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I
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισοτιµίες του ευρώ (1)
23 Ιουνίου 2006
(2006/C 148/01)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4564

GBP

λίρα στερλίνα

0,68800

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,7096

SEK

σουηδική κορόνα

9,2213

CAD

καναδικό δολάριο

1,4041

1,5641

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,7118

1,2502
145,50

CHF

ελβετικό φράγκο

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9180

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5750

CZK

τσεχική κορόνα

EEK

εσθονική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

95,45

28,498
15,6466
280,84

SIT

σλοβενικό τόλαρ

SKK

σλοβακική κορόνα

TRY

τουρκική λίρα

Ισοτιµία

239,65
38,300
2,1335

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0633

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9995

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

CNY

κινεζικό γιουάν

HRK

κροατικό κούνα
ινδονησιακή ρουπία

1 195,25
9,3880
10,0049
7,2615

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

IDR

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MYR

µαλαισιανό ρίγκιτ

4,604

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

66,586

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1098

RUB

ρωσικό ρούβλι

33,9130

RON

ρουµανικό λέι

3,6115

THB

ταϊλανδικό µπατ

48,118

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11 755,01
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EL

Κατάλογος των εγκεκριµένων εργαστηρίων σύµφωνα µε τα άρθρα 30 και 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε
τα λιπάσµατα (1)
(2006/C 148/02)
ΤΜΗΜΑ A

Κατάλογος των εγκεκριµένων εργαστηρίων τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2003/2003 είναι αρµόδια για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού
Κράτος µέλος

Βέλγιο

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Laboratoire fédéral de l'alimentation de Liège
Rue Boumal 5
B-4000 Liège
Tel. +32-4-252-01-58
Fax +32-4-252-22-96
Bodemkundige Dienst van België V.Z.W.
Willem de Croylaan 48
B-3001 Leuven-Hervelee
Tel. +32-16-31-09-22
Fax +32-16-22-42-06
S.A. Oleotest N.V.
Lage Weg 427
B-2660 Antwerpen
Tel. +32-3-216-01-15
Fax +32-3-238-76-72
Federaal Laboratorium voor de voedselveiligheid Gentbrugge
Braemkasteelstraat 59
B-9050 Gentbrugge
Tel. +32-9-210-21-00
Fax +32-9-210-21-01

Τσεχική ∆ηµοκρατία

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 2
CZ-656 06 Brno
Tel. +420-543-54-82-71
Fax +420-543-21-11-48

∆ανία

Plantedirektoratet
Kemisk analyse af foder og gødning
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel. +45-45-26-37-88
Fax +45-45-26-36-10

Γερµανία

Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) — Fachgruppe II 2
Unter den Eichen 87
D-12205 Berlin
Tel. +49-30-8104-1220
Fax +49-30-8104-1227
Landeslabor Brandenburg — Fachbereich U 4
Templiner Str. 21
D-14473 Postdam
Tel. +49-331-232-62-40
Fax +49-331-232-62-26
Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
(HDLGN)
Am Versuchsfeld 11-13
D-34128 Kassel
Tel. +49-561-9888-0
Fax +49-561-9888-300

(1) ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2076/2004 της Επιτροπής
(ΕΕ L 359 της 4.12.2004, σ. 25).
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Κράτος µέλος

