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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 212/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαρτίου 2013
για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προσθήκες και τροποποιήσεις στα προϊόντα που
καλύπτονται από το εν λόγω παράρτημα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

μηκύλια μυκήτων, έχιο το πλαντάγινο/Canary flower (Ech
ium plantagineum), κεχρί/finger millet (Eleusine coracana),
πεννίζετο το γλαυκό/pearl millet (Pennisetum glaucum),
καναρόσποροι, πράσινες πιπεριές, ελάφια και μέλι σε κερή
θρες.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου
2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή
πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευ
σης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Αρκετά κράτη μέλη ζήτησαν να γίνουν ορισμένες τροποποι
ήσεις και προσθήκες στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 396/2005 στη στήλη «Παραδείγματα συγγενών ποικι
λιών ή άλλων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ».

(2)

Οι εν λόγω προσθήκες είναι αναγκαίες για να εισαχθούν στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 νέοι
καρποί, λαχανικά και σιτηρά που διατίθενται πλέον στην
αγορά των κρατών μελών.

(3)

Είναι σκόπιμο να προστεθούν οι ακόλουθοι καρποί, λαχανι
κά, δημητριακά και ζωικά προϊόντα: χέρι του Βούδα (Citrus
medica var. sarcodactylis), μανταρίνι τανγκόρ/tangor (C. reti
culata x C. sinensis), τζίτζιφα (Ziziphus ziziphus), τάιμπερι/
tayberries (Rubus fruticosus x idaeus), διμόκαρπος το λονγ
κάν/longan (Dimocarpus longan), λάνσιο το οικιακό/langsat
(Lansium domesticum), Salacca zalacca, κρον/κινεζικές αγκινά
ρες/crosne (Stachys affinis), βρώσιμο άρκτειο/κολλιτσίδα
(Arctium lappa), άλλα βολβώδη κρεμμύδια, άλλα χλωρά
κρεμμύδια, λευκή μελιτζάνα/antroewa (Solanum macrocar
pon), πικρό πεπόνι/sopropo (Momordica charantia), angled
luffα/λούφα η οξύγωνη/teroi (Luffa acutangula), φιδοκολο
κύθι/τριχανθές το οφιοειδές (Trichosanthes cucumerina var.
anguina), φλασκιά/νεροκολοκύθι/λαγηνάρια η σικεράρια/la
uki (Lagenaria siceraria), σέχιο το εδώδιμο/chayote (Sechium
edule), κοκκινοκολοκυθιά/κουκούρβιτα η μέγιστη (Cucurbita
maxima, όψιμη ποικιλία), μικρά καλαμποκάκια, φύτρες
φασολιών μούνγκο, βλαστοί μηδικής, ταραξάκο/άγρια ραδί
κια, φύλλα γογγυλοκράμβης, φύλλα tajer (Xanthosoma
sagittifolium), biterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), Mala
bar nightshade (Basella alba), φύλλα μπανάνας, πρωινή χαρά
(Ipomea aquatica), water clover (Marsilea crenata), νεπτούνια
η λαχανώδης/water mimosa (Neptunia oleracea), stink weed
(Eryngium foetidum), φύλλα ρίζας μαϊντανού, τούλσι, γλυκός
βασιλικός, ταϊλανδέζικος βασιλικός, λεμονόχορτο/κιτρονέλ
λη, υδροκοτύλη, άγρια φύλλα αρέκας, φύλλα κάρι (curry),
ανθός μπανάνας, φασόλια γκουάρ/κυάμοψη η τετραγωνό
λοβη (Cyamopsis tetragonoloba), νωποί σπόροι σόγιας, ινδικό/
άγριο ρύζι, φύλλα και μίσχοι βούγλωσσου, Acacia pennata,

(1) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(4)

Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο να μετακινηθούν τα
άγρια θηράματα από την κατηγορία «Άλλα εκτρεφόμενα
ζώα» στην κατηγορία «Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων», ενώ
τα βρώσιμα άνθη από την κατηγορία «Άλλα» σε μια κατη
γορία που να αποτελεί παράδειγμα μιας καλλιέργειας.

(5)

Για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της διεθνούς ονο
ματολογίας ταξινόμησης είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι
λατινικές ονομασίες για τα: φιστίκια, μήλα, κεράσια, φράου
λες, καρποί ασπροβατομουριάς, μύρτιλλα, κουμκουάτ, πατά
τες, ίγναμα (κόνδυλοι διοσκορέας), κοκκινογούλια, πιπεριές,
μπάμιες, μπρόκολα, λάχανα, κινέζικα λάχανα, μη κεφαλωτές
κράμβες, γογγυλοκράμβες, σκαρόλα (πικρίδα), ρόκα, φύλλα
και βλαστοί κράμβης, τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα),
ραδίκι, φύλλα σέλινου, βασιλικός, καρδιές φοινίκων, σόργο,
κόκκοι καφέ, ροδοπέταλα, άνθη γιασεμιού, τίλιο, φύλλα
rooibos, άνηθος, πιπέρι του Σετσουάν, κανέλα, κουρκουμάς,
ζαχαρότευτλα και μπανάνα.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα ενδιαφερόμενων
μερών και φορέων εφαρμογής καθώς και τη μορφή στην
οποία τα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά, θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις όσον αφορά τα
τμήματα των προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα
όρια καταλοίπων.

