πανω΄λη των ΄ππων
ι
ει΄ναι: Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación, 281 19 Algete, Madrid, España. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει
τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα
καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα ΙΙΙ της οδηγι΄ας 92/35/ΕΟΚ.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 16
της οδηγι΄ας 92/35/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

4.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

IV. Γρι΄πη των ορνιθι΄ων

A.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης Μαι΅ου 1992 για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της γρι΄πης των
ορνιθι΄ων (ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της
Σουηδι΄ας

Β.
1.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 122-125 (ειδικα΄ µε΄τρα για
τη γρι΄πη των ορνιθι΄ων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τη γρι΄πη των ορνιθι΄ων ει΄ναι: Central Veterinary Laboratory, New Haw,
Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο
των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται
απο΄ το παρα΄ρτηµα V της οδηγι΄ας 92/40/ΕΟΚ.
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2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 18
της οδηγι΄ας 92/40/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

V.

΄ λης των πτηνω
΄ν
Ψευδοπανω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουλι΄ου 1992 για τη
θε΄σπιση κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση της ψευδοπανω΄λους
των πτηνω΄ν (ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

B.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 40-47 (δια΄θεση και αξιοποι΄ηση των απορριµµα΄των),
49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73 και 74
(καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για τις
εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 122-125 (ειδικα΄ µε΄τρα για την
ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

4.

Οδηγι΄α (τεχνικη΄) του Οµοσπονδιακου΄ Κτηνιατρικου΄ Γραφει΄ου της
20ης Ιουνι΄ου 1989 για την καταπολε΄µηση των παραµυξοϊω΄ν των
περιστεριω΄ν (Bull. Off. vét. féd. 90 (13) σ. 113) (εµβολιασµο΄ς
κ.λπ.)

5.

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993 σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των
ζωικω΄ν αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις
17 Απριλι΄ου 1996 (RS 916.401.22)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν ει΄ναι: Central Veterinary Laboratory, New Haw,
Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο
των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται
απο΄ το παρα΄ρτηµα V της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ.

2.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

3.

Τα στοιχει΄α που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 17 και 19 της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ αποτελου΄ν ευθυ΄νη της Μικτη΄ς
Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

4.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 22
της οδηγι΄ας 92/66/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.
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Ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 24ης Ιουνι΄ου 1993 σχετικα΄ µε
τη θε΄σπιση στοιχειωδω΄ν κοινοτικω΄ν µε΄τρων για την καταπολε΄µηση
ορισµε΄νων νο΄σων των ιχθυ΄ων (ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της
Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

B.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 10 (µε΄τρα καταπολε΄µησης των επιζωοτιω΄ν)
και 57 (εκτελεστικε΄ς διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 3 και 4 (επιζωοτι΄ες τις οποι΄ες
αφορα΄ το δια΄ταγµα), 61 (υποχρεω΄σεις των εχο΄ντων δικαι΄ωµα αλιει΄ας
και των οργα΄νων που ΄εχουν αναλα΄βει την επιτη΄ρηση της αλιει΄ας),
62-76 (µε΄τρα καταπολε΄µησης γενικω΄ς), 275-290 (ειδικα΄ µε΄τρα για
τις ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων, διαγνωστικο΄ εργαστη΄ριο)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Ση΄µερα η εκτροφη΄ σολοµου΄ δεν επιτρε΄πεται και το εν λο΄γω ει΄δος δεν υπα΄ρχει στην Ελβετι΄α. Ως εκ του΄του, η ελβετικη΄
ρυ΄θµιση προε΄βλεψε ο΄τι η λοιµω΄δης αναιµι΄α του σολοµου΄ πρε΄πει να θεωρει΄ται απλω΄ς ως ασθε΄νεια υπο΄ επιτη΄ρηση. Στο
πλαι΄σιο του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τροποποιη΄σουν τη νοµοθεσι΄α τους, ω΄στε να
θεωρηθει΄ η λοιµω΄δης αναιµι΄α του σολοµου΄ ως ασθε΄νεια προς καταπολε΄µηση. Η κατα΄σταση θα επανεξεταστει΄ στην
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.

2.

Στην Ελβετι΄α ση΄µερα δεν υπα΄ρχει εκτροφη΄ στρειδιω΄ν. Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης της βοναµι΄ωσης η΄ της µαρτειλι΄ωσης,
το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο αναλαµβα΄νει τη δε΄σµευση να λα΄βει τα αναγκαι΄α επει΄γοντα µε΄τρα τα οποι΄α
ει΄ναι συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ ρυ΄θµιση βα΄σει του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 7 της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

4.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τις ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων ει΄ναι: Statens Veterinære Serumlaboratorioum,
Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της αναλογου΄ν
στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του εργαστηρι΄ου
προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ.

5.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

6.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 15
της οδηγι΄ας 93/53/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

VΙΙ.

Α.

Λοιπε΄ς ασθε΄νειες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 17ης ∆εκεµβρι΄ου 1992
για τη θε΄σπιση γενικω΄ν κοινοτικω΄ν µε΄τρων καταπολε΄µησης ορισµε΄νων
ασθενειω΄ν των ζω΄ων καθω΄ς και ειδικω΄ν µε΄τρων για τη φυσαλιδω΄δη νο΄σο
των χοι΄ρων (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 1, 1α και 9α (µε΄τρα καταπολε΄µησης των εξαιρετικα΄
µεταδοτικω΄ν επιζωοτιω΄ν, στο΄χοι της ενε΄ργειας) και 57 (εκτελεστικε΄ς
διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ς συνεργασι΄α)
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2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2 (εξαιρετικα΄ µεταδοτικε΄ς
επιζωοτι΄ες), 49 (χειρισµο΄ς οργανισµω΄ν παθογο΄νων για το ζω΄ο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 77-98 (κοινε΄ς διατα΄ξεις για
τις εξαιρετικα΄ µεταδοτικα΄ επιζωοτι΄ες), 103-105 (ειδικα΄ µε΄τρα για
την καταπολε΄µηση της φυσαλιδω΄δους νο΄σου των χοι΄ρων)

3.

∆ια΄ταγµα για το Ινστιτου΄το Ιολογι΄ας και Ανοσοπροφυ΄λαξης της
1ης Ιουλι΄ου 1992 (RS 172.216.35), και ιδι΄ως το α΄ρθρο 2
(εργαστη΄ριο αναφορα΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Στις περιπτω΄σεις που αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 6 η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

2.

Το κοινο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για τη φυσαλιδω΄δη νο΄σο των χοι΄ρων ει΄ναι: AFR Insitute for Animal Health, Pirbright
Laboratory, Ash Road, Woking Surrey GU240 NF, United Kingdom. Η Ελβετι΄α αναλαµβα΄νει τα ΄εξοδα που της
αναλογου΄ν στο πλαι΄σιο των ενεργειω΄ν που προκυ΄πτουν απο΄ τον ορισµο΄ αυτο΄. Η λειτουργι΄α και τα καθη΄κοντα του
εργαστηρι΄ου προβλε΄πονται απο΄ το παρα΄ρτηµα III της οδηγι΄ας 92/119/ΕΟΚ.

3.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 97 του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, η Ελβετι΄α διαθε΄τει σχε΄διο επει΄γουσας
προειδοποι΄ησης. Το σχε΄διο αυτο΄ αποτελει΄ αντικει΄µενο ειδικη΄ς δια΄ταξης εφαρµογη΄ς τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, της
αριθ. 95/65, που εκδο΄θηκε απο΄ το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο.

4.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ ευθυ΄νη της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του α΄ρθρου 22
της οδηγι΄ας 92/119/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

΄ν
VΙΙΙ. Ανακοι΄νωση των ασθενειω
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 82/894/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης ∆εκεµβρι΄ου 1982 για
την κοινοποι΄ηση των ασθενειω΄ν των ζω
΄ ων µε΄σα στην Κοινο΄τητα (ΕΕ L 378
της 31.12.1982, σ. 58), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη
προχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

Νο΄µος για τις επιζωοτι΄ες (LFE) της 1ης Ιουλι΄ου 1966, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 11 (αναγγελι΄α και δη΄λωση των ασθενειω΄ν) και 57
(εκτελεστικε΄ς διατα΄ξεις τεχνικου΄ χαρακτη΄ρα, διεθνη΄ συνεργασι΄α)

2.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996
(RS 916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 2-5 (ασθε΄νειες), 59-65 και 291
(υποχρε΄ωση αναγγελι΄ας, ανακοι΄νωση), 292-299 (επιτη΄ρηση, εκτε΄λεση, διοικητικη΄ βοη΄θεια)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο συ΄στηµα ανακοι΄νωσης των
ζωονο΄σων, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ την οδηγι΄α 82/894/ΕΟΚ.

30.4.2002

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Προσα΄ρτηµα 2
΄ ων: εµπο΄ριο και δια΄θεση στην αγορα΄
Υγει΄α των ζω

Ι.

Βοοειδη΄ και χοι΄ροι

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1964 περι΄
προβληµα΄των υγειονοµικου΄ ελε΄γχου στον τοµε΄α των ενδοκοινοτικω΄ν
συναλλαγω΄ν βοοειδω΄ν και χοιροειδω΄ν (ΕΕ L 121 της 29.7.1964,
σ. 1977/64), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/25/ΕΚ
του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 16)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.40),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 27-31 (αγορε΄ς, εκθε΄σεις), 34-37 (εµπο΄ριο), 73
και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 116- 121 (αφρικανικη΄
πανω΄λης των χοι΄ρων), 135-141 (νο΄σος του Αujeszky), 150 ΄εως
157 (βρουκε΄λλωση των βοοειδω΄ν), 158-165 (φυµατι΄ωση), 166169 (ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν), 170-174 (λοιµω΄δης
ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν/ λοιµω΄δης φλυκταινω΄δης αιδοιοκολπι΄τιδα), 175-195 (σπογγω΄δεις εγκεφαλοπα΄θειες), 186-189 (λοιµω΄ξεις γεννητικω΄ν οργα΄νων των βοοειδω΄ν), 207-211 (βρουκε΄λλωση
των χοι΄ρων), 297 (ε΄γκριση αγορω΄ν, κε΄ντρων συγκε΄ντρωσης, σταθµω΄ν απολυ΄µανσης)

2.

∆ια΄ταγµα της 20ης Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 297, 1ο εδα΄φιο, του διατα΄γµατος για τις επιζωοτι΄ες, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄
Γραφει΄ο θα εγκρι΄νει τα κε΄ντρα συγκε΄ντρωσης ο΄πως αυτα΄ ορι΄ζονται στο α΄ρθρο 2 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 8 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 13 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη βρουκε΄λλωση των βοοειδω΄ν. Για τους
σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου βοοειδω΄ν το οποι΄ο θεωρει΄ται επιση΄µως απαλλαγµε΄νο
απο΄ τη βρουκε΄λλωση, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Κα΄θε περι΄πτωση βοοειδου΄ς υ΄ποπτου µο΄λυνσης απο΄ βρουκε΄λλωση πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς
και το ζω΄ο πρε΄πει να υποβα΄λλεται στις επι΄σηµες δοκιµε΄ς ανι΄χνευσης της βρουκε΄λλωσης που περιλαµβα΄νουν
τουλα΄χιστον δυ΄ο ορολογικε΄ς δοκιµασι΄ες µε δε΄σµευση του συµπληρω΄µατος καθω΄ς επι΄σης και µικροβιολογικη΄
εξε΄ταση καταλλη΄λων δειγµα΄των που ΄εχουν ληφθει΄ σε περι΄πτωση αµβλω΄σεων.

β)

Κατα΄ την περι΄οδο κατα΄ την οποι΄α υπα΄ρχουν υποψι΄ες, η οποι΄α θα διαρκε΄σει ΄εως ο΄του ΄εχουµε αρνητικα΄
αποτελε΄σµατα στις δοκιµασι΄ες που αναφε΄ρονται στο στοιχει΄ο α), το καθεστω΄ς περιοχη΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης
απο΄ τη βρουκε΄λλωση αναστε΄λλεται στην περι΄πτωση του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου που περιλαµβα΄νει υ΄ποπτο(α) ζω΄ο (η΄
ζω΄α) του βοει΄ου ει΄δους.

Λεπτοµερη΄ στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις θετικε΄ς αγε΄λες καθω΄ς και επιδηµιολογικη΄ ΄εκθεση ανακοινω΄νονται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄. Εα΄ν µι΄α απο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 13, πρω΄το εδα΄φιο
της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ δεν πληρου΄ται πλε΄ον απο΄ την Ελβετι΄α, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει
αµε΄σως την Επιτροπη΄ σχετικα΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να
αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
4.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο α΄ρθρο 3 παρα΄γραφος 14 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη φυµατι΄ωση των βοοειδω΄ν. Για τους σκοπου΄ς
της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος ζωικου΄ κεφαλαι΄ου επιση΄µως απαλλαγµε΄νου απο΄ τη φυµατι΄ωση, η Ελβετι΄α δεσµευ΄εται
να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Καθιερω΄νεται συ΄στηµα ταυτοποι΄ησης που καθιστα΄ δυνατο΄ τον εντοπισµο΄, για κα΄θε ζω΄ο του βοει΄ου ει΄δους, της
αγε΄λης καταγωγη΄ς.

β)

Κα΄θε σφαγε΄ν ζω΄ο πρε΄πει να υποβα΄λλεται σε µετα΄ τη σφαγη΄ επιθεω΄ρηση που διενεργει΄ται απο΄ επι΄σηµο κτηνι΄ατρο.
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γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α για φυµατι΄ωση ζω΄ντος, νεκρου΄ η΄ σφαγε΄ντος ζω΄ου πρε΄πει να αποτελει΄ αντικει΄µενο
ανακοι΄νωσης στις αρµο΄διες αρχε΄ς.