Εγκεκριµένα εργαστήρια

LUFA Rostock der LMS-Landwirtschaftsberatung GmbH
Graf-Lippe-Str.1
18059 Rostock
Tel. +49-381-203-070 oder 203-07-10
Fax +49-381-203-07-90
LUFA Nord-West
Jägerstraße 1
D-26125 Oldenburg
Tel. +49-441-801-840
Fax +49-441-801-899
Untersuchungszentrum NRW-LUFA
Nevinghoff 40
D-48147 Münster
Tel. +49-251-2376-0
Fax +49-251-2376-521
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer
(Rheinland Pfalz — Saarland)
Obere Langgasse 40
D-67346 Speyer
Tel. +49-6232-136-0
Fax +49-6232-136-110
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Landw.
Untersuchungswesen
Gustav-Kühn-Straße 8
D-04159 Leipzig
Tel. +49-341-9174-246
Fax +49-341-9174-211
AGROLAB GmbH — LUFA-ITL GmbH
Gutenbergstraße 75-77
D-24116 Kiel
Tel. +49-431-1228-0
Fax +49-431-1228-498
Labor der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL)
Naumburger Str. 98
D-07743 Jena
Tel. +49-3641-683-434
IKM Institut für Kalk und Mörtelforschung e.V.
Annastraße 67-71
D-50968 Köln
Tel. +49-221-934-674-44
Fax +49-221-934-674-14
Biodata Analytik GmbH
Philipp-Reis-Str. 4
D-35440 Linden
Tel. +49-6403-9090-0
Fax +49-6403-9090-90
K&SAktiengesellschaft Zentrallabor
In der Aue 1
D-363666 Heringen
Tel. +49-6624-81-1429
Fax +49-6624-81-1233
BASF Atkiengesellschaft
Abt. GKA Analytik
Carl Bosch Straße 38
D-67056 Ludwigshafen
Tel. +49-621-605-17-39
Fax +49-621-609-22-05
Degussa AG
Abt. Analytik
Dr. Albert Frank Str. 32
D-83308 Trostberg
Tel. +49-8621-862-422
Fax +49-8621-865-02-422
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Κράτος µέλος

Εσθονία

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Põllumajandusuuringute Keskus — Agrokeemia labor
EE-75501 Harjumaa
Tel. +372-67-29-115
Fax +372-67-29-113
Põllumajandusuuringute Keskus — Jääkide ja saasteainete labor
EE-75501 Harjumaa
Tel. +372-67-29-115
Fax +372-67-29-113
BSI Inspectorate Estonia AS
Randvere tee 5
EE-74001 Viimsi Harju county
Tel. +372-60-55-979
Fax +372-60-55-981

Ελλάδα

Γενικό Χηµείο του Κράτους
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Β' ∆ιεύθυνση
Αναστασίου Τσόχα 16
GR-11521 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30-210-64-30-570
Φαξ: +30-210-64-30-570
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών — Β' ∆ιεύθυνση
Ν. Βότση 1
GR-54625 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30-231-053-05-57
Φαξ: +30-231-050-23-40
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
∆ιεύθυνση Πατρών
Κ.Τ. Λιµάνι
GR-26110 Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ: +30-261-033-67-86
Φαξ: +30-261-033-45-12

Ισπανία

Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Carretera de la Coruña, Km. 10,700
E-28023 Madrid
Tel. +34-91-347-49-45
Fax.: +34-91-347-49-41-68
Laboratorio Agrario Regional
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
C/La Lora, 2
E-09071 Burgos
Tel. +34-947-48-48-53
Fax +34-947-48-58-27
Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA)
Carretera San Martin de la Vega, Km. 10,500
E-28330 La Marañosa-San Martin de la Vega (Madrid)
Tel. +34-91-809-85-45
Fax +34-91-894-54-08
Laboratorio Oficial Jose Maria de Madariaga (LOM)
C/Alenza 1y 2
E-28003 Madrid
Tel. +34-91-336-70-09
Fax.: +34-91-441-48-08
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Γαλλία

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes
Laboratoire de Bordeaux — Talence
351, Cours de la Libération
F-33 405 Talence Cedex
SADEF — Atelier matières fertilisantes minérales
Rue de la Station
Pôle d'Aspach
F-68700 Aspach le Bas
Station agronomique de l'Aisne
Laboratoire des matières fertilisantes
Rue Ferdinand Christ
BP101
F-02007 Laon Cedex
SILLIKER S.A. — Section Engrais
Site de Cergy
10, les Châteaux Saint-Sylvère
F-95011 Cergy Cedex
SGS Multilab
2 bis, rue Duguay Trouin
BP 1282
F-76178 Rouen Cedex
Nobel Explosifs France
CESPy.V
F-21270 Vosges
INERIS (Institut National de l'Environnement et des Risques)
Parc Technologique Alata
BP 2
F-60550 Verneuil-en-Halatte

Ιρλανδία

Young's Cross, Celbridge
Co Kildare
Ireland
Tel. +353-1-5057000
Fax +353-1-5057070