(7)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις για
το τσάι, το κακάο σε κόκκους, τον λυκίσκο, τις γογγυλό
κραμβες και για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(8)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί το
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(9)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’
αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονι
σμού.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Κωδικός (1)

0100000

0110000

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

1. ΚΑΡΠΟΙ,
ΝΩΠΟΙ
Ή
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟ
ΔΡΥΑ
i) Εσπεριδοειδή

Ολόκληρο το προϊόν

0110010

Γκρέιπ-φρουτ

Citrus paradisi

Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis),
φράπες, sweeties (Citrus
maxima x Citrus paradisi) tan
gelo (Citrus paradisi x Citrus
reticulata, εκτός από mineola),
ugli (Citrus paradisi x Citrus
reticulata) και άλλα υβρίδια

0110020

Πορτοκάλια

Citrus sinensis

Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto
(Citrus myrtifolia) και άλλα
υβρίδια

0110030

Λεμόνια

Citrus limon

Κίτρο, λεμόνι, χέρι του Βούδα
(Citrus medica var. sarcodactylis)

0110040

Πράσινα λεμό
νια

Citrus aurantifolia

0110050

Μανταρίνια

Citrus reticulata

0110990

Άλλα (3)

0120000

Κλημεντίνες, tangerine (Citrus
reticulata x Citrus aurantium),
mineola και άλλα υβρίδια·
tangor (Citrus reticulata x
sinensis)

ii) Ακρόδρυα

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του κελύφους
(εκτός από τα κάστανα)

0120010

Αμύγδαλα

Prunus dulcis

0120020

Καρύδια Βραζι
λίας

Bertholletia excelsa

0120030

Ανακάρδια (κά
σιους)

Anacardium occide
ntale

0120040

Κάστανα

Castanea sativa

0120050

Καρύδες

Cocos nucifera

0120060

Φουντούκια

Corylus avellana

0120070

Μακαντάμια

Macadamia ternifolia

0120080

Καρύδια πεκάν

Carya illinoensis

0120090

Κουκουνάρια

Pinus pinea

Filbert (C. avellana pontica)
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Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

0120100

Φιστίκια

Pistacia vera

0120110

Κοινά καρύδια

Juglans regia

0120990

Άλλα (3)

0130000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

iii) Μηλοειδή

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών

0130010

Μήλα

Malus domestica

Αγριόμηλα (Malus sylvestris)

0130020

Αχλάδια

Pyrus communis

Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)

0130030

Κυδώνια

Cydonia oblonga

0130040

Μούσμουλα (4)

Mespilus germanica

0130050

Ιαπωνικά μού
σμουλα (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Άλλα (3)

0140000

iv) Πυρηνόκαρπα

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών

0140010

Βερίκοκα

Prunus armeniaca

0140020

Κεράσια

Prunus avium, Pru
nus cerasus

Αγριοκέρασα, βύσσινα

0140030

Ροδάκινα

Prunus persica

Νεκταρίνια και παρεμφερή
υβρίδια

0140040

Δαμάσκηνα

Prunus domestica

Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P.
domestica ssp. syriaca (mirabel
le), τσάπουρνα, τζίτζιφα (Zizi
phus ziziphus)

0140990

Άλλα (3)

0150000

v) Μούρα και μικροί καρ
ποί

0151000

α) Επιτραπέζια και οινο
ποιήσιμα σταφύλια

L 68/33

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στεφανών και
των στελεχών, εκτός από τα
φραγκοστάφυλα: καρποί με στέ
λεχος

0151010

Επιτραπέζια
σταφύλια

Vitis vinifera

0151020

Οινοποιήσιμα
σταφύλια

Vitis vinifera

L 68/34
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0152000

β) Φράουλες

0153000

γ) Καρποί βάτου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Fragaria spp.

0153010

Βατόμουρα

Rubus fruticosus

0153020

Καρποί ασπρο
βατομουριάς

Rubus caesius

Μούρα-σμέουρα (Rubus logano
baccus), ποικιλίες Rubus frutico
sus x idaeus (tayberries), Rubus
ursinus × idaeus (boysenberries)
και Rubus chamaemorus (cloud
berries) και άλλα υβρίδια Rubus

0153030

Σμέουρα

Rubus idaeus

Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική
βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus),
νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus
x Rubus idaeus)

0153990

Άλλα (3)

0154000

12.3.2013

δ) Άλλοι μικροί καρποί
και μούρα

0154010

Μύρτιλλα

Vaccinium spp.
εκτός από V.
macrocarpon και V.
vitis-idaea

Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium
Myrtillus (bilberries)

0154020

Μύρτιλλα
μακρόκαρπα

Vaccinium macrocar
pon

Καρποί του είδους Vaccinium
vitis-idaea (cowberries)

0154030

Φραγκοστά
φυλα (κόκκινα,
μαύρα ή
άσπρα)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Πράσινα φραγ
κοστάφυλλα

Ribes uva-crispa

0154050

Καρποί αγριο
τριανταφυλλιάς

Rosa canina

0154060

Βατόμουρα (4)

Morus spp.

Κούμαρα (Arbutus spp.)

0154070

Αζάρολος (4)
(μεσογειακό
μούσμουλο)

Crataegus azarolus

Actinidia arguta (kiwiberry)

0154080

Καρποί κουφο
ξυλιάς (4)

Sambucus nigra

Καρποί των ειδών Aronia mela
nocarpa, Billardiera spp., Hip
pophae rhamnoides, κράταιγος
(Crataegus spp.), Amelanchier
spp. και άλλων παρεμφερών
καρποφόρων θάμνων

0154990

Άλλα (3)

Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων
με άλλα είδη φραγκοστάφυλλων
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Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

vi) Διάφοροι καρποί

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών ή της
στεφάνης (ανανάδες)

α) Καρποί με βρώσιμο
φλοιό

0161010

Χουρμάδες

Phoenix dactylifera

0161020

Σύκα

Ficus carica

0161030

Επιτραπέζιες
ελιές

Olea europaea

0161040

Κουμκουάτ (4)

Fortunella spp.