δ)

Σε κα΄θε περι΄πτωση, οι αρµο΄διες αρχε΄ς προβαι΄νουν στις αναγκαι΄ες ΄ερευνες για να αναιρε΄σουν η΄ να επιβεβαιω΄σουν
την υποψι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αναγωγη΄ς στην αγε΄λη καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης. Εα΄ν κατα΄ την
αυτοψι΄α η΄ τη σφαγη΄ βρεθου΄ν βλα΄βες οι οποι΄ες ει΄ναι υ΄ποπτες φυµατι΄ωσης οι αρµο΄διες αρχε΄ς ορι΄ζουν τη
διενε΄ργεια σχετικω΄ν εργαστηριακω΄ν εξετα΄σεων.

ε)

Το καθεστω΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης των υπο΄πτων
βοοειδω΄ν αναστε΄λλεται και η αναστολη΄ αυτη΄ διατηρει΄ται ΄εως ο΄του οι κλινικε΄ς η΄ οι εργαστηριακε΄ς εξετα΄σεις η΄
δοκιµε΄ς φυµατι΄νης αποκλει΄σουν την υ΄παρξη φυµατι΄ωσης των βοοειδω΄ν.

στ)

'Οταν η υπο΄νοια φυµατι΄ωσης επιβεβαιω΄νεται απο΄ τις δοκιµε΄ς φυµατι΄νης, τις κλινικε΄ς η΄ εργαστηριακε΄ς εξετα΄σεις,
το΄τε αι΄ρεται το καθεστω΄ς της επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης καταγωγη΄ς και διαµετακο΄µισης.

ζ)

Το καθεστω΄ς επιση΄µως απαλλαγµε΄νης απο΄ φυµατι΄ωση αγε΄λης δεν θεσπι΄ζεται, εφο΄σον τα ζω΄α τα οποι΄α θεωρει΄ται
ο΄τι ΄εχουν µολυνθει΄ δεν ΄εχουν αποµακρυνθει΄ απο΄ το κοπα΄δι, οι χω΄ροι και ο εξοπλισµο΄ς δεν ΄εχουν απολυµανθει΄
και ο΄λα τα υπο΄λοιπα ζω΄α, ηλικι΄ας µεγαλυ΄τερης των ΄εξι εβδοµα΄δων, δεν ΄εχουν αντιδρα΄σει αρνητικα΄ σε
τουλα΄χιστον δυ΄ο επι΄σηµες ενδοδερµικε΄ς δοκιµασι΄ες φυµατι΄νης συ΄µφωνα µε το παρα΄ρτηµα Β της οδηγι΄ας
64/432/ΕΟΚ· η πρω΄τη διενεργει΄ται τουλα΄χιστον ΄εξι µη΄νες µετα΄ την αποµα΄κρυνση του µολυσµε΄νου ζω΄ου απο΄
το κοπα΄δι και η δευ΄τερη τουλα΄χιστον ΄εξι µη΄νες µετα΄ την πρω΄τη.

Λεπτοµερη΄ στοιχει΄α για τα µολυσµε΄να κοπα΄δια καθω΄ς και επιδηµιολογικη΄ ΄εκθεση κοινοποιου΄νται στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄. Εα΄ν µι΄α απο΄ τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 13 παρα΄γραφος 14 πρω΄το εδα΄φιο
της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ δεν πληρου΄ται πλε΄ον απο΄ την Ελβετι΄α, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει
αµε΄σως σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, ω΄στε να αναθεωρηθου΄ν οι
διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
5.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄τις προϋποθε΄σεις που προβλε΄πονται
στο παρα΄ρτηµα Ζ κεφα΄λαιο Ι στοιχει΄ο Β της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ τη ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν.
Για τη διατη΄ρηση του καθεστω΄τος αγε΄λης επι΄σηµα απαλλαγµε΄νης απο΄ την ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να τηρει΄ τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται µε
τρο΄πο που πρε΄πει να επιβεβαιω΄νει σε ποσοστο΄ 99 %, ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,2 % των κοπαδιω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν.

β)

Κα΄θε ζω΄ο που σφα΄ζεται πρε΄πει να υποβα΄λλεται σε µετα΄ τη σφαγη΄ επιθεω΄ρηση που διενεργει΄ται απο΄ επι΄σηµο
κτηνι΄ατρο.

γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α κατα΄ την κλινικη΄ εξε΄ταση, την αυτοψι΄α η΄ τον ΄ελεγχο του κρε΄ατος πρε΄πει να γνωστοποιει΄ται
στις αρµο΄διες αρχε΄ς.

δ)

Σε περι΄πτωση υποψι΄ας η΄ κατα΄ τη διαπι΄στωση ενζωοτικη΄ς λευ΄κωσης των βοοειδω΄ν, το καθεστω΄ς επι΄σηµα
απαλλαγµε΄νης αγε΄λης αναστε΄λλεται για τη συγκεκριµε΄νη αγε΄λη, µε΄χρι την α΄ρση του καθεστω΄τος αποµο΄νωσης.

ε)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν µετα΄ την αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων και, ενδεχοµε΄νως, των
µο΄σχων τους, ΄εχουµε αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα σε δυ΄ο τουλα΄χιστον ορολογικε΄ς δοκιµε΄ς που διενεργου΄νται σε
δια΄στηµα 90 ηµερω΄ν.

Εα΄ν η ενζωοτικη΄ λευ΄κωση των βοοειδω΄ν διαπιστω΄νεται σε ποσοστο΄ 0,2 % του ζωικου΄ κεφαλαι΄ου, το Οµοσπονδιακο΄
Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως σχετικα΄ την Επιτροπη΄. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄, για να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
6.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επιση΄µως
απαλλαγµε΄νη απο΄ λοιµω΄δη ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄ η
Ελβετι΄α δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται
κατα΄ τρο΄πο που να επιβεβαιω΄νει, µε αξιοπιστι΄α 99 % ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,1 % των αγελω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄
λοιµω΄δη ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν.

β)

Οι ταυ΄ροι εκτροφη΄ς, ηλικι΄ας α΄νω των 24 µηνω΄ν πρε΄πει να υποβα΄λλονται κα΄θε χρο΄νο σε ορολογικη΄ εξε΄ταση.

γ)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς και να διενεργου΄νται οι επι΄σηµες δοκιµε΄ς
ανι΄χνευσης της λοιµω΄δους ρινοτραχειι΄τιδας των βοοειδω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων ιολογικω΄ν η΄ ορολογικω΄ν
δοκιµω΄ν.

30.4.2002
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δ)

Σε περι΄πτωση που υπα΄ρχει υποψι΄α η΄ διαπιστω΄νεται λοιµω΄δης ρινοτραχειι΄τιδα των βοοειδω΄ν, το καθεστω΄ς της
αγε΄λης ως επιση΄µως απαλλαγµε΄νης αναστε΄λλεται µε΄χρι την α΄ρση της αποµο΄νωσης.

ε)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν ορολογικη΄ εξε΄ταση που διενεργει΄ται τουλα΄χιστον 30 ηµε΄ρες µετα΄ την
αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων ΄εχει αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα.

Λο΄γω της αναγνω΄ρισης του καθεστω΄τος της Ελβετι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης 93/42/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν.
Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των συνθηκω΄ν
που υπερι΄σχυσαν για την αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μεικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄,
προκειµε΄νου να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
7.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επιση΄µως
απαλλαγµε΄νη απο΄ τη νο΄σο του Αujeszky. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να τηρη΄σει τις ακο΄λουθες προϋποθε΄σεις:
α)

Το ελβετικο΄ ζωικο΄ κεφα΄λαιο επιτηρει΄ται µε δειγµατοληπτικο΄ ΄ελεγχο. Η ποσο΄τητα του δει΄γµατος καθορι΄ζεται
κατα΄ τρο΄πο που να επιβεβαιω΄νει µε αξιοπιστι΄α 99 % ο΄τι λιγο΄τερο απο΄ 0,1 % των αγελω΄ν ΄εχουν µολυνθει΄ απο΄ τη
νο΄σο του Αujeszky.

β)

Οποιαδη΄ποτε υποψι΄α πρε΄πει να ανακοινω΄νεται στις αρµο΄διες αρχε΄ς και να διενεργου΄νται οι επι΄σηµες δοκιµε΄ς
ανι΄χνευσης της νο΄σου του Αujeszky, συµπεριλαµβανοµε΄νων και ιολογικω΄ν η΄ ορολογικω΄ν δοκιµω΄ν.

γ)

Σε περι΄πτωση που υπα΄ρχει υποψι΄α η΄ διαπιστω΄νεται η νο΄σος του Αujeszky, αναστε΄λλεται το καθεστω΄ς της
αγε΄λης ως επιση΄µως απαλλαγµε΄νης µε΄χρι την α΄ρση της αποµο΄νωσης.

δ)

Το καθεστω΄ς αποµο΄νωσης αι΄ρεται, εα΄ν µετα΄ την αποµα΄κρυνση των µολυσµε΄νων ζω΄ων, δυ΄ο ορολογικε΄ς εξετα΄σεις
ο΄λων των ζω΄ων αναπαραγωγη΄ς και αντιπροσωπευτικου΄ αριθµου΄ ζω΄ων πα΄χυνσης που πραγµατοποιου΄νται σε
δια΄στηµα 21 ηµερω΄ν τουλα΄χιστον ΄εδωσαν ΄ενα αρνητικο΄ αποτε΄λεσµα.

Λο΄γω της αναγνω΄ρισης του καθεστω΄τος της Ελβετι΄ας, οι διατα΄ξεις της απο΄φασης 93/24/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν.
Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε τροποποι΄ηση των
προϋποθε΄σεων που υπερι΄σχυσαν για την αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄, προκειµε΄νου να αναθεωρηθου΄ν οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.
8.

Σε ο΄,τι αφορα΄ τη µεταδοτικη΄ γαστρεντερι΄τιδα του χοι΄ρων και το αναπαραγωγικο΄ και αναπνευστικο΄ συ΄νδροµο του
χοι΄ρου, το θε΄µα των ενδεχο΄µενων προ΄σθετων εγγυη΄σεων θα εξεταστει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄. Η Επιτροπη΄ ενηµερω΄νει το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο για την εξε΄λιξη του θε΄µατος.

9.

Στην Ελβετι΄α, το Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης ΄εχει αναλα΄βει τον επι΄σηµο
΄ελεγχο των φυµατινω΄ν κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος Β σηµει΄ο 12 της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ.

10. Στην Ελβετι΄α, το Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης ΄εχει αναλα΄βει τον επι΄σηµο
΄ελεγχο των αντιγο΄νων (βρουκε΄λλωση) κατα΄ την ΄εννοια του παραρτη΄µατος Γ κεφα΄λαιο Α, σηµει΄ο 9 της οδηγι΄ας
64/432/ΕΟΚ.
11. Τα βοοειδη΄ και οι χοι΄ροι που αποτελου΄ν αντικει΄µενο εµπορι΄ου µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας και της
Ελβετι΄ας πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ συ΄µφωνα µε τα υποδει΄γµατα που εµφαι΄νονται στο
παρα΄ρτηµα ΣΤ της οδηγι΄ας 64/432/ΕΟΚ. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στους τι΄τλους προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας»·

—

στο σηµει΄ο 3, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «η΄ της Ελβετι΄ας»·

—

στη σηµει΄ωση 4 του υποδει΄γµατος Ι, στη σηµει΄ωση 5 του υποδει΄γµατος ΙΙ, στη σηµει΄ωση 4 του υποδει΄γµατος ΙΙΙ
και στη σηµει΄ωση 5 του υποδει΄γµατος ΙV προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «στην Ελβετι΄α: ελεγκτη΄ς κτηνι΄ατρος».
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ΙΙ. Αιγοπρο΄βατα

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 91/68/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄
µε το καθεστω΄ς υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πει το ενδοκοινοτικο΄
εµπο΄ριο αιγοπροβα΄των (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας.

Β.

1.

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995,
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 27-31 (αγορε΄ς, εκθε΄σεις), 34 ΄εως 37
(εµπο΄ριο), 73 και 74 (καθαρισµο΄ς και απολυ΄µανση), 142 ΄εως 149
(λυ΄σσα), 158 ΄εως 165 (φυµατι΄ωση), 166 ΄εως 169 (τροµω΄δης
νο΄σος του προβα΄του), 190 ΄εως 195 (βρουκε΄λλωση των αιγοπροβα΄των), 196 ΄εως 199 (µεταδοτικη΄ αγαλαξι΄α), 200 ΄εως 203
(αρθρι΄τις/εγκεφαλι΄τις των αιγω΄ν), 233 ΄εως 235 (βρουκε΄λλωση του
κριου΄), 297 (ε΄γκριση των αγορω΄ν, κε΄ντρα συγκε΄ντρωσης, σταθµοι΄
απολυ΄µανσης)

2.

∆ια΄ταγµα της 20ης Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 11 της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α ει΄ναι επι΄σηµα απαλλαγµε΄νη
απο΄ τη βρουκε΄λλωση των αιγοπροβα΄των. Για τους σκοπου΄ς της διατη΄ρησης του καθεστω΄τος αυτου΄, η Ελβετι΄α
δεσµευ΄εται να εφαρµο΄σει τα µε΄τρα που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Α κεφα΄λαιο 1 σηµει΄ο ΙΙ υπο΄ 2.
Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης η΄ επανεµφα΄νισης της βρουκε΄λλωσης των αιγοπροβα΄των η Ελβετι΄α ενηµερω΄νει την Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, ω΄στε να θεσπισθου΄ν τα αναγκαι΄α µε΄τρα ανα΄λογα µε την εξε΄λιξη της κατα΄στασης.

4.