Ιταλία

Laboratorio di Conegliano Veneto
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
Viale Venezia, 14
I-31015 Conegliano Veneto (TV)
Tel. +39-0438-656-710
Fax +39-0438-656-712
Laboratorio di Modena
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
Via J.Cavedone, 29
I-41100 Modena
Tel. +39-059-358-419
Fax +39-059-344-412
Laboratorio di Salerno — Sezione Distaccata di Bari
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
Viale P. Borsellino e G. Falcone, 2
I-70100 Bari
Tel. +39-080-502-828
Fax +39-080-502-828
Laboratorio di Catania
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via Varese, 45
I-95123 Catania
Tel. +39-095-731-0211
Fax +39-095-365-066
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Εγκεκριµένα εργαστήρια

Laboratorio di Roma
Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Via del Fornetto, 85
I-00149 Roma
Tel. +39-06-553-44-252/+39-06-553-02-223
Fax +39-06-553-44-291
Κύπρος

Analytical Laboratories
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment — Department
of Agriculture
CY-1412 Nicosia
Tel. +35-722-40-85-19
Fax +35-722-78-14-25

Λετονία

Agroķīmisko pētījumu centrs
Struktoru iela, 14a
LV-1039 Rīga
Tel. +371-75-52-996
Fax +371-75-51-272
LATSERT laboratorija
Lāčplēša iela 87
LV-1011 Rīga
Tel. +371-721-78-17
Fax +371-721-78-20

Λιθουανία

AB ACHEMA
Trąšų bandymų laboratorija
Jonalaukio km. Ruklos sen.
LT-55551 Jonavos raj.
Tel. +370-349-56-121
Fax +370-349-56063

Λουξεµβούργο

Administration des Services Techniques de l'Agriculture Division des Laboratoires de
contrôle et d'essais — Service de Chimie
Avenue Salentiny B.P. 75
L-9001 Ettelbruck
Tel. +352-81-00-81-1
Fax +352-81-00-81-333

Ουγγαρία

Talajvédelmi Laboratórium, Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Halasi utca 36.
H-6001 Kecskemét
Tel. +36-76-50-24-76
Fax +36-76-32-86-77
Talajvédelmi Laboratórium, Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Böszörményi út 146
H-4001 Debrecen
Tel. +36-52-52-59-25
Fax +36-52-53-41-91

Μάλτα

—

Κάτω Χώρες

RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45
NL – 6708PD Wageningen
Tel. +31-317-475-574
Fax +31-317-417-717
TNO Defence and Safety
Location Rijswijk
Lange Kleiweg 137
NL – 2288GJ Rijswijk
Tel. +31-15-284-33-32
Fax +31-15-284-39-51

24.6.2006

24.6.2006

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Κράτος µέλος

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Αυστρία

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Abteilung für Düngemittelüberwachung und Mikroskopie
Spargelfeldstrasse 191
A-1226 Wien
Tel. +43-050555-34-110
Fax +43-05055533-212

Πολωνία

Nawozowe Laboratorium Badawcze w Instytucie Nawozów Sztucznych
w Puławach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
PL-24-110 Puławy
Tel. +48-81-887-64-44
Fax.: +48-81-887-63-36
Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów
w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie
ul. Annopol 6
PL-03-236 Warszawa
Tel. +48-22-811-12-31
Fax +48-22-811-07-99
Laboratorium Badawcze w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia
w Zielonce k/Warszawy
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7
PL-05-220 Zielonka
Tel. +48-22-761-44-01
Fax +48-22-761-44-45
Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Polskim Centrum
Badań i Certyfikacji oddział w Pile
ul. Śniadeckich 5
PL-64-920 Piła
Tel. +48-67-213-87-00
Fax +48-67-213-83-84
Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
PL-85-090 Bydgoszcz
Tel. +48-52-322-02-20
Fax +48-52-322-32-46
Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Kielcach
ul. Wapiennikowa 21
PL-25-112 Kielce
Tel. +48-41-361-01-51
Fax +48-41-361-02-25
Laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie
ul.Sławnikowska 5
PL-20-810 Lublin
Tel. +48-81-742-63-01
Fax +48-81-742-63-34
Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 11
PL-10-444 Olsztyn
Tel. +48-89-533-20-92
Fax +48-89-533-20-92
Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu
ul. Sieradzka 29
PL-60-163 Poznań
Tel. +48-61-868-97-51
Fax +48-61-868-58-60
Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
PL-05-075 Warszawa-Wesoła
Tel. +48-22-773-53-21
Fax +48-22-773-53-21
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Κράτος µέλος