Ποικιλίες marumi, nagami,
λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.)

0161050

Καράμβολα (4)

Averrhoa carambola

Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.

0161060

Λωτός (4)

Diospyros kaki

0161070

Jambolan (4)
(δαμάσκηνο
της Ιάβας)

Syzygium cumini

0161990

Άλλα (3)

0162000

Μήλο της Ιάβας (Syzygium
aqueum), Syzygium malaccense,
Eugenia jambos, κεράσι της
Βραζιλίας (grumichama, Euge
nia braziliensis), κεράσι του
Σουρινάμ (Eugenia uniflora)

β) Καρποί με μη βρώ
σιμο φλοιό, μικροί

0162010

Ακτινίδια

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Λίτσι

Litchi chinensis

0162030

Καρποί της
πασιφλόρας

Passiflora edulis

0162040

Φραγκόσυ
κα (4)

Opuntia ficus-indica

0162050

Χρυσόφυλλο ο
καϊνίτης (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Αμερικανικός
λωτός/Διόσπυ
ρος ο βιργινιά
νιος (4) (Κακί)

Diospyros virginiana

0162990

Άλλα (3)

0163000

γ) Καρποί με μη βρώ
σιμο φλοιό, μεγάλοι

L 68/35

Ποικιλίες pulasan, rambutan
(τριχωτό λίτσι), διμόκαρπο το
λονγκάν, Garcinia mangostana,
λάνσιο το οικιακό, Salacca
zalacca

Black sapote (Diospyros digyna),
white sapote (Casimiroa edulis),
green sapote (Pouteria viridis),
canistel (Pouteria campechiana)
και mammey sapote (Pouteria
sapota)
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Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

0163010

Αβοκάντο

Persea americana

0163020

Μπανάνες

Musa x paradisiaca,
M. acuminata

0163030

Μάνγκο

Mangifera indica

0163040

Παπάγια

Carica papaya

0163050

Ρόδι

Punica granatum

0163060

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Ποικιλίες A. reticulata, A. squa
mosa, A. diversifolia και άλλοι
καρποί μεσαίου μεγέθους της
οικογένειας Annonaceae

0163070

Γκουάβα (4)

Psidium guajava

Κόκκινη πιταχάγια (Hylocereus
undatus)

0163080

Ανανάς

Ananas comosus

0163090

Αρτόκαρπος (4)

Artocarpus altilis

0163100

Δούριο το
ζιβεθινό (4)

Durio zibethinus

0163110

Ανόνα η ακαν
θώδης (4)

Annona muricata

0163990

Άλλα (3)

0200000

0210000

2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

12.3.2013

Musa cavendishii (μπανάνεςνάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες
για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα

Καρπός του jaquier (αρτόκαρ
πος ο ακεραιόφυλλος)

Ή

i) Ριζωματώδη και κον
δυλώδη λαχανικά

0211000

α) Πατάτες

0212000

β) Τροπικά ριζωματώδη
και κονδυλώδη
λαχανικά

Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των κορυφών (εάν
υπάρχουν) και του προσκολλώ
μενου χώματος
Solanum tuberosum

0212010

Μανιόκα (κάσ
σαβα)

Manihot esculenta

0212020

Γλυκοπατάτες

Ipomoea batatas

0212030

Ίγναμα (κόνδυ
λοι της διο
σκορέας)

Dioscorea spp.

Dasheen (Colocasia esculenta),
eddoe (C. esculenta var. anti
quorum), tannia (Xanthosoma
sagittifolium)

Pachyrhizus erosus spp. (yam
bean, Mexican yam bean)

12.3.2013

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

0212040

Μαράντα η
καλαμοειδής (4)

0212990

Άλλα (3), (4)

0213000

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Maranta arundinacea

γ) Άλλα ριζωματώδη
και κονδυλώδη
λαχανικά εκτός από
τα ζαχαρότευτλα

0213010

Κοκκινογούλι

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. conditi
va

0213020

Καρότα

Daucus carota

0213030

Ραπανοσέλινο

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Χρένο (Κοχλιά
ριο το αρμο
ράκιο)

Armoracia rusticana

Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστι
κού (Levisticum officinale), ρίζες
γεντιανής (Gentiana lutea)

0213050

Ηλίανθος ο
κονδυλόρριζος

Helianthus tuberosus

Κρον/κινεζικές αγκινάρες

0213060

Παστινάκη η
εδώδιμη

Pastinaca sativa

0213070

Ρίζα μαϊντανού
(Πετροσέλινο
το σαρκόρριζο)

Petroselinum crispum

0213080

Ραπάνια/Ραφα
νίδες

Raphanus sativus
var. sativus

Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι,
μικρό ραπάνι και παρεμφερείς
ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cype
rus esculentus)

0213090

Λαγόχορτα
(Τραγοπώγων ο
πρασόφυλλος)

Tragopogon porrifo
lius

Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera
hispanica), ισπανικό λαγόχορτο
(Scolymus hispanicus) βρώσιμο
άρκτειο/κολλιτσίδα (Arctium
lappa)

0213100

Γουλιά (είδος
κράμβης)

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Γογγύλια

Brassica rapa

0213990

Άλλα (3)

0220000

0220010

L 68/37

ii) Βολβώδη λαχανικά

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του εύκολα απο
κολλούμενου φλοιού και του
χώματος (όταν είναι ξηρό) ή των
ριζών και του χώματος (όταν
είναι νωπό)
Σκόρδο

Allium sativum

L 68/38

Κωδικός (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

0220020

Κρεμμύδια

Allium cepa

0220030

Ασκαλώνια

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Φρέσκα κρεμ
μύδια (ανοιξιά
τικα) και βολ
βίνα (σκορδό
χορτο)