Οι αι΄γες πα΄χυνσης και εκτροφη΄ς που προορι΄ζονται για την Ελβετι΄α θα πρε΄πει, επι΄ ΄ενα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος, να πληρου΄ν τις εξη΄ς προϋποθε΄σεις:
—

οι αι΄γες της εγκατα΄στασης καταγωγη΄ς, ηλικι΄ας µεγαλυ΄τερης των ΄εξι µηνω΄ν πρε΄πει να ΄εχουν υποβληθει΄ σε
ορολογικη΄ εξε΄ταση για ιογενη΄ αρθρι΄τιδα/εγκεφαλι΄τιδα των αιγω΄ν µε αρνητικα΄ αποτελε΄σµατα τρεις φορε΄ς κατα΄
τα τρι΄α τελευται΄α ΄ετη, µεταξυ΄ δε των εξετα΄σεων πρε΄πει να µεσολαβει΄ δια΄στηµα δω΄δεκα µηνω΄ν,

—

οι αι΄γες πρε΄πει να ΄εχουν υποβληθει΄ σε ορολογικη΄ εξε΄ταση για ιογενη΄ αρθρι΄τιδα/εγκεφαλι΄τιδα των αιγω
΄ ν µε
αρνητικα΄ αποτελε΄σµατα κατα΄ τις τρια΄ντα ηµε΄ρες που προηγου΄νται της αποστολη΄ς.

Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄
την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
5.

Τα αιγοπρο΄βατα που αποτελου΄ν αντικει΄µενο εµπορι΄ου µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας
πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ συ΄µφωνα µε τα υποδει΄γµατα που εµφαι΄νονται στο παρα΄ρτηµα Ε
της οδηγι΄ας 91/68/ΕΟΚ. Εφαρµο΄ζονται οι ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στους τι΄τλους, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας»·

—

στο σηµει΄ο ΙΙΙ στοιχει΄ο α), προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «η΄ της Ελβετι΄ας».

30.4.2002
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ΙΙΙ.

Α.

L 114/323

Ιπποειδη΄

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τη διακι΄νηση των
ιπποειδω΄ν και τις εισαγωγε΄ς ιπποειδω΄ν προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ
L 224 της 18.8.1990, σ. 42), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 112 ΄εως 115 (πανω΄λης των ΄ππων),
ι
204 ΄εως 206 (δουρι΄νη, εγκεφαλοµυελι΄τιδα, λοιµω΄δης αναιµι΄α,
µα΄λις), 240 ΄εως 244 (λοιµω΄δης µητρι΄τιδα του ΄ππου)
ι

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο
πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 6 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση πραγµατοποιει΄ται στο
πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

4.

α)

Οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος Β της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην
Ελβετι΄α.

β)

Οι διατα΄ξεις του παραρτη΄µατος Γ της οδηγι΄ας 90/426/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην
Ελβετι΄α. Στον τι΄τλο, προστι΄θενται οι ακο΄λουθες λε΄ξεις: «και της Ελβετι΄ας». Στην υποσηµει΄ωση γ) προ΄κειται, σε
ο΄,τι αφορα΄ την Ελβετι΄α, για τον ελεγκτη΄ κτηνι΄ατρο.

ΙV.

΄ αση
Πουλερικα΄ και αβγα΄ προς επω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τις ενδοκοινοτικε΄ς
συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς πουλερικω΄ν και αβγω
΄ ν για επω
΄ αση απο΄
τρι΄τες χω΄ρες (ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 25 (µεταφορα΄), 122 ΄εως 125
(πανω΄λης των πτηνω΄ν και ψευδοπανω΄λης των πτηνω΄ν), 255 ΄εως
261 (σαλµονε΄λα/εντερι΄τιδα), 262 ΄εως 265 (µολυσµατικη΄ λαρυγγοτραχειι΄τιδα των ορνιθι΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 64α (ε΄γκριση εγκαταστα΄σεων εξαγωγη΄ς).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 3 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, η Ελβετι΄α υποβα΄λλει στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ σχε΄διο στο οποι΄ο αναφε΄ρονται µε ακρι΄βεια τα µε΄τρα τα οποι΄α προτι΄θεται να εφαρµο΄σει για την
΄εγκριση των εγκαταστα΄σεω΄ν της.

2.

Στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 4 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, το εθνικο΄ εργαστη΄ριο αναφορα΄ς για την Ελβετι΄α ει΄ναι το
Ινστιτου΄το Κτηνιατρικη΄ς Βακτηριολογι΄ας του Πανεπιστηµι΄ου της Βε΄ρνης.

3.

Στο α΄ρθρο 7 παρα΄γραφος 1, πρω΄τη περι΄πτωση της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς ισχυ΄ει
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν και στην Ελβετι΄α.
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4.

Σε περι΄πτωση αποστολη΄ς αβγω΄ν για επω΄αση προς την Κοινο΄τητα, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τηρη΄σουν τους
κανο΄νες ση΄µανσης που προβλε΄πονται απο΄ τον κανονισµο΄ (ΕΟΚ) αριθ. 1868/77 της Επιτροπη΄ς. Για την Ελβετι΄α τι΄θεται
το ση΄µα «CH».

5.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 9 στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

6.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 στοιχει΄ο α) της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται
τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

7.

Η προϋπο΄θεση της παραµονη΄ς που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 11 παρα΄γραφος 2, πρω΄τη περι΄πτωση, της οδηγι΄ας
90/539/ΕΟΚ εφαρµο΄ζεται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν στην Ελβετι΄α.

8.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος αναγνωρι΄ζεται ο΄τι η Ελβετι΄α πληροι΄ τις προϋποθε΄σεις του α΄ρθρου 12
παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ σε ο΄,τι αφορα΄ την ψευδοπανω΄λη των πτηνω΄ν και εποµε΄νως υπα΄γεται στο
καθεστω΄ς «της µη διενε΄ργειας εµβολιασµου΄ κατα΄ της ψευδοπανω΄λους των πτηνω΄ν». Το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄
Γραφει΄ο ενηµερω΄νει αµε΄σως την Επιτροπη΄ για οποιαδη΄ποτε µεταβολη΄ στις προϋποθε΄σεις που υπερι΄σχυσαν για την
αναγνω΄ριση του καθεστω΄τος. Η κατα΄σταση εξετα΄ζεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄, για να αναθεωρηθου΄ν οι
διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου.

9.

Τα πουλερικα΄ αναπαραγωγη΄ς και απο΄δοσης που προορι΄ζονται για την Ελβετι΄α πρε΄πει, επι΄ ΄ενα ΄ετος απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, να πληρου΄ν τις εξη΄ς προϋποθε΄σεις:
—

να µην ΄εχει διαγνωσθει΄ κανε΄να περιστατικο΄ λοιµω΄δους λαρρυγγοτραχειι΄τιδας των ορνιθι΄ων στο κοπα΄δι καταγωγη΄ς
η΄ στο επωαστη΄ριο ΄εξι µη΄νες τουλα΄χιστον προ της αποστολη΄ς,

—

τα πουλερικα΄ αναπαραγωγη΄ς και απο΄δοσης δεν πρε΄πει να ΄εχουν εµβολιασθει΄ κατα΄ της λοιµω΄δους λαρρυγγοτραχειι΄τιδας των ορνιθι΄ων.

Οι διατα΄ξεις της παρου΄σας παραγρα΄φου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ εντο΄ς ενο΄ς ΄ετους απο΄
την ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
10. Στο α΄ρθρο 15, οι αναφορε΄ς στο ο΄νοµα του κρα΄τους µε΄λους εφαρµο΄ζονται τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν και για την
Ελβετι΄α.
11. α)

Για τις αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α τα υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα στο παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ. Στη στη΄λη 9, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄:»
αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα τα υγειονοµικα΄ πιστοποιητικα΄ ει΄ναι τα
προβλεπο΄µενα στο παρα΄ρτηµα IV της οδηγι΄ας 90/539/ΕΟΚ, τροποποιηµε΄να ως εξη΄ς:
—

στην επικεφαλι΄δα οι λε΄ξεις «Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα» αντικαθι΄στανται απο΄ τη λε΄ξη «Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 2, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος καταγωγη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος καταγωγη΄ς: Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 14, οι πιστοποιη΄σεις που προβλε΄πονται υπο΄ α) αντικαθι΄στανται απο΄:
Υπο΄δειγµα 1: «Τα αυγα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 2: «Οι νεοσσοι΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 3: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 4: «Τα πουλερικα΄ η΄ αυγα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της
συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 5: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)»,
Υπο΄δειγµα 6: «Τα πουλερικα΄ που περιγρα΄φονται ανωτε΄ρω ανταποκρι΄νονται στις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (Παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2,
σηµει΄ο IV)».

12. Σε περι΄πτωση αποστολω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς τη Φινλανδι΄α η΄ τη Σουηδι΄α οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να
παρα΄σχουν, σε ο΄,τι αφορα΄ τη σαλµονε΄λα, τις εγγυη΄σεις που προβλε΄πονται απο΄ την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.

30.4.2002
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΄ α και προϊο΄ντα της υδατοκαλλιε΄ργειας
Ζω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄
µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν τη δια΄θεση στην αγορα΄
ζω΄ων και προϊο΄ντων υδατοκαλλιε΄ργειας (ΕΕ L 46 της 19.2.1991,
σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου
95/22/ΕΟΚ (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 1)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 275 ΄εως 290 (ασθε΄νειες των ιχθυ΄ων
και των καραβι΄δων), και 297 (ε΄γκριση εγκαταστα΄σεων, ζωνω΄ν και
εργαστηρι΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως το α΄ρθρο 64α (ε΄γκριση των εγκαταστα΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 4 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς
Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 5, 6 και 10 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ στην Ελβετι΄α αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της
Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 12 και13 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ στην Ελβετι΄α αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της
Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

4.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 15 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να
εφαρµο΄σουν σχε΄δια δειγµατοληψι΄ας και διαγνωστικε΄ς µεθο΄δους συ΄µφωνα µε την κοινοτικη΄ κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση.

5.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 17 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

6.

α)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ζω΄ων, αβγω΄ν και γαµετω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη ζω΄νη, το
υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ε κεφα΄λαιο Ι της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ»
αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο V)».

β)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ζω΄ων, αβγω΄ν και γαµετω΄ν που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη εκµετα΄λλευση,
το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα Ε κεφα΄λαιο ΙΙ της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ»
αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11,
προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο V)».

γ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ µαλακι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη παρα΄κτια ζω΄νη, το υπο΄δειγµα του
εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα VI κεφα΄λαιο 3 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.

δ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ µαλακι΄ων που προε΄ρχονται απο΄ εγκεκριµε΄νη εκµετα΄λλευση, το υπο΄δειγµα του
εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα VI κεφα΄λαιο 4 της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ.

ε)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ιχθυ΄ων, µαλακι΄ων η΄ καρκινοειδω΄ν εκτροφη΄ς, των αβγω΄ν και των γαµετω΄ν τους, που
δεν ανη΄κουν σε ει΄δη ευπαθη΄ στη λοιµω΄δη αιµοποιητικη΄ νε΄κρωση (ΝΗΙ), στη λοιµω΄δη αιµορραγικη΄ σηψαιµι΄α
(SHV) η΄ στη βοναµι΄ωση και στη µαρτειλι΄ωση, το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο
παρα΄ρτηµα Ι της απο΄φασης 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς.
'Οταν το ΄εγγραφο αυτο΄ καταρτι΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς, στο σηµει΄ο VI στοιχει΄ο γ) οι λε΄ξεις «που
αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα Α στη΄λη 2 των πινα΄κων Ι και ΙΙ της οδηγι΄ας 91/67/ΕΟΚ» αντικαθι΄στανται απο΄ τις
λε΄ξεις: «ανα΄λογα µε την περι΄πτωση στη λοιµω΄δη αιµοποιητικη΄ νε΄κρωση, στη λοιµω΄δη αιµορραγικη΄ σηψαιµι΄α η΄
στη βοναµι΄ωση, τη µαρτειλι΄ωση».

στ)

Κατα΄ τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων ιχθυ΄ων, µαλακι΄ων η΄ καρκινοειδω΄ν που δεν προε΄ρχονται απο΄ υδατοκαλλιε΄ργειες, των αβγω΄ν η΄ γαµετω΄ν τους, το υπο΄δειγµα του εγγρα΄φου µεταφορα΄ς καθορι΄ζεται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ της
απο΄φασης 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπη΄ς.
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VΙ.

30.4.2002

΄ν
'Εµβρυα βοοειδω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Σεπτεµβρι΄ου 1989 για
τον καθορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν ο΄ρων που διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄
εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς εµβρυ΄ων κατοικιδι΄ων βοοειδω΄ν (ΕΕ L 302 της
19.10.1989, σ. 1), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση
94/113/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 23)

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 56 ΄εως 58 (µεταφορα΄ εµβρυ΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των εγκαταστα΄σεων
εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 15 της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

2.

α)

Για τις αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο το παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ. Στη στη΄λη 9, οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄»
αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Γ της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ προσαρµοσµε΄νο ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

—

στη στη΄λη 13 στοιχει΄α α) και β) οι λε΄ξεις «της οδηγι΄ας 89/556/ΕΟΚ» αντικαθι΄στανται απο΄: «της συµφωνι΄ας
µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VI)».

VΙΙ.

Α.

΄ν
Σπε΄ρµα βοοειδω

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1988 για τον
καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στις
ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και στις εισαγωγε΄ς κατεψυγµε΄νου σπε΄ρµατος
βοοειδω΄ν (ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και
της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των κε΄ντρων τεχνητη΄ς
γονιµοποι΄ησης ως επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ, λαµβα΄νεται υπο΄ψη ο΄τι
στην Ελβετι΄α ο΄λα τα κε΄ντρα περιλαµβα΄νουν µο΄νο ζω΄α που αντιδρου΄ν αρνητικα΄ στη δοκιµασι΄α οροεξουδετε΄ρωσης η΄ τη
δοκιµασι΄α Εlisa.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς µε βα΄ση κυρι΄ως το
α΄ρθρο 16 της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ και το α΄ρθρο 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.
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α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ.

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 88/407/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη ΙV οι αναφορε΄ς στην οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ αντικαθι΄στανται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VII)».

VΙΙΙ.

Α.

Σπε΄ρµα χοι΄ρων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για τον
καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στο
ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και στις εισαγωγε΄ς σπε΄ρµατος χοι΄ρων (ΕΕ L 224
της 18.8.1990, σ. 62), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη
προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

Β.

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α και 76 (ε΄γκριση των κε΄ντρων τεχνητη΄ς
γονιµοποι΄ησης ως επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 5 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μεικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς µε βα΄ση κυρι΄ως το
α΄ρθρο 16 της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ και το α΄ρθρο 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

3.