Πορτογαλία

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Laboratório de Análise de Fertilizantes do Laboratório Químico Agrícola Rebelo da
Silva
Tapada da Ajuda — Apartado 3228
P-1301-903 Lisboa
Tel. +351-213-617-740
Fax +351-213-636-460
Laboratório da Unidade Fabril de Adubos de Alverca da ADP — Adubos de
Portugal S.A.
Salgados da Póvoa
P-2615-909 Alverca do Ribatejo
Tel. + 351-210-300-547
Fax + 351-210-300-604

Σλοβενία

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
SL-1000 Ljubljana
Tel. +386-1-28-05-262
Fax +386-1-28-05-255

Σλοβακία

Skúšobné laboratórium hnojív Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poÿnohospodárskeho
Matúškova 21
SK-83316 Bratislava
Tel. +421-2-547-758-22 ext. 202
Fax +421-2-546-512-03

Φινλανδία

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)
Eläintauti- ja elintarviketutkimusosasto
Mustialankatu 3
FIN-00790 Helsinki
Tel. +358-9-57-65-111
Fax +358-9-82-31-198

Σουηδία

—

Ηνωµένο Βασίλειο

Health and Safety Laboratory — Science Group 1
Harpur Hill
Buxton
Derbyshire SK179JN
United Kingdom
Tel. +44-(0)1298-218151
Fax +44-(0)114-2892500
Aberdeen City Council
Environment & Consumer Protection, Services Department
Laboratory of the Public Analyst
Old Aberdeen House
Dunbar Street
Aberdeen AB241UE
United Kingdom
Tel: +44-(0)1224-491648
Glasgow City Council
Glasgow Scientific Services
64 Everard Drive
Glasgow G211XG
United Kingdom
Tel +44-(0)141-5622270
Fax +44-141-563-5129
Dundee City Council Scientific Services
24 Mains Loan
Dundee DD47AA
United Kingdom
Tel +44-(0)1382-455909
Kent Scientific Services
8 Abbey Wood Road, Kings Hill
West Malling, Kent, ME194YT
United Kingdom
Tel: +44-(0)-1732-220001
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Μέλη της ΕΖΕΣ

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Ισλανδία

LUFA Nord — West
Zentrale
Finkenborner Weg 1A
D-31787 Hameln
Tel. +354-5151-98-71-0
Fax.: +354-5151-98-71-11

Λιχτενστάιν

—

Νορβηγία

Jordforsk
Frederik A. Dahls vei 20
N-1432 As
Tel. +47-64-94-81-00
Fax +47-64-94-81-10

ΤΜΗΜΑ B

Κατάλογος των εγκεκριµένων εργαστηρίων τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 33 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 2003/2003 είναι αρµόδια για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των λιπασµάτων ΕΚ προς τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού έως τις 11 ∆εκεµβρίου 2007
Κράτος µέλος

Γερµανία

Εγκεκριµένα εργαστήρια

Landensanstalt für Landwirtschaftliche Chemie der Universität Hohenheim
Emil-Wolff-Straße 14
D-70599 Stuttgart
Tel. +49-711-459-2671
Fax +49-711-459-3495
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Abt. Qualitätssicherung und Untersuchungswesen
Lange Point 4
D-85354 Freising
Tel. +49-8161-71-3827
Fax +49-8161-71-4103
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau
Strenzfelder Allee 22
D-06406 Bernburg
Tel. +49-3471-334-0 oder 3471-334-100
Fax +49-3471-334-105
YARA GmbH & Co KG
Hanninghof 35
D-48249 Dülmen
Tel. +49-2494-798-217
Fax +49-2594-7455

Ισπανία

Laboratorio Agroambiental
Departamento de Agricultura y Alimentacíon del Gobierno de Aragón
Avda. Montaña, 1005
E-50071 Zaragoza
Tel. +34-976-71-64-81
Fax +34-976-71-64-87
Laboratorio Agroalimentario
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana
C/Pintor Goya 8
E-46100 Burjassot (Valencia)
Tel. +34-96-363-15-51
Fax +34-96-390-05-10
Laboratorio Neiker, A.B.
Departamento de Agricultura y Pesca del gobierno Vasco
C/Berreaga, 1
E-480160 Derio (Vizcaya)
Tel. +34-944-03-43-00
Fax +34-944-03-43-10
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Εγκεκριµένα εργαστήρια