Allium cepa· Allium
fistulosum

0220990

Άλλα (3)

0230000

0231000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Άλλα βολβώδη κρεμμύδια,
μικρά άσπρα κρεμμύδια για
τουρσί

Βολβοί

Άλλα χλωρά κρεμμυδάκια και
παρεμφερείς ποικιλίες

Βολβοί με ψευδοβλαστούς και
φύλλα

iii) Καρποφόρα λαχανικά

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών (στην
περίπτωση του γλυκού καλαμπο
κιού χωρίς τον φλοιό του και
στην περίπτωση της φυσαλίδας
χωρίς τα σέπαλα)

α) Σολανώδη

0231010

Ντομάτες

Lycopersicum escule
ntum

Ντοματάκια cherry, Physalis
spp., goji berries και wolfberry
(Lycium barbarum και Lycium
chinense), ταμαρίλος ή ντομάτες
δένδρων

0231020

Πιπεριές

Capsicum annuum
var. grossum και
var. longum

Καυτερές πιπεριές (τσίλι)

0231030

Μελιτζάνες

Solanum melongena

Pepino (Solanum muricatum),
λευκή μελιτζάνα (antroewa, S.
macrocarpon)

0231040

Μπάμιες

Abelmoschus escule
ntus

0231990

Άλλα (3)

0232000

β) Κολοκυνθοειδή
βρώσιμο φλοιό

12.3.2013

με

0232010

Αγγούρια

Cucumis sativus

0232020

Αγγουράκια

Cucumis sativus

0232030

Κολοκυθάκια

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Άλλα (3)

Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp.
(Summer squash, marrow),
νεροκολόκυθο lauki (Lagenaria
siceraria), chayote, πικρό πεπόνι
(sopropo), φιδοκολοκύθι (τρι
χανθές το οφιοειδές), teroi
(Luffa acutangula)

12.3.2013

Κωδικός (1)

0233000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

γ) Κολοκυνθοειδή με
μη βρώσιμο φλοιό

0233010

Πεπόνια

Cucumis melo

Kiwano (Cucumis metuliferus)

0233020

Κολοκύθες

Cucurbita maxima

Ώριμες ποικιλίες των C. maxi
ma, C. mixta, C. moschata και C.
pepo, marrow (όψιμη ποικιλία)

0233030

Καρπούζια

Citrullus lanatus

0233990

Άλλα (3)

0234000

δ) Γλυκό καλαμπόκι

0239000

ε) Άλλα
καρποφόρα
λαχανικά

0240000
0241000

Zea mays var. sach
arata

α) Ανθοκράμβες
Brassica oleracea var.
italica

0241020

Κουνουπίδι

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Άλλα (3)

Ποικιλία Calabrese και είδη
Brassica campestris var. albogla
bra και B. rapa var. cymosa

β) Κεφαλωτές κράμβες

Ολόκληρο το φυτό ύστερα από
την αφαίρεση των ριζών και των
σάπιων φύλλων

0242010

Λαχανάκια
Βρυξελλών

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Λάχανα

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Άλλα (3)

0243010

Οι κόκκοι συν το στάχυ χωρίς
τον εξωτερικό φλοιό

Μόνον οι ταξιανθίες
Μπρόκολα

0243000

Μικρά καλαμποκάκια

iv) Κράμβες

0241010

0242000

L 68/39

Μόνον τα λαχανάκια καθεαυτά

Μυτερό λάχανο (B. oleracea
convar. Capita var. alba, forma
conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο
Savoy (B. oleracea var. sabauda),
λευκό λάχανο

γ) Φυλλώδεις κράμβες

Ολόκληρο το φυτό ύστερα από
την αφαίρεση των ριζών και των
σάπιων φύλλων
Κινέζικα λάχα
να

Brassica rapa var.
pekinensis

Ινδική ή κινεζική κράμβη (Bras
sica juncea), pak choi (B. rapa
chinensis), κινέζικο πλατύ
λάχανο ή tai goo choi, choi
sum (B. rapa narinosa), λάχανο
του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa
L. ssp. pekinensis)

L 68/40

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

0243020

Μη κεφαλωτή
κράμβη

0243990

Άλλα (3)

0244000

δ) Γογγυλοκράμβες

0250000

v) Φυλλώδη
λαχανικά
και αρωματικά φυτά

0251000

α) Μαρούλια και άλλα
σαλατικά συμπερι
λαμβανομένων των
κραμβών (Brassica
cea)

Επιστημονική
ονομασία (2)

Brassica oleracea
convar. acephala

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο,
πορτογαλική μη κεφαλωτή
κράμβη, πορτογαλικό λάχανο,
ποικιλία Brassica oleracea L., var.
Αcephala υποποικ. viridis

Brassica oleracea var.
italica

Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των ριζών, των κορυ
φών και του προσκολλώμενου
χώματος (εάν υπάρχουν)
Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των ριζών, των σάπιων
εξωτερικών φύλλων και του
χώματος (εάν υπάρχουν)

0251010

Λυκοτρίβολο

Valerianella locusta

Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa

0251020

Μαρούλια

Lactuca sativa

Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα),
σαλάτα lollo rosso (L. sativa
crispa ssp.), σαλάτα iceberg,
μαρούλι κοινό (L. sativa longi
folia)

0251030

Σκαρόλα
(πικρίδα)

Cichorium endivia
var. latifolium

Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο
κιχώριο, ιταλικό radicchio,
αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar
loaf», (C. endivia var. crispum/C.
intybus var. foliosum), ταραξά
κο/άγρια ραδίκια

0251040

Κάρδαμο (4)

Lepidium sativum

Φύτρες φασολιών μούνγκο,
βλαστοί μηδικής

0251050

Γαιοκάρδα
μο (4)

Barbarea verna

0251060

Ρόκα (4)

Eruca sativa

0251070

Κόκκινο σινά
πι (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Φύλλα και
βλαστοί του
είδους Brassica
spp (4), συμπε
ριλαμβανομέ
νων και των
πράσινων φύλ
λων των ρεβών

Brassica spp.