α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το
προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄: στη στη΄λη 9 οι
λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα ∆ της οδηγι΄ας 90/429/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

—

στη στη΄λη 13 οι αναφορε΄ς στην οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ αντικαθι΄στανται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο VΙΙΙ)».

ΙΧ.

Α.

Λοιπα΄ ει΄δη

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ε λ β ε τ ΄α
ι

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α
Οδηγι΄α 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 που
καθορι΄ζει τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που διε΄πουν το εµπο΄ριο και
τις εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που
δεν υπο΄κεινται ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου, στις
ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι του παραρτη΄µατος Α
της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 95/176/ΕΚ της Επιτροπη΄ς
(ΕΕ L 117 της 25.5.1995, σ. 23)

1.

∆ια΄ταγµα της 27ης Ιουνι΄ου 1995 για τις επιζωοτι΄ες (OFE),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 51 ΄εως 55 (τεχνητη΄ γονιµοποι΄ηση)
και 56 ΄εως 58 (µεταφορα΄ εµβρυ΄ων)

2.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 25 ΄εως 30 (εισαγωγη΄ σκυ΄λων και γα΄των και
λοιπω΄ν ζω΄ων), 64 (προϋποθε΄σεις εξαγωγη΄ς), 64α και 76 (ε΄γκριση
των κε΄ντρων τεχνητη΄ς γονιµοποι΄ησης και οµα΄δων συλλογη΄ς ως
επιχειρη΄σεων εξαγωγη΄ς)
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Β.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος παραρτη΄µατος το σηµει΄ο αυτο΄ καλυ΄πτει το εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων που δεν
υπο΄κεινται στις διατα΄ξεις των σηµει΄ων Ι ΄εως V, του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που δεν υπο΄κεινται στις
διατα΄ξεις των σηµει΄ων VI ΄εως και VIII.

2.

Η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και η Ελβετι΄α δεσµευ΄ονται ω΄στε το εµπο΄ριο ζω΄ντων ζω΄ων, του σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και
των εµβρυ΄ων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1 να µην απαγορευ΄εται η΄ να µην περιορι΄ζεται για υγειονοµικου΄ς λο΄γους
α΄λλους πλην εκει΄νων που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, και ιδι΄ως των µε΄τρων
διασφα΄λισης που ενδεχοµε΄νως λαµβα΄νονται δυνα΄µει του α΄ρθρου 20.

3.

α)

Για τις εξαγωγε΄ς απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α οπληφο΄ρων ειδω΄ν α΄λλων πλην εκει΄νων που
αναφε΄ρονται στα σηµει΄α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ ει΄ναι το προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Ε
της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, που συµπληρω΄νεται µε τη βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 6 σηµει΄ο Α
παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Για τις αποστολε΄ς απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄ που
προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, που συµπληρω΄νεται µε τη βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται
στο α΄ρθρο 6 σηµει΄ο Α παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο στ) της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ προσαρµο΄ζεται ως εξη΄ς:
—

4.

η αναφορα΄ στην οδηγι΄α 64/432/ΕΟΚ αντικαθι΄σταται απο΄: «συµφωνι΄α µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας της ... (παρα΄ρτηµα 11, προσα΄ρτηµα 2, σηµει΄ο ΙΧ)».

α)

Για τις εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α λαγο΄µορφων, το υγειονοµικο΄ πιστοποιητικο΄
ει΄ναι το προβλεπο΄µενο στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, συµπληρωµε΄νο ενδεχοµε΄νως µε τη
βεβαι΄ωση που εµφαι΄νεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Για τις εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα λαγο΄µορφων εφαρµο΄ζεται το υγειονοµικο΄
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΕ συµπληρωµε΄νο µε τη βεβαι΄ωση
που εµφαι΄νεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Η βεβαι΄ωση αυτη΄
δυ΄ναται να προσαρµο΄ζεται απο΄ τις ελβετικε΄ς αρχε΄ς προκειµε΄νου να περιλαµβα΄νει αναλυτικω΄ς τις απαιτη΄σεις
του α΄ρθρου 9 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

5.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 9 παρα΄γραφος 2, τε΄ταρτο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

6.

α)

Οι αποστολε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α σκυ΄λων και γα΄των υπα΄γονται στις διατα΄ξεις του
α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

β)

Οι αποστολε΄ς σκυ΄λων και γα΄των απο΄ την Ελβετι΄α προς τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας πλην του
Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου, της Ιρλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας υπα΄γονται στις απαιτη΄σεις που προβλε΄πονται στο
α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δυ΄νανται να προσαρµο΄σουν τη
βεβαι΄ωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄ο α), πε΄µπτη περι΄πτωση, ω΄στε να εµφαι΄νονται
αναλυτικα΄ οι απαιτη΄σεις του α΄ρθρου 10 παρα΄γραφος 2 στοιχει΄α α) και β), και παρα΄γραφος 3 στοιχει΄ο β) της
οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ.

γ)

Οι αποστολε΄ς σκυ΄λων και γα΄των απο΄ την Ελβετι΄α προς το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, την Ιρλανδι΄α και τη Σουηδι΄α
υπα΄γονται στις απαιτη΄σεις που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 10 παρα΄γραφος 3 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ. Το
πιστοποιητικο΄ που πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται ει΄ναι το προβλεπο΄µενο απο΄ την απο΄φαση 94/273/ΕΚ της
Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄: οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος αποστολη΄ς» αντικαθι΄στανται απο΄ τις λε΄ξεις
«κρα΄τος αποστολη΄ς: Ελβετι΄α». Το συ΄στηµα ταυτοποι΄ησης ει΄ναι το προβλεπο΄µενο απο΄ την απο΄φαση 94/274/ΕΚ
της Επιτροπη΄ς.

α)

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων αιγοπροβα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την
Ελβετι΄α ισχυ΄ουν τα πιστοποιητικα΄ που προβλε΄πονται στην απο΄φαση 95/388/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις
ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:

7.

β)

—

στους τι΄τλους οι λε΄ξεις «η΄ µε την Ελβετι΄α», παρεµβα΄λλονται µετα΄ τη λε΄ξη «ενδοκοινοτικο΄»,

—

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων αιγοπροβα΄των
ισχυ΄ουν τα πιστοποιητικα΄ που προβλε΄πονται στην απο΄φαση 95/388/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις ακο΄λουθες
προσαρµογε΄ς:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 13 οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δυ΄νανται να συµπεριλα΄βουν αναλυτικα΄ τις απαιτη΄σεις που αναφε΄ρονται.
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8.

α)

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος ιπποειδω΄ν απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/307/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

β)

α)

β)

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων ιπποειδω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/294/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

10. α)

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων ιπποειδω΄ν απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/294/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

β)

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς σπε΄ρµατος ιπποειδω΄ν απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/307/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

9.

L 114/329

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων χοι΄ρων απο΄ την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα προς την Ελβετι΄α ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/483/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε τις ακο΄λουθες προσαρµογε΄ς:
—

στον τι΄τλο παρεµβα΄λλονται µετα΄ τη λε΄ξη «ενδοκοινοτικο΄» οι λε΄ξεις «η΄ µε την Ελβετι΄α»,

—

στη στη΄λη 9 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος προορισµου΄» αντικαθι΄στανται απο΄: «κρα΄τος προορισµου΄: Ελβετι΄α».

Για τις αποστολε΄ς ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων χοι΄ρων απο΄ την Ελβετι΄α προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα ισχυ΄ει το
πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στην απο΄φαση 95/483/ΕΚ της Επιτροπη΄ς µε την ακο΄λουθη προσαρµογη΄:
—

στη στη΄λη 2 οι λε΄ξεις «κρα΄τος µε΄λος συλλογη΄ς», αντικαθι΄στανται απο΄ «κρα΄τος συλλογη΄ς: Ελβετι΄α»·

11. Για τους σκοπου΄ς της εφαρµογη΄ς του α΄ρθρου 24 της οδηγι΄ας 92/65/ΕΟΚ, η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στην
παρα΄γραφο 2 πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.
12. Για το εµπο΄ριο των ζω΄ντων ζω΄ων που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 1, µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της
Ελβετι΄ας, ισχυ΄ει τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν το πιστοποιητικο΄ που προβλε΄πεται στο παρα΄ρτηµα Ε της οδηγι΄ας
92/65/ΕΟΚ.
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΄ ντων ζωω
΄ ν και ορισµε΄νων ζωϊκω
΄ ν προϊο΄ντων τρι΄των χωρω
΄ν
Εισαγωγη΄ ζω

Ι.

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα — Νοµοθεσι΄α

Βοοειδη΄, χοι΄ροι, αιγοπρο΄βατα
Οδηγι΄α 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 12ης ∆εκεµβρι΄ου 1972 για τα υγειονοµικα΄ προβλη΄µατα και τα υγειονοµικα΄
µε΄τρα κατα΄ την εισαγωγη΄ ζω΄ων του βοει΄ου, χοιρει΄ου, προβει΄ου και αιγει΄ου ει΄δους, νωπω΄ν κρεα΄των η΄ προϊο΄ντων µε
βα΄ση το κρε΄ας προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την
πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Β.

Ιπποειδη΄
Οδηγι΄α 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τη διακι΄νηση των ιπποειδω΄ν και τις εισαγωγε΄ς ιπποειδω΄ν προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 42), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Γ.

΄ αση
Πουλερικα΄ και αβγα΄ προς επω
Οδηγι΄α 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Οκτωβρι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς πουλερικω΄ν και αβγω
΄ ν για επω΄αση προε΄λευσης τρι΄των χωρω΄ν
(ΕΕ L 303 της 31.10.1990, σ. 6), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/22/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ
L 243 της 11.10.1995, σ. 1).

∆.

΄ α υδατοκαλλιε΄ργειας
Ζω
Οδηγι΄α 91/67/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 28ης Ιανουαρι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου που
διε΄πουν τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ων και προϊο΄ντων της υδατοκαλλιε΄ργειας (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/22/ΕΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 1).

Ε.

Μαλα΄κια
Οδηγι΄α 91/492/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου 1991 περι΄ καθορισµου΄ των υγειονοµικω΄ν κανο΄νων που
διε΄πουν την παραγωγη΄ και τη δια΄θεση στην αγορα΄ ζω΄ντων δι΄θυρων µαλακι΄ων (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 1), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

΄ν
ΣΤ. 'Εµβρυα βοοειδω
Οδηγι΄α 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Σεπτεµβρι΄ου 1989 για τον καθορισµο΄ των υγειονοµικω΄ν ο΄ρων που
διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς εµβρυ΄ων κατοικιδι΄ων βοοειδω΄ν (ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την απο΄φαση 94/113/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 23).

Ζ.

΄ν
Σπε΄ρµα βοοειδω
Οδηγι΄α 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 14ης Ιουνι΄ου 1988 για τον καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄
ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς και τις εισαγωγε΄ς κατεψυγµε΄νου σπε΄ρµατος βοοειδω΄ν (ΕΕ L 194
της 22.7.1988, σ. 10), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας
και της Σουηδι΄ας.
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Σπε΄ρµα χοι΄ρων
Οδηγι΄α 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 για τον καθορισµο΄ των απαιτη΄σεων υγειονοµικου΄
ελε΄γχου που ισχυ΄ουν στο ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς σπε΄ρµατος χοι΄ρων (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 62), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Θ.

΄ ντα ζω
΄ α (γενικα΄)
Λοιπα΄ ζω
Οδηγι΄α 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 που καθορι΄ζει τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχουν που
διε΄πουν το εµπο΄ριο και τις εισαγωγε΄ς στην Κοινο΄τητα ζω΄ντων ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων που δεν
υπο΄κεινται, ο΄σον αφορα΄ τους ο΄ρους υγειονοµικου΄ ελε΄γχου, στις ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις που αναφε΄ρονται στο τµη΄µα Ι του
παραρτη΄µατος Α της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την απο΄φαση 95/176/ΕΚ της Επιτροπη΄ς (ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 23).

II.

Ελβετι΄α — Νοµοθεσι΄α

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, τη διαµετακο΄µιση και εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ),
ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11).

ΙΙΙ.

Κανο΄νες εφαρµογη΄ς

Γενικω΄ς, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο θα εφαρµο΄ζει τις ΄διες
ι
διατα΄ξεις µε εκει΄νες που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο Ι
του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. Ωστο΄σο, το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο δυ΄ναται να θεσπι΄σει πιο περιοριστικα΄ µε΄τρα
και να απαιτη΄σει προ΄σθετες εγγυη΄σεις. Στην περι΄πτωση αυτη΄, και χωρι΄ς να θι΄γεται η δυνατο΄τητα α΄µεσης εφαρµογη΄ς των
µε΄τρων αυτω΄ν, θα διεξα΄γονται διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της Μεικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς για την εξευ΄ρεση των
ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Στην περι΄πτωση που το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο επιθυµει΄ να εφαρµο΄σει λιγο΄τερο
περιοριστικα΄ µε΄τρα ενηµερω΄νει προηγουµε΄νως τις αρµο΄διες υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς. Στην περι΄πτωση αυτη΄ θα διεξα΄γονται
διαβουλευ΄σεις στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς για την εξευ΄ρεση των ενδεδειγµε΄νων λυ΄σεων. Εν αναµονη΄
των λυ΄σεων αυτω΄ν οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεν εφαρµο΄ζουν τα προβλεφθε΄ντα µε΄τρα.
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Προσα΄ρτηµα 4
΄ ν απο΄ τρι΄τες χω
΄ ρες
Ζωωτεχνι΄α, συµπεριλαµβανοµε΄νων των εισαγωγω

Ι.

Α.

Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα — Νοµοθεσι΄α

Βοοειδη΄
Οδηγι΄α 77/504/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Ιουλι΄ου 1977 περι΄ των ζω΄ων αναπαραγωγη΄ς του βοει΄ου ει΄δους
καθαρο΄αιµου γε΄νους (ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 8), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης
της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Β.