Centro Fraisoro
Diputación Foral de Guipúzcoa
C/Fina Fraisoro, s/n
Apartado 240
E-20159 Zizurkil (Guipuzcoa)
Tel. +34-943-69-10-64
Fax +34-943-69-33-04
Centro de Formación, Investigación y Tecnología Agraria de Galicia
Consejería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Junta de Galicia
C/Fonte dos Concheiros 11 Bajo
E-15703 Santiago de Compostela (La Coruña)
Tel. +34-981-54-66-81
Fax +34-981-54-66-76
Laboratorio Agrolimentario y de Análisis de Residuos
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
Avda. De la Universidad, s/n
Tel. +34-927-00-40-03
Fax +34-927-00-40-43
Laboratorio Agroalimentario
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Carretera Nacional 431, Km. 624
E-21610 San Juan del Puerto (Huelva)
Tel. +34-959-35-63-27 /+34-959-35-62-07
Fax +34-959-35-65-13
Ουγγαρία

Talajvédelmi Laboratórium, Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Ország út 232.
H-2481 Velence
Tel. +36-22-58-92-23
Fax +36-22-58-92-11
Talajvédelmi Laboratórium, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat
Vízpart körút 32.
H-5001 Szolnok
Tel. +36-56-51-68-30
Fax +36-56-51-68-21
Talajvédelmi Laboratórium, Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Ambrózy sétány 2.
H-9762 Tanakajd
Tel. +36-94-57-74-23
Fax +36-94-37-71-60
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∆ηµοσίευση των αποφάσεων των κρατών µελών για τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 περί της εκδόσεως
αδειών των αεροµεταφορέων (1) (2)
(2006/C 148/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον EOX)
∆ΑΝΙΑ

Χορηγηθείσες άδειες εκµετάλλευσης
Κατηγορία Β: Άδειες εκµετάλλευσης χορηγηθείσες σε µεταφορείς που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σηµείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
Επωνυµία του αεροµεταφορέα

Air Alpha A/S

∆ιεύθυνση του αεροµεταφορέα

Επιτρέπεται η µεταφορά

επιβατών, ταχυδροµείου, εµπορευµάτων

Postbox 630
Odense Lufthavn
5270 Odense N
Denmark

Απόφαση ισχύουσα
από

11.5.2006

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χορηγηθείσες άδειες εκµετάλλευσης
Κατηγορία Α: Άδειες εκµετάλλευσης χορηγηθείσες στους µεταφορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σηµείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
Επωνυµία του αεροµεταφορέα

Jetline Fluggesellschaft mbH &
Co. KG

∆ιεύθυνση του αεροµεταφορέα

Mercedesstraße 9
D-70794 Filderstadt

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) Κοινοποιηµένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 31.8.2005.

Επιτρέπεται η µεταφορά

επιβατών, ταχυδροµείου, εµπορευµάτων

Απόφαση ισχύουσα
από

20.4.2006
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∆ηµοσίευση αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2006/C 148/04)
Η δηµοσίευση αυτή δίνει το δικαίωµα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«STAFFORDSHIRE CHEESE»
Αριθ. ΕΚ: UK/0354/26.7.2004
ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )
Το παρόν συνοπτικό δελτίο αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα. Για διεξοδική πληροφόρηση, οι ενδιαφερόµενοι και
ειδικότερα οι παραγωγοί των προϊόντων που καλύπτονται από τη σχετική ΠΟΠ ή ΠΓΕ, καλούνται να συµβουλεύονται το πλήρες κείµενο της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια εθνική αρχή:
Ονοµασία:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food Chain, Marketing and Competitiveness Division

∆ιεύθυνση: Area 4 C, 4th Floor
Nobel House
17 Smith Square
London, SWIP 3JR
United Kingdom

2.

Τηλ.:

0207 238 6075

Φαξ:

0207 238 5728

e-mail:

Funda.Lancaster@defra.gsi.gov.uk

Αιτούσα οµάδα:
Ονοµασία:

The Staffordshire Cheese Company

∆ιεύθυνση: Glenmore House
55 Rose Bank
Leek
Staffordshire ST13 6AG
United Kingdom

3.