0251990

Άλλα (3)

0252000

β) Σπανάκι και παρεμ
φερή (φύλλα)

12.3.2013

Άγρια ρόκα (Diplotaxis spp.)

Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B.
juncea japonica), φύλλα μπιζε
λιών και ραπανιών και άλλες
καλλιέργειες babyleaf του
γένους Brassica (συγκομιδή
μέχρι το στάδιο του 8ου πραγ
ματικού φύλλου), φύλλα γογ
γυλοκράμβης (5)

12.3.2013

Κωδικός (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

0252010

Σπανάκι

Spinacia oleracea

Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, σπα
νάκι (amaranthus pak-khom,
tampara), φύλλα tajer (Xanth
osoma sagittifolium) bitterblad/
bitawiri (cestrum latifolium)

0252020

Ανδράκλα (4)

Portulaca oleracea

Είδη Claytonia perfoliata, Por
tulaca oleracea ποικ. sativa,
purslane, κοινή γλυστρίδα,
λάπαθο (Rumex spp.), Salicor
nia spp., Agretti (Salsola soda)

0252030

Φύλλα τεύτλου
(σέσκουλα)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. cicla και
B. vulgaris subsp.
vulgaris var. flave
scens

Φύλλα παντζαριού

0252990

Άλλα (3)

0253000

γ) Αμπελόφυλλα (4)

Vitis vinifera

Malabar nightshade (Basella
alba), φύλλα μπανάνας, clim
bing wattle (Acacia pennata)

0254000

δ) Νεροκάρδαμο

Nasturtium officinale

Πρωινή χαρά (Ipomea aquatica),
water clover (Marsilea crenata),
water mimosa (Neptunia olera
cea)

0255000

ε) Ραδίκι
(αντίβ)

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

στ) Αρωματικά φυτά

Witloof

L 68/41

0256010

Φραγκομαϊντα
νός

Anthriscus cerefolium

0256020

Σχοινόπρασο

Allium schoenopra
sum

0256030

Φύλλα σέλινου

Apium graveolens
var. secalinum

Φύλλα μάραθου, κορίανδρου,
άνηθου, κύμινου, είδος Levisti
cum officinale, αγγελική, Myrrhis
odorata L. και άλλα φύλλα της
οικογένειας Apiacea, stink
weed (Eryngium foetidum)

0256040

Μαϊντανός

Petroselinum crispum

Φύλλα ρίζας μαϊντανού

0256050

Φασκόμηλο (4)

Salvia officinalis

Θύμβρα η ορεινή (Satureja
montana L.), θρούμπι (Satureja
hortensis L.), φύλλα της οικογέ
νειας Borago officinalis

L 68/42

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

0256060

Δενδρολίβα
νο (4)

Rosmarinus officina
lis

0256070

Θυμάρι (4)

Thymus spp.

Ματζουράνα, ρίγανη

0256080

Βασιλικός (4)

Ocimum spp.

Μελισσόχορτο (Melissa officina
lis), δυόσμος, μέντα, τούλσι
(Ocimum tenuiflorum), γλυκός
βασιλικός (Ocimum basilicum),
ταϊλανδέζικος βασιλικός (O.
basilicum var. thyrsiflora), βρώ
σιμα άνθη (καλέντουλα/κίτρινη
μαργαρίτα και άλλα), υδροκο
τύλη, άγρια φύλλα αρέκας,
φύλλα κάρι (curry)

0256090

Φύλλα δάφ
νης (4)

Laurus nobilis

Λεμονόχορτο

0256100

Δρακόντιο/
Εστραγκόν (4)

Artemisia dracuncu
lus

Ύσσωπος

0256990

Άλλα (3)

0260000

vi) Ψυχανθή (νωπά)

Ολόκληρο το προϊόν

0260010

Φασόλια (με
τον λοβό)

Phaseolus vulgaris

Πράσινα φασολάκια (φασόλια
Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.),
φασολάκια για τεμαχισμό, κινέ
ζικα φασολάκια (Vigna ungui
culata ssp. Sesquipedalis), φασό
λια, γκουάρ (Cyamopsis tetrago
noloba), σπόροι σόγιας (Glycine
max)

0260020

Φασόλια (χωρίς
λοβό)

Phaseolus vulgaris

Κουκιά, φλαμπεόλες (flageo
lets), φασόλια της Μαδαγασκά
ρης (jack bean), φασόλια lima,
μαυρομάτικα φασόλια

0260030

Μπιζέλια (με
τον λοβό)

Pisum sativum

Γλυκομπίζελα (Pisum sativum)

0260040

Μπιζέλια (χω
ρίς λοβό)

Pisum sativum

Διάφορες ποικιλίες αρακά,
ρεβίθι

0260050

Φακές (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Άλλα (3)

0270000

12.3.2013

vii) Λαχανικά με στέλεχος
(νωπά)

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των σάπιων ιστών,
του χώματος και των ριζών

0270010

Σπαράγγια

Asparagus officinalis

0270020

Άγριες αγκινά
ρες

Cynara cardunculus

0270030

Σέλινο

Apium graveolens
var. dulce

Μίσχοι Borago officinalis

12.3.2013

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

0270040

Μάραθο

Foeniculum vulgare

0270050

Αγκινάρες

Cynara scolymus

0270060

Πράσα

Allium porrum

0270070

Ραβέντι

Rheum × hybridum

0270080

Φύτρα μπα
μπού (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Καρδιές φοινί
κων (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera, Bac
tris gasipaes, Dae
monorops jenkinsia
na