Χοι΄ροι
Οδηγι΄α 88/661/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 σχετικα΄ µε τους ζωοτεχνικου΄ς κανο΄νες που
εφαρµο΄ζονται στα αναπαραγωγα΄ χοιροειδη΄ (ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄
την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

Γ.

Αιγοπρο΄βατα
Οδηγι΄α 89/361/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 30η΄ς Μαι΅ου 1989 που αφορα΄ τα αιγοειδη΄ και προβατοειδη΄ αναπαραγωγη΄ς
καθαρη΄ς φυλη΄ς (ΕΕ L 153 της 6.6.1989, σ. 30).

∆.

Ε.

Ιπποειδη΄
α)

Οδηγι΄α 90/427/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους ο΄ρους ζωοτεχνικου΄ και
γενεαλογικου΄ χαρακτη΄ρα που διε΄πουν το ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο ιπποειδω΄ν (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 55).

β)

Οδηγι΄α 90/428/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο ιπποειδω΄ν που
προορι΄ζονται για αγω΄νες και µε τους ο΄ρους συµµετοχη΄ς στους αγω΄νες αυτου΄ς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990,
σ. 60).

΄ α καθαρα΄ς φυλη΄ς
Ζω
Οδηγι΄α 91/174/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 25ης Μαρτι΄ου 1991 σχετικα΄ µε τους ζωοτεχνικου΄ς και γενεαλογικου΄ς
ο΄ρους που διε΄πουν την εµπορι΄α ζω΄ων φυλη΄ς (ρα΄τσας) και σχετικα΄ µε την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 77/504/ΕΟΚ και
90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 85 της 5.4.1991, σ. 37).

΄ ρες
ΣΤ. Εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω
Οδηγι΄α 94/28/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 23ης Ιουνι΄ου 1994 για τον καθορισµο΄ των αρχω΄ν σχετικα΄ µε τους
ζωοτεχνικου΄ς και γενεαλογικου΄ς ο΄ρους που εφαρµο΄ζονται κατα΄ τις εισαγωγε΄ς προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν ζω΄ων, του
σπε΄ρµατος, των ωαρι΄ων και των εµβρυ΄ων τους και για την τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας 77/504/ΕΟΚ περι΄ των ζω΄ων
αναπαραγωγη΄ς του βοει΄ου ει΄δους καθαρο΄αιµου γε΄νους (ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66).

ΙΙ.

Ελβετι΄α — Νοµοθεσι΄α

Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς κατα΄ρτισαν και ΄εθεσαν υπο΄ διαβου΄λευση σχε΄διο νο΄µου για τη γεωργι΄α. Το σχε΄διο αυτο΄ προβλε΄πει την
αρµοδιο΄τητα, για το Οµοσπονδιακο΄ Συµβου΄λιο, να θεσπι΄ζει διατα΄γµατα στον τοµε΄α που αφορα΄ το παρο΄ν προσα΄ρτηµα. Απο΄
την ΄εναρξη ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να θεσπι΄σουν παρο΄µοια νοµοθεσι΄α µε
αποτελε΄σµατα ταυτο΄σηµα µε εκει΄να που εµφαι΄νονται στο σηµει΄ο Ι του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. Μο΄λις καταστει΄ δυνατο΄ οι
διατα΄ξεις του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος θα αναθεωρηθου΄ν βα΄σει των νε΄ων διατα΄ξεων που θα θεσπι΄σουν οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς.
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ΙΙΙ. Μεταβατικε΄ς διατα΄ξεις
Με την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων των σχετικω΄ν µε τους ζωοτεχνικου΄ς ελε΄γχους, που εµφαι΄νονται στα προσαρτη΄µατα 5 και 6,
οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να εξασφαλι΄σουν ο΄τι οι αποστολε΄ς ζω΄ων, σπε΄ρµατος, ωαρι΄ων και εµβρυ΄ων πραγµατοποιου΄νται
συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 94/28/ΕΚ του Συµβουλι΄ου.
Σε περι΄πτωση δυσχερειω΄ν στο εµπο΄ριο, συγκαλει΄ται η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ κατο΄πιν αιτη΄σεως ενο΄ς των Μερω΄ν.
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'Ελεγχοι και τε΄λη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας

Ι.

Συ΄στηµα ΑΝΙΜΟ
Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο, εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο µηχανογραφικο΄
συ΄στηµα ΑΝΙΜΟ. Εα΄ν χρεια΄ζεται, καθορι΄ζονται µεταβατικα΄ µε΄τρα στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

Κανο΄νες για τα ιπποειδη΄
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε το εµπο΄ριο µεταξυ΄ της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και της Ελβετι΄ας διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε
τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 26ης Ιουνι΄ου 1990 σχετικα΄ µε τους κτηνιατρικου΄ς και
ζωοτεχνικου΄ς ελε΄γχους που εφαρµο΄ζονται στο ενδοκοινοτικο΄ εµπο΄ριο ορισµε΄νων ζω΄ντων ζω΄ων και προϊο΄ντων µε
προοπτικη΄ την υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
απο΄ την οδηγι΄α 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
Η εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 9 και 22 αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

ΙΙΙ.

΄ α που προορι΄ζονται για µεθοριακη΄ βο΄σκηση
Κανο΄νες για τα ζω
1.

Ο επι΄σηµος κτηνι΄ατρος της χω΄ρας αποστολη΄ς:
—

ενηµερω΄νει 48 ω΄ρες πριν τον επι΄σηµο κτηνι΄ατρο της χω΄ρας προορισµου΄ για την αποστολη΄ των ζω΄ων·

—

εξετα΄ζει τα ζω΄α κατα΄ τις 48 ω΄ρες που προηγου΄νται της αναχω΄ρησης προς βο΄σκηση τα ζω΄α πρε΄πει να ει΄ναι
δεο΄ντως ταυτοποιηµε΄να·

—

εκδι΄δει πιστοποιητικο΄ συ΄µφωνα µε υπο΄δειγµα που καταρτι΄ζει η Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Ο επι΄σηµος κτηνι΄ατρος της χω΄ρας προορισµου΄ διενεργει΄ τον ΄ελεγχο των ζω΄ων µο΄λις αυτα΄ εισαχθου΄ν στη χω΄ρα
προορισµου΄, για να εξετα΄σει εα΄ν συµφωνου΄ν µε τους κανο΄νες που προβλε΄πονται στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα.

3.

Καθο΄λη τη δια΄ρκεια της βο΄σκησης τα ζω΄α πρε΄πει να παραµε΄νουν υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο.

4.

Ο κα΄τοχος των ζω΄ων πρε΄πει, σε γραπτη΄ δη΄λωση΄ του:

5.

α)

να δε΄χεται να συµµορφωθει΄ µε ο΄λα τα µε΄τρα που λαµβα΄νονται κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων που
προβλε΄πονται απο΄ το παρο΄ν παρα΄ρτηµα και µε κα΄θε α΄λλο µε΄τρο που θεσπι΄ζεται σε τοπικο΄ επι΄πεδο, ο΄πως
και κα΄θε κα΄τοχος ζω΄ων απο΄ την Κοινο΄τητα/Ελβετι΄α·

β)

να αναλαµβα΄νει τις δαπα΄νες των ελε΄γχων που προκυ΄πτουν απο΄ την εφαρµογη΄ του παρο΄ντος παραρτη΄µατος·

γ)

να παρε΄χει πλη΄ρη συνεργασι΄α για την υλοποι΄ηση των τελωνειακω΄ν η΄ κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων που απαιτου΄νται
απο΄ τις επι΄σηµες αρχε΄ς της χω΄ρας αποστολη΄ς η΄ της χω΄ρας προορισµου΄.

Η βο΄σκηση πρε΄πει να περιορι΄ζεται σε µεθοριακη΄ ζω΄νη 10 χιλιοµε΄τρων η΄, σε περι΄πτωση ειδικω΄ν συνθηκω΄ν
δεο΄ντως αιτιολογηµε΄νων, σε µεγαλυ΄τερο βα΄θος και στις δυ΄ο πλευρε΄ς των συνο΄ρων µεταξυ΄ Ελβετι΄ας και
Κοινο΄τητας.
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Σε περι΄πτωση εµφα΄νισης ασθενειω΄ν, λαµβα΄νονται τα ενδεδειγµε΄να µε΄τρα κατο΄πιν κοινη΄ς συµφωνι΄ας µεταξυ΄ των
αρµοδι΄ων κτηνιατρικω΄ν αρχω΄ν.
Το θε΄µα των ενδεχο΄µενων δαπανω΄ν θα εξετασθει΄ απο΄ τις αρχε΄ς αυτε΄ς. Εα΄ν χρειαστει΄, το θε΄µα θα συζητηθει΄ στην
Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

IV.

V.

VI.

Ειδικοι΄ κανο΄νες
Α.

Για τα ζω΄α σφαγη΄ς που προορι΄ζονται για το σφαγει΄ο της Βασιλει΄ας, θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος εγγρα΄φων
σε ΄ενα απο΄ τα σηµει΄α εισο΄δου στην ελβετικη΄ επικρα΄τεια. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς
απο΄ το διαµε΄ρισµα του 'Ανω Ρη΄νου η΄ τα Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald και την
πο΄λη του Freiburg i.B. Η δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλα σφαγει΄α κατα΄ µη΄κος των συνο΄ρων
µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

B.

Για τα ζω΄α που προορι΄ζονται για τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno, θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος
εγγρα΄φων στο Ponte Gallo. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς απο΄ το καντο΄νι των Grisons.
Η δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλες ζω΄νες υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο που βρι΄σκονται κατα΄ µη΄κος των
συνο΄ρων µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

Γ.

Για τα ζω
΄ α που προορι΄ζονται για το καντο΄νι των Grisons θα διενεργει΄ται µο΄νο ΄ενας ΄ελεγχος εγγρα΄φων στο
Drossa. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα ζω΄α καταγωγη΄ς απο΄ τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno. Η
δια΄ταξη αυτη΄ µπορει΄ να επεκταθει΄ και σε α΄λλες ζω΄νες υπο΄ τελωνειακο΄ ΄ελεγχο που βρι΄σκονται κατα΄ µη΄κος των
συνο΄ρων µεταξυ΄ ΕΚ και Ελβετι΄ας.

∆.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α που φορτω΄νονται απευθει΄ας η΄ ο΄χι σε τρε΄νο σε σηµει΄ο του εδα΄φους της ΕΚ για να εκφορτωθου΄ν
σε α΄λλο σηµει΄ο της ΕΚ κατο΄πιν διαµετακο΄µισης απο΄ την ελβετικη΄ επικρα΄τεια, απαιτει΄ται µο΄νο η προηγου΄µενη
ενηµε΄ρωση των κτηνιατρικω΄ν ελβετικω΄ν αρχω΄ν. Ο κανο΄νας αυτο΄ς ισχυ΄ει µο΄νο για τα τρε΄να των οποι΄ων δεν
µεταβα΄λλεται η συ΄νθεση κατα΄ τη µεταφορα΄.

΄ α που προ΄κειται να διε΄λθουν απο΄ το κοινοτικο΄ η΄ το ελβετικο΄ ΄εδαφος
Κανο΄νες για τα ζω
Α.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας, που προ΄κειται να διε΄λθουν απο΄ το ελβετικο΄ ΄εδαφος, οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς
διενεργου΄ν µο΄νο ΄ελεγχο εγγρα΄φων. Σε περι΄πτωση υπο΄νοιας δυ΄νανται να διενεργου΄ν ο΄λους τους αναγκαι΄ους
ελε΄γχους.

Β.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας, που πρε΄πει να διε΄λθουν απο΄ το κοινοτικο΄ ΄εδαφος, οι κοινοτικε΄ς αρχε΄ς
διενεργου΄ν µο΄νο ΄ελεγχο εγγρα΄φων. Σε περι΄πτωση υπο΄νοιας δυ΄νανται να διενεργου΄ν ο΄λους τους αναγκαι΄ους
ελε΄γχους. Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς εγγυω΄νται ο΄τι τα ζω΄α αυτα΄ συνοδευ΄ονται απο΄ πιστοποιητικο΄ µη απαγο΄ρευσης
εισο΄δου που εκδι΄δεται απο΄ τις αρχε΄ς της πρω΄της τρι΄της χω΄ρας προορισµου΄.

Γενικοι΄ κανο΄νες
Οι παρου΄σες διατα΄ξεις εφαρµο΄ζονται στις περιπτω΄σεις που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τις παραγρα΄φους ΙΙ ΄εως V.
Α.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας η΄ Ελβετι΄ας, που προορι΄ζονται για εισαγωγη΄, πρε΄πει να διενεργου΄νται
οι εξη΄ς ΄ελεγχοι:
—

΄ελεγχοι εγγρα΄φων

—

΄ελεγχοι ταυτο΄τητας
και, σε περι΄πτωση υποψι΄ας:

—
Β.

φυσικοι΄ ΄ελεγχοι.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α χωρω΄ν α΄λλων πλην των υπαγοµε΄νων στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα, που ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο
των ελε΄γχων οι οποι΄οι προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α 91/496/ΕΟΚ, πρε΄πει να διενεργου΄νται οι εξη΄ς ΄ελεγχοι:
—

΄ελεγχοι εγγρα΄φων

—

΄ελεγχοι ταυτο΄τητας
και, σε περι΄πτωση υποψι΄ας:

—

φυσικοι΄ ΄ελεγχοι.
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VII. Συνοριακοι΄ σταθµοι΄ ελε΄γχου — Εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και Ελβετι΄ας
Α.