Τηλ.:

01538 399733

Φαξ:

01538 399985

e-mail:

JKnox1066@aol.com

Σύνθεση:

παραγωγοί/µεταποιητές (X) άλλοι (X)

Κατηγορία προϊόντος:
Κλάση 1.3 — Τυρί

(1) European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agricultural product quality
policy, B-1049 Brussels/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτική για την
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, B-1049 Βρυξέλλες.
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Συγγραφη υποχρεωσεων (σύνοψη των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1. Ο νο µα σία : «Staffordshire Cheese»
4.2. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή : Το τυρί Staffordshire παρασκευάζεται από γάλα αγελάδων που εκτρέφονται σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις του Staffordshire. Έχει οµαλή, ελαφρώς εύθρυπτη υφή και µπορεί να είναι σκληρό ή
ηµίσκληρο ανάλογα µε βαθµό της ωρίµασης· έχει χρώµα ανοιχτό κρεµ και είναι κρεµώδες, µε γεύση νωπού
γάλακτος, η περιεκτικότητά του σε λιπαρά κυµαίνεται από 30-35 % ενώ οι λιπαρές ουσίες στη ξηρά ύλη
κυµαίνονται µεταξύ 48-51 %. Το τυρί έχει κυλινδρικό σχήµα, ζυγίζει 8-10 kg και πωλείται σε υφασµάτινο
περίβληµα.
4.3. Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή : Η κοµητεία του Staffordshire στην Αγγλία.
4.4. Α π ό δ ε ι ξ η κ α τ α γ ω γ ή ς : Το γάλα και η κρέµα που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του τυριού
µπορεί να προέρχονται από οιαδήποτε εκµετάλλευση του Staffordshire. Επί του παρόντος προέρχονται από
εφτά γεωργικές εκµεταλλεύσεις της κοµητείας του Staffordshire οι οποίες βρίσκονται κοντά στο γαλακτοκοµείο στο οποίο παρασκευάζεται το τυρί. Τα βυτιοφόρα που συλλέγουν το γάλα και την κρέµα
ακολουθούν συγκεκριµένη διαδροµή για τη συλλογή και διαθέτουν υπολογιστές στους οποίους καταγράφονται τα στοιχεία της εκµετάλλευσης, η ποσότητα του γάλακτος, η θερµοκρασία του γάλακτος καθώς και
η ηµεροµηνία συλλογής. Για κάθε παραγωγό γάλακτος, το Dairy Farmers of Britain (DFB — ένας µεγάλος
συνεταιρισµός γαλακτοπαραγωγών ο οποίος προµηθεύει το γάλα που χρησιµοποιείται για το Staffordshire
cheese) συντάσσει µητρώο των εργασιών που περιλαµβάνει δελτία παράδοσης τα οποία επιτρέπουν την
ιχνηλάτηση της διαδροµής του γάλακτος από την εκµετάλλευση καταγωγής µέχρι την τοποθέτηση του
τυριού στον θάλαµο ωρίµασης. Όταν ένα βυτιοφόρο παραδίδει γάλα στην Staffordshire Cheese Company,
ο υπολογιστής ο οποίος βρίσκεται στο βυτιοφόρο εκδίδει δελτίο παράδοσης στο οποίο περιλαµβάνονται η
ποσότητα του γάλακτος, ο αριθµός της διαδροµής του βυτιοφόρου, η θερµοκρασία του γάλακτος και η
ηµεροµηνία παράδοσης. Ο συνεταιρισµός διαθέτει κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα το «Core milk system»,
στο οποίο καταγράφονται κάθε ηµέρα τα δεδοµένα που παρέχονται από τα βυτιοφόρα, ιδίως δε οι διαδροµές
που ακολουθούνται, τα σηµεία συλλογής στις εκµεταλλεύσεις και οι χηµικές και βακτηριολογικές αναλύσεις
του γάλακτος που συλλέγεται.
Το εγχειρίδιο των διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων (Food Safety Workbook) της Food Standards Agency περιγράφει λεπτοµερώς το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των ειδών διατροφής. Το