0270990

Άλλα (4)

0280000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Άνθος μπανάνας

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του χώματος ή του
καλλιεργητικού υποστρώματος

0280010

Καλλιεργού
μενα μανιτάρια

Κοινό μανιτάρι (4), πλευρωτός
(Pleurotus ostreatus), μανιτάρι
Shi-take (Lentinus edodes) (4),
μηκύλια μυκήτων (φυτικά μέρη)

0280020

Άγρια μανιτά
ρια (4)

Κανθαρίσκος (Cantharellus ciba
rius), τρούφα, μορχέλα (Morch
ella sp.), βασιλομανίταρο (Bole
tus edulis)

0280990

Άλλα (3)
ix) Φύκια (4)

0300000

3. ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

Ολόκληρη η κεφαλή, συμπερι
λαμβανομένης της βάσης

Στελέχη ύστερα από την αφαί
ρεση των ριζών και των φύλλων

viii) Μανιτάρια

0290000

L 68/43

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των σάπιων φύλλων
Αποξηραμένοι σπόροι

0300010

Φασόλια

Phaseolus vulgaris

0300020

Φακές

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Μπιζέλια

Pisum sativum

0300040

Λουπίνια (4)

Lupinus spp.

0300990

Άλλα (3)

Κουκιά, φλαμπεόλες (flageo
lets), φασόλια της Μαδαγασκά
ρης (jack bean), φασόλια lima,
μαυρομάτικα φασόλια και άλλες
συναφείς ποικιλίες του είδους
Vigna unguiculata

Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας
P. sativum arvense, λαθούρι
(Lathyrus sativus)

L 68/44

Κωδικός (1)

0400000

0401000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του κελύφους, του
πυρήνα και του φλοιού όταν
είναι δυνατόν

i) Ελαιούχοι σπόροι
Λιναρόσπορος

Linum usitatissimum

0401020

Αραχίδες (αρά
πικα φιστίκια)

Arachis hypogaea

0401030

Σπόροι παπα
ρούνας

Papaver somniferum

0401040

Σπόροι σουσα
μιού

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Σπόροι ηλιάν
θου

Helianthus annuus

0401060

Σπόροι ελαι
οκράμβης

Brassica napus

0401070

Σπόρος σόγιας

Glycine max

0401080

Σπόροι σιναπι
ού

Brassica nigra

0401090

Βαμβακόσπο
ρος

Gossypium spp.

0401100

Σπόροι κολο
κύθας (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Κάρθαμο (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Βούγλωσσο/Βό
ραγο το φαρ
μακευτικό (4)

Borago officinalis

0401130

Ψευδολινάρι (4)

Camelina sativa

0401140

Κανναβόσπο
ρος (4)

Cannabis sativa

0401150

Ρετσινολαδιά
(ρίκινος)

Ricinus communis

0401990

Άλλα (3)

0402010

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΟΙ

0401010

0402000

12.3.2013

Σπόροι αγριοκράμβης, αγριο
γογγυλιού

Με τις ίνες

Άλλοι σπόροι της οικογένειας
Cucurbitaceae

Έχιο το πλαντάγινο/Canary flo
wer (Echium plantagineum),
Corn Gromwell (Buglossoides
arvensis)

ii) Ελαιούχοι καρποί
Ελιές για
παραγωγή
ελαίου (4)

Olea europaea

Ολόκληροι οι καρποί ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών (εάν
υπάρχουν) και του χώματος (εάν
υπάρχει)

12.3.2013

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

0402020

Πυρήνες ελαι
ούχων φοινί
κων (4)

Elaeis guineensis

0402030

Καρποί ελαιού
χων φοινί
κων (4)

Elaeis guineensis

0402040

Καπόκ (4)

Ceiba pentandra

0402990

Άλλα (3)

0500000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Ολόκληροι οι σπόροι

0500010

Κριθάρι

Hordeum spp.

0500020

Μαύρο σιτάρι

Fagopyrum escule
ntum

0500030

Καλαμπόκι

Zea mays

0500040

Κεχρί (4)

Panicum spp.

0500050

Βρόμη

Avena sativa

0500060

Ρύζι

Oryza sativa

0500070

Σίκαλη

Secale cereale

0500080

Σόργο (4)

Sorghum spp.

0500090

Σίτος

Triticum Aestivum,
T. durum

0500990

Άλλα (3)

0600000

L 68/45

Αμάρανθος, κινόα

Σεταρία η ιταλική (Setaria itali
ca), πόα η αβησσυνιακή/teff,
κεχρί/finger millet (Eleusine
coracana), πεννίζετο το γαλυκό/
pearl millet (Pennisetum glau
cum)

Ινδικό/Άγριο ρύζι (Zizania
aquatica)

Όλυρα (σίτος σπελτ), τριτικάλ

Καναρόσποροι (Phalaris cana
riensis)

6. ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗ
ΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΚΑΟ

0610000

i) Τσάι

0620000

ii) Κόκκοι καφέ (4)

0630000

iii) Αφεψήματα
βοτά
νων (4), (6) (αποξηραμέ
να)

Τσάι

Camellia sinensis

Αποξηραμένα φύλλα, στελέχη και
άνθη του φυτού Camellia sinensis,
που έχουν υποστεί ζύμωση ή
άλλη επεξεργασία

Coffea arabica, Cof
fea canephora, Coffea
liberica

Χλωροί κόκκοι

L 68/46

Κωδικός (1)

0631000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Ολόκληρα τα άνθη ύστερα από
την αφαίρεση των μίσχων και των
σάπιων φύλλων
Άνθη χαμομη
λιού

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Άνθη ιβίσκου

Hibiscus sabdariffa

0631030

Ροδοπέταλα

Rosa spp.