Για την Κοινο΄τητα:

για τη Γερµανι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Bietingen

οδικο΄ς

—

Konstanz Strasse

οδικο΄ς

—

Weil am Rhein/Mannheim

οδικο΄ς, σιδηροδροµικο΄ς,

για τη Γαλλι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Divonne

οδικο΄ς

—

Saint Julien/Bardonnex

οδικο΄ς

—

Ferney-Voltaire/Γενευ΄η

αεροπορικο΄ς

—

Saint-Louis/Βασιλει΄α

αεροπορικο΄ς,

για την Ιταλι΄α, οι ακο΄λουθοι σταθµοι΄:
—

Campocologno

σιδηροδροµικο΄ς

—

Chiasso

οδικο΄ς, σιδηροδροµικο΄ς

—

Grand San Bernardo-Pollein

οδικο΄ς,

για την Αυστρι΄α, τα σηµει΄α διε΄λευσης και οι το΄ποι ελε΄γχου που αντιστοιχου΄ν στα ακο΄λουθα:

Β.

—

Tisis

οδικο΄ς

—

Höchst

οδικο΄ς

—

Buchs

σιδηροδροµικο΄ς.

Για την Ελβετι΄α:
—

µε τη Γερµανι΄α

Thayngen
Kreuzlingen
Bâle

οδικο΄ς
οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς/αεροπορικο΄ς

—

µε τη Γαλλι΄α:

Bardonnex
Βασιλει΄α
Γενευ΄η

οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς/αεροπορικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς

—

µε την Ιταλι΄α:

Campocologno
Chiasso
Martigny

οδικο΄ς
οδικο΄ς/σιδ/κο΄ς
οδικο΄ς

—

µε την Αυστρι΄α:

Schaanwald
St. Margrethen
Buchs

οδικο΄ς
οδικο΄ς
σιδηροδροµικο΄ς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
΄ ρες
Εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω

Ι.

Νοµοθεσι΄α
Οι ΄ελεγχοι οι σχετικοι΄ µε τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες διενεργου΄νται συ΄µφωνα µε τη σχετικε΄ς διατα΄ξεις της οδηγι΄ας
91/496/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 15ης Ιουλι΄ου 1991 για τον καθορισµο΄ των βασικω΄ν αρχω΄ν σχετικα΄ µε την
οργα΄νωση των κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων των ζω΄ων προελευ΄σεως τρι΄των χωρω΄ν που εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα και περι΄
τροποποιη΄σεως των οδηγιω΄ν 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.4.1991, σ. 56), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας.

ΙΙ.

Κανο΄νες εφαρµογη΄ς
Α.

Για την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 6 της οδηγι΄ας 91/496/ΕΟΚ, οι συνοριακοι΄ σταθµοι΄ ελε΄γχου ει΄ναι οι
εξη΄ς: Αεροδρο΄µιο Βασιλει΄ας-Μυλου΄ζης, Αεροδρο΄µιο Γενευ΄ης και Αεροδρο΄µιο Ζυρι΄χης. Οι µεταγενε΄στερες
τροποποιη΄σεις αποτελου΄ν αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

Β.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς, βα΄σει κυρι΄ως
του α΄ρθρου 19 της οδηγι΄ας 91/496/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 57 του νο΄µου για τις επιζωοτι΄ες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ειδικε΄ς διατα΄ξεις
—

Για τη Γαλλι΄α, οι περιπτω΄σεις του Ferney-Voltaire/Αεροδρο΄µιο Γενευ΄ης και του St. Louis/Αεροδρο΄µιο Βασιλει΄ας
θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο διαβουλευ΄σεων στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

—

Για την Ελβετι΄α, η περι΄πτωση του Αεροδροµι΄ου Genève-Cointrin και του Αεροδροµι΄ου Βασιλει΄ας-Μυλου΄ζης
θα αποτελε΄σουν αντικει΄µενο διαβου΄λευσης στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

Ι.

Αµοιβαι΄α βοη΄θεια
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 89/608/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 21ης Νοεµβρι΄ου 1989 για
την αµοιβαι΄α συνδροµη΄ µεταξυ΄ των διοικητικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν
και τη συνεργασι΄α των αρχω΄ν αυτω΄ν µε την Επιτροπη΄, µε σκοπο΄ τη
διασφα΄λιση της ορθη΄ς εφαρµογη΄ς της κτηνιατρικη΄ς και ζωοτεχνικη΄ς
νοµοθεσι΄ας (ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34)

Νο΄µος της 1ης Ιουλι΄ου 1966 για τις επιζωοτι΄ες (LFE), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 18 Ιουνι΄ου 1993 (RS 916.40) και ιδι΄ως το α΄ρθρο 57

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 10, 11 και 16 της οδηγι΄ας 89/608/ΕΟΚ αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς
Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

΄ ων
Ταυτοποι΄ηση των ζω
Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Οδηγι΄α 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 27ης Νοεµβρι΄ου 1992 για
την αναγνω΄ριση και την καταγραφη΄ των ζω΄ων (ΕΕ L 355 της 5.12.1992,
σ. 32), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της
Αυστρι΄ας, της Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.401), και
ιδι΄ως τα α΄ρθρα 7 ΄εως 22 (καταγραφη΄ και αναγνω΄ριση)
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Β.

30.4.2002

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Η εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 3 παρα΄γραφος 2, του α΄ρθρου 4 παρα΄γραφος 1 στοιχει΄ο α), 5ο εδα΄φιο και παρα΄γραφος 2
της οδηγι΄ας 92/102/ΕΟΚ αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

2.

Για την εσωτερικη΄ διακι΄νηση στην Ελβετι΄α χοι΄ρων και αιγοπροβα΄των, η ηµεροµηνι΄α που πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη
στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 5 παρα΄γραφος 3 ει΄ναι η 1η Ιουλι΄ου 1999.

3.

Στο πλαι΄σιο του α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 92/102/ΕΟΚ, ο συντονισµο΄ς για την ενδεχο΄µενη εφαρµογη΄ των ηλεκτρονικω΄ν
µηχανισµω΄ν ταυτοποι΄ησης αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙΙ. Συ΄στηµα SHIFT

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Απο΄φαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 13ης Ιουλι΄ου 1992 για τη
µηχανογρα΄φηση των κτηνιατρικω΄ν διαδικασιω΄ν εισαγωγη΄ς (σχε΄διο SHIFT),
για την τροποποι΄ηση των οδηγιω΄ν 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και
91/628/ΕΟΚ και της απο΄φασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατα΄ργηση της
απο΄φασης 88/192/ΕΟΚ (ΕΕ L 243 της 25.8.1992, σ. 27), ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την πρα΄ξη προσχω΄ρησης της Αυστρι΄ας, της
Φινλανδι΄ας και της Σουηδι΄ας

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως
τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996 (RS 916.401)

Β.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Επιτροπη΄, σε συνεργασι΄α µε το Οµοσπονδιακο΄ Κτηνιατρικο΄ Γραφει΄ο, εντα΄σσει την Ελβετι΄α στο συ΄στηµα SHIFT, ο΄πως
προβλε΄πεται απο΄ την απο΄φαση 92/438/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου.

ΙV.

΄ ων
Προστασι΄α των ζω

Α.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ Κ ο ι ν ο΄ τ η τ α

Ε λ β ε τ ΄α
ι

Απο΄φαση 91/628/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 19ης Νοεµβρι΄ου 1991 για
την προστασι΄α των ζω΄ων κατα΄ τη µεταφορα΄ και για την τροποποι΄ηση των
οδηγιω΄ν 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ L 340 της 11.12.1991,
σ. 17), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α απο΄ την οδηγι΄α 95/29/ΕΚ του
Συµβουλι΄ου (ΕΕ L 148 της 30.6.1995, σ. 52)

∆ια΄ταγµα της 27ης Μαι΅ου 1981 για την προστασι΄α των ζω΄ων (RS 455.1)

Β.

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για την εισαγωγη΄, τη διαµετακο΄µιση
και την εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων (ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Οι ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να τηρη΄σουν τις διατα΄ξεις της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ για το εµπο΄ριο µεταξυ΄ Ελβετι΄ας
και Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και για τις εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες.

2.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 8, τε΄ταρτο εδα΄φιο, της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο
της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

3.

Η εφαρµογη΄ των επιτο΄πιων ελε΄γχων αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς βα΄σει κυρι΄ως του
α΄ρθρου 10 της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ και του α΄ρθρου 65 του διατα΄γµατος για την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω΄ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988, ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 27 Ιουνι΄ου 1995
(RS 916.443.11).

4.

Η ενηµε΄ρωση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 3, δευ΄τερο εδα΄φιο της οδηγι΄ας 91/628/ΕΟΚ
πραγµατοποιει΄ται στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.
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V.

Σπε΄ρµα, ωα΄ρια και ΄εµβρυα

Εφαρµο΄ζονται, τηρουµε΄νων των αναλογιω΄ν, οι διατα΄ξεις του κεφαλαι΄ου 1, σηµει΄ο VI και του κεφαλαι΄ου 2 του παρο΄ντος
προσαρτη΄µατος.
VΙ.

Τε΄λη

Α.

Για τους ελε΄γχους των ζω΄ντων ζω΄ων προελευ΄σεως χωρω΄ν α΄λλων πλην των υπαγοµε΄νων στο παρο΄ν παρα΄ρτηµα, οι
ελβετικε΄ς αρχε΄ς δεσµευ΄ονται να εισπρα΄ττουν τουλα΄χιστον τα τε΄λη που προβλε΄πονται στο παρα΄ρτηµα Γ κεφα΄λαιο 2
της οδηγι΄ας 96/43/ΕΚ.

Β.

Για τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας η΄ Ελβετι΄ας, που προορι΄ζονται για εισαγωγη΄ στην Κοινο΄τητα η΄ την Ελβετι΄α,
εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
2,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 15 EUR και µε΄γιστο ποσο΄ 175 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

Γ.

∆.

∆εν εισπρα΄ττονται τε΄λη για:
—

τα ζω΄α σφαγη΄ς που προορι΄ζονται για το σφαγει΄ο Βασιλει΄ας·

—

τα ζω΄α που προορι΄ζονται για τον τελωνειακο΄ θυ΄λακα του Livigno·

—

τα ζω΄α που προορι΄ζονται για το καντο΄νι του Grisons·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α που φορτω΄νονται απευθει΄ας η΄ ο΄χι στο τρε΄νο σε κα΄ποιο σηµει΄ο του εδα΄φους της ΕΚ για να
εκφορτωθου΄ν σε α΄λλο σηµει΄ο της ΕΚ·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Κοινο΄τητας που διε΄ρχονται απο΄ την ελβετικη΄ επικρα΄τεια·

—

τα ζω΄ντα ζω΄α καταγωγη΄ς Ελβετι΄ας που διε΄ρχονται απο΄ το κοινοτικο΄ ΄εδαφος·

—

τα ιπποειδη΄.

Για τα ζω΄α που προορι΄ζονται για µεθοριακη΄ βο΄σκηση, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
1 EUR/κεφαλη΄ για τη χω΄ρα αποστολη΄ς και 1 EUR/κεφαλη΄ για τη χω΄ρα προορισµου΄, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 10 EUR και
µε΄γιστο ποσο΄ 100 EUR ανα΄ παρτι΄δα, σε κα΄θε περι΄πτωση.

Ε.

Για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κεφαλαι΄ου, νοει΄ται ως «παρτι΄δα» µι΄α ποσο΄τητα ζω΄ων του ιδι΄ου τυ΄που, που
καλυ΄πτονται απο΄ το ΄διο
ι
πιστοποιητικο΄ η΄ υγειονοµικο΄ ΄εγγραφο, που µεταφε΄ρονται µε το ΄διο
ι
µεταφορικο΄ µε΄σο,
αποστε΄λλονται απο΄ ΄εναν αποστολε΄α, προε΄ρχονται απο΄ την ΄δια
ι
χω΄ρα η΄ περιφε΄ρεια εξαγωγη΄ς και ΄εχουν τον ΄διο
ι
προορισµο΄.
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Προσα΄ρτηµα 6
Zωϊκα΄ προϊο΄ντα

Κεφα΄λαιο 1
΄ ριση της ισοδυναµι΄ας
Τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω

30.4.2002

30.4.2002

Προϊο΄ντα:

΄ ν που προορι΄ζονται για ανθρω
΄ πινη κατανα΄λωση
Γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα βοοειδω
΄ ν που δεν προορι΄ζονται για ανθρω
΄ πινη κατανα΄λωση
Γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα βοοειδω

Εµπορικοι΄ ο΄ροι

Εµπορικοι΄ ο΄ροι
Ισοδυναµι΄α

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

Υγει΄α των ζω΄ων
Bοοειδη΄

∆ηµο΄σια υγει΄α

Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Ισοδυναµι΄α
Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

64/432/ΕΟΚ
92/46/ΕΟΚ
92/118/ΕΟΚ

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της
27ης Ιουνι΄ου 1995, ο΄πως τροποποιη΄θηκε
τελευται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996, (RS
916.401), και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 47, 61, 65, 101,
155, 163, 169, 173, 177, 224 και 295.

ναι

∆ια΄ταγµα για τις επιζωοτι΄ες (OFE) της 64/432/ΕΟΚ
27ης Ιουνι΄ου 1995 ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευ- 92/46/ΕΟΚ
ται΄α στις 16 Σεπτεµβρι΄ου 1996, (RS 916.401), 92/118/ΕΟΚ
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 47, 61, 65, 101, 155, 163,
169, 173, 177, 224 και 295.