0631040

Άνθη γιασεμιού

Jasminum officinale

0631050

Τίλιο

Tilia cordata

0631990

Άλλα (3)

Καρποί της κουφοξυλιάς (Sam
bucus nigra)

β) Φύλλα

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των ριζών και των
σάπιων φύλλων

0632010

Φύλλα φράου
λας

Fragaria spp.

0632020

Φύλλα του
φυτού Rooibos

Aspalathus spp.

0632030

Ματέ

Ilex paraguariensis

0632990

Άλλα (3)

0633000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

α) Άνθη

0631010

0632000

12.3.2013

γ) Ρίζες

Φύλλα Ginkgo

Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των κορυφών και του
προσκολλώμενου χώματος

0633010

Ρίζα βαλεριά
νας

Valeriana officinalis

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

Panax ginseng

0633990

Άλλα (3)

0639000

δ) Άλλα
αφεψήματα
βοτάνων

0640000

iv) Κόκκοι κακάο (4), (που
έχουν υποστεί ζύμωση
ή αποξηραμένοι)

Theobroma cacao

Χλωροί κόκκοι

0650000

v) Χαρούπια (4)

Ceratonia siliqua

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των στελεχών ή της
στεφάνης

12.3.2013

Κωδικός (1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

0700000

7. ΛΥΚΙΣΚΟΙ
νοι)

0800000

8. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (4)

0810000

i) Σπόροι

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

(αποξηραμέ

Επιστημονική
ονομασία (2)

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Αποξηραμένοι κώνοι συμπερι
λαμβανομένων των δισκίων λυκί
σκου και της μη συμπυκνωμένης
σκόνης

Humulus lupulus

Ολόκληρο το προϊόν, αποξηρα
μένο

0810010

Γλυκάνισο

Pimpinella anisum

0810020

Μαυροκούκκι

Nigella sativa

0810030

Σπόροι σέλινου

Apium graveolens

0810040

Σπόροι κορίαν
δρου

Coriandrum sativum

0810050

Σπόροι κύμι
νου

Cuminum cyminum

0810060

Άνηθος

Anethum graveolens

0810070

Σπόροι μάρα
θου

Foeniculum vulgare

0810080

Μοσχοσίταρο

Trigonella foenumgraecum

0810090

Μοσχοκάρυδο

Myristica fragans

0810990

Άλλα (3)

0820000

L 68/47

Σπόροι του είδους Levisticum
officinale

ii) Καρποί και μικροί
απύρηνοι καρποί

0820010

Μπαχάρι

Pimenta dioica

0820020

Πιπέρι
Σετσουάν

Zanthoxylum piperi
tum

0820030

Αγριοκύμινο
(Κάρο το κάρ
βο)

Carum carvi

0820040

Καρδάμωμο

Elettaria cardamo
mum

0820050

Καρποί αρκεύ
θου

Juniperus communis

0820060

Πιπέρι, μαύρο,
πράσινο και
λευκό

Piper nigrum

Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι

L 68/48

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

0820070

Καρποί βανί
λιας

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Ταμάρινθος η
οξυφοίνιξ

Tamarindus indica

0820990

Άλλα (3)

0830000

Κανέλα

0830990

Άλλα (3)

0840000

Cinnamomum spp.

iv) Ρίζες ή ριζώματα

0840010

Γλυκόριζα

Glycyrrhiza glabra

0840020

Ζιγγίβερι (πιπε
ρόριζα)

Zingiber officinale

0840030

Κουρκουμάς

Curcuma spp.

0840040

Χρένο (Κοχλιά
ριο το αρμο
ράκιο)

Armoracia rusticana

0840990

Άλλα (3)

0850000

v) Οφθαλμοί ανθέων

0850010

Γαρύφαλλα

Syzygium aromati
cum

0850020

Κάπαρη

Capparis spinosa

0850990

Άλλα (3)

0860000

vi) Στίγμα ανθέων

0860010

Κρόκος (ζαφο
ρά)

0860990

Άλλα (3)

0870000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

iii) Φλοιός

0830010

Crocus sativus

vii) Επίσπερμο

0870010

Περιβλήματα
μοσχοκάρυδων

0870990

Άλλα (3)

Myristica fragrans

12.3.2013

Κασσία

12.3.2013

Κωδικός (1)

0900000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

L 68/49

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

9. ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ
ΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (4)

0900010

Ζαχαρότευτλα
(ρίζα)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var. altissi
ma

Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των κορυφών και του
προσκολλώμενου χώματος

0900020

Ζαχαροκάλαμα

Saccharum officina
rum

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση των σάπιων ιστών,
του χώματος και των ριζών

0900030

Κιχώριο (4)
ρίζες

Cichorium intybus

Ολόκληρο το προϊόν μετά την
αφαίρεση των κορυφών και του
προσκολλώμενου χώματος

0900990

Άλλα (3)

1000000

1010000
1011000

10. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ
ΖΩΑ
i) Ιστός

Ολόκληρο το προϊόν

α) Χοίροι

Sus scrofa

1011010

Μυς

1011020

Λιπώδης ιστός

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφροί

1011050

Βρώσιμα εντό
σθια

1011990

Άλλα (3)

1012000

β) Βοοειδή

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

Bos spp.