ναι

92/46/ΕΟΚ
92/118/ΕΟΚ

∆ια΄ταγµα της 18ης Οκτωβρι΄ου 1995 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη γαλακτοκοµικη΄
παραγωγη΄ (Or-AOL, RS 916.351.0)

ναι

∆ια΄ταγµα της 18ης Οκτωβρι΄ου 1995 για την 92/46/ΕΟΚ
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη γαλακτοκοµικη΄ 92/118/ΕΟΚ
παραγωγη΄ (Or-AOL, RS 916.351.0)

ναι

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω
΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 25ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη
βιοµηχανι΄α µεταποι΄ησης του γα΄λακτος (RS
916.351.04)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 25ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στη
βιοµηχανι΄α µεταποι΄ησης του γα΄λακτος (RS
916.351.04)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω
΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 16ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στην
εκµετα΄λλευση της γαλακτοπαραγωγη΄ς (RS
916.351.05)

∆ια΄ταγµα της Κεντρικη΄ς 'Ενωσης των Ελβετω΄ν
παραγωγω΄ν γα΄λακτος της 16ης Ιανουαρι΄ου
1996, για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας στην
εκµετα΄λλευση της γαλακτοπαραγωγη΄ς (RS
916.351.05)

∆ια΄ταγµα της USAL της 24ης Ιανουαρι΄ου 1996
για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας για την
παραδοσιακη΄ µεταποι΄ηση του γα΄λακτος (RS
916.351.06)

∆ια΄ταγµα της USAL της 24ης Ιανουαρι΄ου 1996
για την εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας για την
παραδοσιακη΄ µεταποι΄ηση του γα΄λακτος (RS
916.351.06)

∆ια΄ταγµα της Ελβετικη΄ς 'Ενωσης του εµπορι΄ου
τυριω
΄ ν SA της 30η΄ς Ιανουαρι΄ου 1996 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας κατα΄ την ωρι΄µαση
και την προσυσκευασι΄α των τυριω
΄ν
(RS 916.351.07)

∆ια΄ταγµα της Ελβετικη΄ς 'Ενωσης του εµπορι΄ου
τυριω
΄ ν SA της 30η΄ς Ιανουαρι΄ου 1996 για την
εξασφα΄λιση της ποιο΄τητας κατα΄ την ωρι΄µαση
και την προσυσκευασι΄α των τυριω΄ν
(RS 916.351.07)

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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Εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α
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ζωικα΄ απο΄βλητα

Εξαγωγε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α

Εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Εµπορικοι΄ ο΄ροι

Ισοδυναµι΄α
Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

90/667/EOK

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993
σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των ζωικω΄ν
αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Απριλι΄ου 1996
(RS 916.401)

Το εµπο΄ριο υλικου΄
υψηλου΄ κινδυ΄νου
απαγορευ΄εται. Το
θε΄µα θα επανεξεταστει΄ στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

Ελβετικε΄ς προδιαγραφε΄ς

Προδιαγραφε΄ς ΕΚ

∆ια΄ταγµα της 3ης Φεβρουαρι΄ου 1993
σχετικα΄ µε τη δια΄θεση των ζωικω
΄ν
αποβλη΄των (OELDA), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α στις 17 Απριλι΄ου 1996
(RS 916.401)

90/667/EOK

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για
την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω
΄ ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων
(ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α, 76 και 77
(ε΄γκριση εγκατα΄στασης εξαγωγη΄ς, ο΄ροι
εξαγωγη΄ς για ζωικα΄ απο΄βλητα)

Ισοδυναµι΄α

Ειδικοι΄ ο΄ροι

ναι

Το εµπο΄ριο υλικου΄
υψηλου΄
κινδυ΄νου
απαγορευ΄εται.
Το
θε΄µα θα επανεξεταστει΄ στην Μικτη΄
Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄.

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

∆ια΄ταγµα της 20η΄ς Απριλι΄ου 1988 για
την εισαγωγη΄, διαµετακο΄µιση και
εξαγωγη΄ ζω
΄ ων και ζωικω΄ν προϊο΄ντων
(ΟΙΤΕ), ο΄πως τροποποιη΄θηκε τελευται΄α
στις 14 Μαι΅ου 1997 (RS 916.443.11),
και ιδι΄ως τα α΄ρθρα 64α, 76 και 77
(ε΄γκριση εγκατα΄στασης εξαγωγη΄ς, ο΄ροι
εξαγωγη΄ς για ζωικα΄ απο΄βλητα)

ναι

Ειδικοι΄ ο΄ροι

EL

Εµπορικοι΄ ο΄ροι
Προδιαγραφε΄ς ΕΚ
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Κεφα΄λαιο ΙΙ
Τοµει΄ς α΄λλοι πλην εκει΄νων που υπα΄γονται στο κεφα΄λαιο Ι
Ι.

Εξαγωγε΄ς της Κοινο΄τητας προς την Ελβετι΄α
Οι εξαγωγε΄ς αυτε΄ς θα πραγµατοποιου΄νται µε τους ο΄ρους που προβλε΄πονται για τις ενδοκοινοτικε΄ς συναλλαγε΄ς.
Ωστο΄σο, σε κα΄θε περι΄πτωση, θα εκδι΄δεται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς πιστοποιητικο΄ που θα βεβαιω΄νει την τη΄ρηση των
ο΄ρων αυτω΄ν και θα συνοδευ΄ει τις παρτι΄δες.
Εα΄ν χρεια΄ζεται, τα υποδει΄γµατα των πιστοποιητικω΄ν θα συζητηθου΄ν στο πλαι΄σιο της Μικτη΄ς Κτηνιατρικη΄ς Επιτροπη΄ς.

ΙΙ.

Εξαγωγε΄ς της Ελβετι΄ας προς την Κοινο΄τητα
Οι εξαγωγε΄ς αυτε΄ς θα πραγµατοποιου΄νται υπο΄ τους ο΄ρους της κοινοτικη΄ς ρυ΄θµισης. Τα υποδει΄γµατα πιστοποιητικω΄ν
θα συζητηθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.
Εν αναµονη΄ του καθορισµου΄ των εν λο΄γω υποδειγµα΄των, θα χρησιµοποιου΄νται τα πιστοποιητικα΄ που απαιτου΄νται προς
το παρο΄ν.
Κεφα΄λαιο ΙΙΙ
Μετα΄βαση απο΄ τοµε΄α του κεφαλαι΄ου ΙΙ στο κεφα΄λαιο Ι

Μο΄λις η Ελβετι΄α θεσπι΄σει νοµοθεσι΄α που θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι ισοδυ΄ναµη της κοινοτικη΄ς, το θε΄µα τι΄θεται στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄
Επιτροπη΄. Το κεφα΄λαιο Ι του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος θα συµπληρωθει΄ βα΄σει των αποτελεσµα΄των της σχετικη΄ς εξε΄τασης
το συντοµο΄τερο.
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Προσα΄ρτηµα 7
Αρµο΄διες αρχε΄ς

ΜΕΡΟΣ Α
Ελβετι΄α
Ο ΄ελεγχος των υγειονοµικω΄ν και κτηνιατρικω΄ν θεµα΄των αποτελει΄ αρµοδιο΄τητα του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου ∆ηµο΄σιας
Οικονοµι΄ας και του Οµοσπονδιακου΄ Υπουργει΄ου Εσωτερικω΄ν. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες διατα΄ξεις:
—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εξαγωγε΄ς προς την Κοινο΄τητα, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας ει΄ναι υπευ΄θυνο
για την υγειονοµικη΄ πιστοποι΄ηση µε την οποι΄α βεβαιω΄νεται η τη΄ρηση των προδιαγραφω΄ν και των καθορισµε΄νων
κτηνιατρικω΄ν απαιτη΄σεων·

—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς προϊο΄ντων διατροφη΄ς ζωικη΄ς προε΄λευσης, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας
Οικονοµι΄ας ει΄ναι υπευ΄θυνο για τις προδιαγραφε΄ς και απαιτη΄σεις σε κτηνιατρικα΄ θε΄µατα σχετικα΄ µε το κρε΄ας
(συµπεριλαµβανοµε΄νων των ιχθυ΄ων, οστρακο΄δερµων και µαλακι΄ων) και τα προϊο΄ντα µε βα΄ση το κρε΄ας (συµπεριλαµβανοµε΄νων των προϊο΄ντων µε βα΄ση τη σα΄ρκα ιχθυ΄ων, οστρακο΄δερµων και µαλακι΄ων) ενω΄ το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο
Εσωτερικω΄ν ει΄ναι υπευ΄θυνο για το γα΄λα, τα γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα, τα αβγα΄ και τα προϊο΄ντα των αβγω΄ν·

—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εισαγωγε΄ς των λοιπω΄ν ζωικω΄ν προϊο΄ντων, το Οµοσπονδιακο΄ Υπουργει΄ο ∆ηµο΄σιας Οικονοµι΄ας ει΄ναι
υπευ΄θυνο για τις προδιαγραφε΄ς και απαιτη΄σεις σε κτηνιατρικα΄ θε΄µατα.

ΜΕΡΟΣ Β
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
Η αρµοδιο΄τητα ανη΄κει στις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες των κρατω
΄ ν µελω΄ν και στην Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄. Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες
διατα΄ξεις:
—

σε ο΄,τι αφορα΄ τις εξαγωγε΄ς προς την Ελβετι΄α τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αρµο΄δια για τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των ο΄ρων και
απαιτη΄σεων παραγωγη΄ς, ιδι΄ως των νοµι΄µων επιθεωρη΄σεων και της υγειονοµικη΄ς πιστοποι΄ησης µε την οποι΄α βεβαιω΄νεται
η τη΄ρηση των ισχυουσω΄ν προδιαγραφω΄ν και απαιτη΄σεων·

—

η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ει΄ναι υπευ΄θυνη για τον γενικο΄ συντονισµο΄, τις επιθεωρη΄σεις/ελε΄γχους των συστηµα΄των
επιθεω΄ρησης και την αναγκαι΄α νοµοθετικη΄ δρα΄ση που εξασφαλι΄ζει την οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ των κτηνιατρικω΄ν
προδιαγραφω΄ν και απαιτη΄σεων εντο΄ς της ενιαι΄ας ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς.

Προσα΄ρτηµα 8
Προσαρµογη΄ στις περιφερειακε΄ς συνθη΄κες
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Προσα΄ρτηµα 9
Κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις διαδικασι΄ες διεξαγωγη΄ς ελε΄γχου

Κατα΄ την ΄εννοια του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος, ως «ε΄λεγχος» νοει΄ται η αξιολο΄γηση της αποτελεσµατικο΄τητας.

1.

Γενικε΄ς αρχε΄ς
1.1. Οι ΄ελεγχοι διενεργου΄νται απο΄ κοινου΄ απο΄ το Με΄ρος που ΄εχει αναλα΄βει τον ΄ελεγχο (ο «ελεγκτη΄ς») και απο΄ το
ελεγχο΄µενο Με΄ρος (ο «ελεγχο΄µενος»), συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του παρο΄ντος προσαρτη΄µατος. 'Ελεγχοι
επιχειρη΄σεων η΄ εγκαταστα΄σεων µπορου΄ν να διενεργου΄νται ο΄ταν κρι΄νεται αναγκαι΄ο.
1.2. Οι ΄ελεγχοι πρε΄πει να αποβλε΄πουν να ελεγχθει΄ η αποτελεσµατικο΄τητα της ελε΄γχουσας αρχη΄ς µα΄λλον, παρα΄ να
απορριφθου΄ν ορισµε΄νες αποστολε΄ς τροφι΄µων η΄ µεµονωµε΄νες επιχειρη΄σεις. 'Οταν ΄ενας ΄ελεγχος αποκαλυ΄ψει ο΄τι
υπα΄ρχει σηµαντικο΄ς κι΄νδυνος για την υγει΄α των ζω΄ων η΄ του ανθρω΄που, ο ελεγχο΄µενος λαµβα΄νει αµε΄σως τα
απαραι΄τητα µε΄τρα για να διορθωθει΄ η κατα΄σταση. Η διαδικασι΄α µπορει΄ να περιλαµβα΄νει εξε΄ταση των σχετικω΄ν
κανονιστικω΄ν ρυθµι΄σεων, των λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς, της εκτι΄µησης του τελικου΄ αποτελε΄σµατος, του βαθµου΄
τη΄ρησης των µε΄τρων και των επακο΄λουθων διορθωτικω΄ν ενεργειω΄ν.
1.3. Η συχνο΄τητα των ελε΄γχων πρε΄πει να βασι΄ζεται στην απο΄δοση. Χαµηλο΄ επι΄πεδο απο΄δοσης απαιτει΄ αυξηµε΄νη
συχνο΄τητα ελε΄γχου· µη ικανοποιητικη΄ απο΄δοση πρε΄πει να διορθωθει΄ απο΄ τον ελεγχο΄µενο κατα΄ τρο΄πο που να
ικανοποιει΄ τον ελεγκτη΄.
1.4. Οι ΄ελεγχοι και οι αποφα΄σεις που βασι΄ζονται σε αυτου΄ς πρε΄πει να διενεργου΄νται κατα΄ τρο΄πο διαφανη΄ και
συνεκτικο΄.

2.

Αρχε΄ς σχετικε΄ς µε τον ελεγκτη΄
Οι υπευ΄θυνοι για τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου καταρτι΄ζουν σχε΄διο, κατα΄ προτι΄µηση συ΄µφωνο µε τα αναγνωρισµε΄να
διεθνη΄ προ΄τυπα, που καλυ΄πτει τα ακο΄λουθα σηµει΄α:
2.1. το αντικει΄µενο, το βα΄θος και ευ΄ρος του ελε΄γχου·
2.2. την ηµεροµηνι΄α και τον το΄πο του ελε΄γχου, µαζι΄ µε χρονοδια΄γραµµα των ενεργειω΄ν µε΄χρι την κατα΄ρτιση της
τελικη΄ς ΄εκθεσης·
2.3. τη γλω΄σσα η΄ τις γλω΄σσες στις οποι΄ες θα διενεργηθει΄ ο ΄ελεγχος και θα συνταχθει΄ η ΄εκθεση·
2.4. την ταυτο΄τητα των ελεγκτω΄ν συµπεριλαµβανοµε΄νου, εα΄ν προ΄κειται για οµα΄δα, του ονο΄µατος του προϊσταµε΄νου.
Ενδε΄χεται να απαιτου΄νται ειδικε΄ς επαγγελµατικε΄ς ικανο΄τητες για τη διενε΄ργεια ελε΄γχων εξειδικευµε΄νων
συστηµα΄των και προγραµµα΄των·
2.5. χρονοδια΄γραµµα των συναντη΄σεων µε υπαλλη΄λους και των επισκε΄ψεων σε επιχειρη΄σεις η΄ εγκαταστα΄σεις, ανα΄λογα
µε την περι΄πτωση. ∆εν πρε΄πει να δηλω΄νεται εκ των προτε΄ρων ποιες επιχειρη΄σεις η΄ εγκαταστα΄σεις προ΄κειται να
ελεγχθου΄ν·
2.6. µε την επιφυ΄λαξη των διατα΄ξεων που αφορου΄ν την ελευθερι΄α της πληροφο΄ρησης, ο ελεγκτη΄ς πρε΄πει να σε΄βεται
την τη΄ρηση του εµπορικου΄ απορρη΄του. Πρε΄πει να αποφευ΄γεται η συ΄γκρουση συµφερο΄ντων·
2.7. τη΄ρηση των κανο΄νων υγιεινη΄ς και ασφα΄λειας στην εργασι΄α και των δικαιωµα΄των του επιχειρηµατι΄α.
Το παρο΄ν σχε΄διο πρε΄πει να εξετα΄ζεται εκ των προτε΄ρων µε εκπροσω΄πους του ελεγχο΄µενου.

3.

Οι αρχε΄ς οι σχετικε΄ς µε τον ελεγχο΄µενο
Ισχυ΄ουν οι ακο΄λουθες αρχε΄ς για ενε΄ργειες που αναλαµβα΄νει ο ελεγχο΄µενος προκειµε΄νου να διευκολυ΄νει τον ΄ελεγχο:
3.1. Ο ελεγχο΄µενος πρε΄πει να συνεργα΄ζεται πλη΄ρως µε τον ελεγκτη΄ και πρε΄πει να ορι΄ζει το προσωπικο΄ το αρµο΄διο
γι' αυτα΄ τα καθη΄κοντα. Στη συνεργασι΄α αυτη΄ µπορου΄ν να συµπεριληφθου΄ν, για παρα΄δειγµα:
—

προ΄σβαση στις σχετικε΄ς κανονιστικε΄ς ρυθµι΄σεις και προδιαγραφε΄ς·

—

προ΄σβαση στα προγρα΄µµατα εφαρµογη΄ς και τα ενδεδειγµε΄να µητρω΄α και ΄εγγραφα·
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—

προ΄σβαση σε εκθε΄σεις ελε΄γχου και επιθεω΄ρησης·

—

΄εγγραφα σχετικα΄ µε τα διορθωτικα΄ µε΄τρα και τις κυρω΄σεις·

—

διευκο΄λυνση της εισο΄δου στις εγκαταστα΄σεις.

3.2. Ο ελεγχο΄µενος πρε΄πει να εφαρµο΄ζει τεκµηριωµε΄νο προ΄γραµµα για να αποδεικνυ΄ει προς τους τρι΄τους ο΄τι
πληρου΄νται οι προδιαγραφε΄ς κατα΄ τρο΄πο που παρουσια΄ζει συνοχη΄ και οµοιοµορφι΄α.

4.

∆ιαδικασι΄ες

Εναρκτη΄ρια συνεδρι΄αση

4.1.

Πρε΄πει να διοργανω΄νεται εναρκτη΄ρια συνεδρι΄αση απο΄ τους αντιπροσω΄πους των δυ΄ο Μερω΄ν. Στη συνεδρι΄αση
αυτη΄ ο ελεγκτη΄ς θα αναλα΄βει να µελετη΄σει το προ΄γραµµα ελε΄γχου και για να επιβεβαιω΄σει ο΄τι ει΄ναι
διαθε΄σιµα, για τη διενε΄ργεια του ελε΄γχου, οι κατα΄λληλοι πο΄ροι, η ενδεδειγµε΄νη τεκµηρι΄ωση και οποιοδη΄ποτε
α΄λλο µε΄σο ει΄ναι αναγκαι΄ο.

Εξε΄ταση εγγρα΄φων

4.2.

Η εξε΄ταση των εγγρα΄φων µπορει΄ να συνι΄σταται σε εξε΄ταση ο΄λων των εγγρα΄φων και µητρω΄ων που αναφε΄ρονται
στην παρα΄γραφο 3.1, των διαρθρω΄σεων και της δικαιοδοσι΄ας του ελεγχοµε΄νου και οποιωνδη΄ποτε σηµαντικω΄ν
αλλαγω΄ν στα συστη΄µατα επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης τροφι΄µων απο΄ την ηµεροµηνι΄α ΄εγκρισης του
παρο΄ντος παραρτη΄µατος η΄ απο΄ τον προηγου΄µενο ΄ελεγχο, µε ΄εµφαση στα στοιχει΄α εκει΄νου του συστη΄µατος
επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης που αφορα΄ τα συγκεκριµε΄να ζω΄α η΄ προϊο΄ντα. Το µε΄τρο αυτο΄ µπορει΄ να
περιλαµβα΄νει και εξε΄ταση των σχετικω΄ν µητρω΄ων και εγγρα΄φων επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης.
4.3.

Επιτο΄που εξακρι΄βωση

4.3.1.

Η απο΄φαση για να συµπεριληφθει΄ το στα΄διο αυτο΄ πρε΄πει να βασι΄ζεται σε εκτι΄µηση κινδυ΄νου, λαµβανοµε΄νων
υπο΄ψη παραγο΄ντων ο΄πως ει΄ναι τα σχετικα΄ ζω΄α η΄ προϊο΄ντα, το ιστορικο΄ της συµµο΄ρφωσης προς τις απαιτη΄σεις
του βιοµηχανικου΄ τοµε΄α η΄ της χω΄ρας εξαγωγη΄ς, η ποσο΄τητα του παραγοµε΄νου και εισαγοµε΄νου η΄ εξαγοµε΄νου
προϊο΄ντος, µεταβολε΄ς στην υποδοµη΄ και το ει΄δος των εθνικω΄ν συστηµα΄των επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης.

4.3.2.

Η επιτο΄που εξακρι΄βωση µπορει΄ να περιλαµβα΄νει επισκε΄ψεις σε εγκαταστα΄σεις παραγωγη΄ς και µεταποι΄ησης,
επεξεργασι΄ας και αποθη΄κευσης τροφι΄µων και ΄ελεγχο των εργαστηρι΄ων σε ο΄,τι αφορα΄ τη συµφωνι΄α µε τα
στοιχει΄α που περιλαµβα΄νονται στα ΄εγγραφα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 4.2.

4.4.

'Ελεγχος παρακολου΄θησης
'Οταν διενεργει΄ται ΄ελεγχος παρακολου΄θησης για να εξακριβωθει΄ η διο΄ρθωση των ελλει΄ψεων, µπορει΄ να αρκει΄
η εξε΄ταση µο΄νο των σηµει΄ων εκει΄νων στα οποι΄α βρε΄θηκε ο΄τι χρεια΄ζεται να γι΄νουν διορθω΄σεις.

5.

'Εγγραφα εργασι΄ας
Τα ΄εντυπα για την αναφορα΄ των ευρηµα΄των του ελε΄γχου και των συµπερασµα΄των, πρε΄πει να ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν
τυποποιηµε΄να, ω΄στε να υπα΄ρχει ενιαι΄α, διαφανη΄ς και αποτελεσµατικη΄ προσε΄γγιση του ελε΄γχου. Τα ΄εγγραφα εργασι΄ας
µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν κατα΄λογο ελε΄γχου των στοιχει΄ων που πρε΄πει να αξιολογηθου΄ν. Αυτοι΄ οι κατα΄λογοι
ελε΄γχου µπορου΄ν να περιλαµβα΄νουν:
—

νοµοθεσι΄α·

—

δια΄ρθρωση και λειτουργι΄α των υπηρεσιω΄ν επιθεω΄ρησης και πιστοποι΄ησης·

—

λεπτοµε΄ρειες για την επιχει΄ρηση και τις διαδικασι΄ες λειτουργι΄ας·

—

υγειονοµικε΄ς στατιστικε΄ς, σχε΄δια και αποτελε΄σµατα δειγµατοληψι΄ας·

—

µε΄τρα και διαδικασι΄ες εφαρµογη΄ς·

—

διαδικασι΄ες κατα΄ρτισης εκθε΄σεων και προσφυγη΄ς·

—

προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης.
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΄ν
Συνεδρι΄αση µετα΄ το πε΄ρας των εργασιω
Πρε΄πει να διοργανω΄νεται συνεδρι΄αση µετα΄ το πε΄ρας των εργασιω΄ν απο΄ τους αντιπροσω΄πους των δυ΄ο Μερω΄ν,
συµπεριλαµβανοµε΄νων, ενδεχοµε΄νως, και αρµοδι΄ων υπαλλη΄λων των εθνικω΄ν προγραµµα΄των επιθεω΄ρησης και
πιστοποι΄ησης. Στη συνεδρι΄αση αυτη΄ ο ελεγκτη΄ς θα παρουσια΄σει τα ευρη΄µατα του ελε΄γχου. Η ενηµε΄ρωση θα
παρουσια΄ζεται κατα΄ τρο΄πο συναφη΄ και συνοπτικο΄, ω΄στε τα συµπερα΄σµατα του ελε΄γχου να γι΄νονται πλη΄ρως κατανοητα΄.
Ο ελεγχο΄µενος καταρτι΄ζει προ΄γραµµα δρα΄σης για τη διο΄ρθωση των ελλει΄ψεων, κατα΄ προτι΄µηση µε χρονοδια΄γραµµα
ολοκλη΄ρωσης της εφαρµογη΄ς του εν λο΄γω σχεδι΄ου.

7.

'Εκθεση
Το σχε΄διο της ΄εκθεσης ελε΄γχου πρε΄πει να διαβιβα΄ζεται στον ελεγχο΄µενο το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Ο ελεγχο΄µενος θα
΄εχει προθεσµι΄α ενο΄ς µηνο΄ς κατα΄ την οποι΄α θα πρε΄πει να εκφρα΄σει τα σχο΄λια΄ του για το σχε΄διο της ΄εκθεσης· τα σχο΄λια
του ελεγχοµε΄νου πρε΄πει να περιλαµβα΄νονται στην τελικη΄ ΄εκθεση.
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Προσα΄ρτηµα 10
Συνοριακοι΄ ελε΄γχοι και τε΄λη

Α.

΄ ριση της ισοδυναµι΄ας
Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι για τους τοµει΄ς ο΄που υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω
Ει΄δος συνοριακου΄ ελε΄γχου

Β.

1.

'Ελεγχοι εγγρα΄φων

2.

Φυσικοι΄ ΄ελεγχοι

∆.

100 %

— γα΄λα και γαλακτοκοµικα΄ προϊο΄ντα

1%

— ζωικα΄ απο΄βλητα

1%

Συνοριακοι΄ ΄ελεγχοι για τοµει΄ς α΄λλους απο΄ τους αναφερο΄µενους στο σηµει΄ο Α
Ει΄δος συνοριακου΄ ελε΄γχου

Γ.

Ποσοστο΄

1.

'Ελεγχοι εγγρα΄φων

2.

Φυσικοι΄ ΄ελεγχοι

Ποσοστο΄

100 %
10 % το πολυ΄

Ειδικα΄ µε΄τρα
1.

Λαµβα΄νεται υπο΄ψη το παρα΄ρτηµα 3 της συ΄στασης αριθ. 1/94 της µικτη΄ς επιτροπη΄ς ΕΟΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ, σχετικα΄ µε
τη διευκο΄λυνση ορισµε΄νων κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων και διατυπω΄σεων για τα προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης και
ζω΄ντα ζω΄α. Το θε΄µα θα συζητηθει΄ το συντοµο΄τερο στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

2.

Το θε΄µα των γαλλοελβετικω΄ν συναλλαγω΄ν αλιευτικω΄ν προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τη λι΄µνη Λεµα΄ν και των
γερµανοελβετικω΄ν συναλλαγω΄ν αλιευτικω΄ν προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄ τη λι΄µνη της Κωνσταντι΄ας θα
συζητηθει΄ το συντοµο΄τερο στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄.

Τε΄λη
1.

Για τους τοµει΄ς στους οποι΄ους υπα΄ρχει αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση της ισοδυναµι΄ας, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
1,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 30 EUR και µε΄γιστο 350 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

2.

Για τοµει΄ς α΄λλους πλην των αναφεροµε΄νων στο σηµει΄ο 1, εισπρα΄ττονται τα εξη΄ς τε΄λη:
3,5 EUR/t, µε ελα΄χιστο ποσο΄ 30 EUR και µε΄γιστο 350 EUR ανα΄ παρτι΄δα.

Οι διατα΄ξεις του παρο΄ντος σηµει΄ου θα επανεξετασθου΄ν στην Μικτη΄ Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ ΄ενα χρο΄νο µετα΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος του παρο΄ντος παραρτη΄µατος.
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Προσα΄ρτηµα 11
Συναρµο΄διες υπηρεσι΄ες

Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
∆ιευθυντη΄ς
Γ∆ VI/B/II «∆ηµο΄σια υγει΄α, υγει΄α των ζω΄ων και των φυτω΄ν»
Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
B-1049 Bruxelles
'Αλλες αρµο΄διες υπηρεσι΄ες:
∆ιευθυντη΄ς
Γραφει΄ο τροφι΄µων και κτηνιατρικω΄ν θεµα΄των
∆ουβλι΄νο
Ιρλανδι΄α
Προϊστα΄µενος µονα΄δας
Γ∆ VI/B/II/4 «Συντονισµο΄ς οριζο΄ντιων υγειονοµικω΄ν θεµα΄των»
Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
B-1049 Bruxelles

Για την Ελβετι΄α
Office Vétérinaire Fédéral
Case postale
3003 Berne
Suisse
τηλε΄φωνο: (41-31) 323 85 01/02
Φαξ: (41-31) 323 85 90
'Αλλες αρµο΄διες υπηρεσι΄ες:
Office Fédéral de la Santé Publique
Case postale
3003 Berne
τηλε΄φωνο: (41-31) 322 21 11
Φαξ: (41-31) 322 95 07
Centrale du Service d’Inspection et de Consultation en Matière d’Économie Laitière Schwarzenburgstrasse 161
Schwarzenburgsraß 161
3097 Liebefeld-Berne
τηλε΄φωνο: (41-31) 323 81 03
Φαξ: (41-31) 323 82 27
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