1012010

Μυς

1012020

Λιπώδης ιστός

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφροί

1012050

Βρώσιμα εντό
σθια

1012990

Άλλα (3)

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

L 68/50

Κωδικός (1)

1013000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

γ) Πρόβατα
Μυς

1013020

Λιπώδης ιστός

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφροί

1013050

Βρώσιμα εντό
σθια

1013990

Άλλα (3)
δ) Αίγες

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

Capra hircus

1014010

Μυς

1014020

Λιπώδης ιστός

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφροί

1014050

Βρώσιμα εντό
σθια

1014990

Άλλα (3)

1015000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Ovis aries

1013010

1014000

Επιστημονική
ονομασία (2)

12.3.2013

ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

Equus spp.

1015010

Μυς

1015020

Λιπώδης ιστός

1015030

Ήπαρ

1015040

Νεφροί

1015050

Βρώσιμα εντό
σθια

1015990

Άλλα (3)

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

12.3.2013

Κωδικός (1)

1016000

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

στ) Πουλερικά –κοτόπου
λα, χήνες, πάπιες,
γαλοπούλες και φραγ
κόκοτες–στρουθοκάμη
λοι, περιστέρια

Μυς

1016020

Λιπώδης ιστός

1016030

Ήπαρ

1016040

Νεφροί

1016050

Βρώσιμα εντό
σθια

1016990

Άλλα (3)
ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

Λαγοί, καγκουρό, ελάφια

1017010

Μυς

1017020

Λιπώδης ιστός

1017030

Ήπαρ

1017040

Νεφροί

1017050

Βρώσιμα εντό
σθια

1017990

Άλλα (3)

1020000

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Gallus gallus, Anser
anser, Anas platyrh
ynchos, Meleagris
gallopavo, Numida
meleagris, Coturnix
coturnix, Struthio
camelus, Columba
spp.

1016010

1017000

Επιστημονική
ονομασία (2)

L 68/51

ii) Γάλα

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

Ολόκληρο το προϊόν με βάση η
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
4 % κατά βάρος (7)

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αίγες

1020040

Άλογα

L 68/52

Κωδικός (1)

EL

Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα
ανώτατα όρια καταλοίπων

Παραδείγματα
μεμονωμένων
προϊόντων εντός
των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα
ΑΟΚ

Επιστημονική
ονομασία (2)

12.3.2013

Παραδείγματα συγγενών ποικιλιών ή
Τμήματα των προϊόντων για τα οποία
άλλων προϊόντων για τα οποία
ισχύουν τα ΑΟΚ
ισχύουν τα ίδια ΑΟΚ

Άλλα (3)

1020990
1030000

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

iii) Αυγά πτηνών

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του κελύφους (8)

1030010

Κοτόπουλα

1030020

Πάπιες

1030030

Χήνες

1030040

Ορτύκια

1030990

Άλλα (3)

1040000

iv) Μέλι

Apis mellifera, Meli
pona spp.

Βασιλικός πολτός, γύρη, κερή
θρες με μέλι (comb honey)

1050000

v) Αμφίβια και ερπετά

Rana spp. Crocodilia
spp.

Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι

1060000

vi) Σαλιγκάρια

Helix spp.

1070000

vii) Άλλα προϊόντα χερ
σαίων ζώων

1100000

11. ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡ
ΜΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (9)

1200000

12. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗ
ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΖΩΟ
ΤΡΟΦΕΣ (9)

Ολόκληρο το προϊόν

Ολόκληρο το προϊόν ύστερα από
την αφαίρεση του κελύφους
Άγρια θηράματα

Κρέας μετά την αφαίρεση του
αποξέσιμου λίπους

(1) Ο κωδικός αριθμός καθιερώνεται με το παρόν παράρτημα και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ταξινόμηση στο πλαίσιο του παρόντος και άλλων συναφών παραρτημάτων του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
(2) Όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, αναφέρεται η επιστημονική ονομασία των ειδών που απαριθμούνται στη στήλη “Παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων εντός των ομάδων για τα
οποία ισχύουν τα ΑΟΚ”. Ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο το διεθνές σύστημα ονοματολογίας καλλιεργούμενων φυτών.
(3) Η λέξη “Άλλα” καλύπτει οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους υπόλοιπους κωδικούς της στήλης “Ομάδες για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων”.
(4) Τα ΑΟΚ στα παραρτήματα II και III για το προϊόν αυτό δεν ισχύουν για προϊόντα ή τα τμήματα του προϊόντος που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστατικά ζωοτροφών, έως
ότου ισχύσουν ξεχωριστά ΑΟΚ.
(5) Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα ΑΟΚ θα ισχύουν επίσης για τα φύλλα γογγυλοκράμβης.
6
( ) Εφόσον δεν προβλέπεται σε άλλες ομάδες βασικών προϊόντων.
(7) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές ΑΟΚ εκφράζονται ως mg/kg νωπού γάλακτος.
Όταν ο ορισμός των καταλοίπων επισημαίνεται ως λιποδιαλυτό (με το γράμμα Λ) το ΑΟΚ βασίζεται σε νωπό αγελαδινό γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 4 % του
συνολικού βάρους· για το νωπό γάλα άλλων ειδών η τιμή του ΑΟΚ θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε λίπος του νωπού γάλακτος
αυτού του είδους.
(8) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές ΑΟΚ εκφράζονται ως mg/kg αυγών.
Όπου ο ορισμός των καταλοίπων επισημαίνεται ως λιποδιαλυτό (με το γράμμα Λ) το ΑΟΚ βασίζεται σε αυγά ορνίθων με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 10 % κατά βάρος· για τα
αυγά άλλων ειδών η τιμή του ΑΟΚ θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες των αυγών του εν λόγω είδους, εάν η
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι μεγαλύτερη από 10 % κατά βάρος.
(9) Δεν εφαρμόζονται ΑΟΚ μέχρι να προσδιοριστούν και να καταχωριστούν σε κατάλογο τα μεμονωμένα προϊόντα.».