εγχειρίδιο αυτό καθορίζει τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί των πρώτων υλών που
προορίζονται για την παρασκευή του τυριού και καλύπτει επίσης την ιχνηλασιµότητα του τυριού όταν αυτό
εγκαταλείψει τον τόπο παραγωγής. Εάν το τυρί πωλείται ολόκληρο, η ηµεροµηνία παρασκευής αναγράφεται
στο τιµολόγιο. Εάν πωλείται σε κοµµάτια, η ετικέτα περιλαµβάνει την ηµεροµηνία συσκευασίας η οποία
παραπέµπει στον φάκελο της παρασκευής για περισσότερες πληροφορίες. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να
τηρείται λογιστική υλικών, να εξασφαλίζεται η διατήρηση των φακέλων των παρτίδων, των τιµολογίων
πωλήσεων και των στοιχείων που αφορούν τους πελάτες.
4.5. Μ έ θ ο δ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς : Το νωπό γάλα που προέρχεται από εκµεταλλεύσεις της κοµητείας του Staffordshire διατηρείται επί µία νύχτα σε θερµοκρασία ψύξης 0-5 °C. Τη δεύτερη ηµέρα, η κρέµα του Staffordshire
(που παράγεται επίσης στις εκµεταλλεύσεις της κοµητείας) προστίθεται στο γάλα και ενσωµατώνεται µε
ανάδευση επί 15 λεπτά. Το µίγµα του γάλακτος και της κρέµας παστεριώνεται στη συνέχεια επί 15-20
δευτερόλεπτα σε θερµοκρασία που κυµαίνεται µεταξύ 72-75,5 °C. Στη συνέχεια µεταφέρεται σε τυρολέβητα
και η θερµοκρασία κατέρχεται στους 32,5- 35 °C. Όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 28 °C, προστίθενται
στο γάλα αρχικές µικτές καλλιέργειες συγκέντρωσης 0,2-0,4 % που περιέχουν στελέχη lactococcus lactis
subsp.cremoris, lactocuccus lactis subsp. Lactis και lactocuccus lactis subsp. Diocetylactis., προκειµένου
να αρωµατιστεί και να αυξηθεί η οξύτητά του.
Μετά την ωρίµαση, που διαρκεί 60 έως 75 λεπτά σε 32,5 °C, προστίθενται πυτία σε θερµοκρασία 31-33 °C.
Η πήξη της πυτίας αυτής διαρκεί 45-50 λεπτά και ελέγχεται µε το χέρι πριν από την κοπή.
Το πήγµα είναι σφιχτό στην υφή. Μετά 35-45 λεπτά, το πήγµα κόβεται κατά µήκος και κατά πλάτος του
κάδου µε κάθετη λεπίδα. Στη συνέχεια, κόβεται κατά τον ίδιο τρόπο µε οριζόντια λεπίδα. Η επεξεργασία
αυτή διαρκεί 20 λεπτά.
Τα πήγµατα αναδεύονται επί 40 λεπτά σε θερµοκρασία 30-32 °C. Στη συνέχεια, αφήνονται σε ηρεµία και ο
ορός γάλακτος στραγγίζεται επί 35 λεπτά µέσω φίλτρου που τοποθετείται στο κάτω µέρος του λέβητα.
Μετά τη στράγγιση του ορού γάλακτος, η συγκέντρωση σε γαλακτικό οξύ ανέρχεται σε 0,29 %. Τα πήγµατα
συνθλίβονται κάθε 15 λεπτά για περίοδο 45 λεπτών. Η οξύτητα ανέρχεται σε 0,39 % µετά την πρώτη
σύνθλιψη, σε 0,45 % µετά τη δεύτερη και σε 0,53 % µετά την τρίτη σύνθλιψη.
Τα πήγµατα συνθλίβονται σε ανοξείδωτο οδοντωτό µύλο. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας αυτής προστίθεται 2,5 % αλάτι. Το αλάτι αναµιγνύεται µε την αναστροφή των πηγµάτων µια φορά µε πλαστική σπάτουλα
ειδική για τρόφιµα και τρεις φορές µε το χέρι. Το τυρί αναστρέφεται µόνο 4 φορές διότι τα πήγµατα θα
αποξηρανθούν αν συνεχιστεί η αναστροφή.
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Στη συνέχεια, τα αλατισµένα πήγµατα τοποθετούνται µε το χέρι σε εκµαγεία τα οποία είναι επενδεδυµένα µε
ύφασµα. Τα υφάσµατα αυτά διαθέτουν κυκλικό πάτο και τα εκµαγεία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την
στράγγιση του ορού γάλακτος και για να προσδώσουν το σχήµα του τυριού. Το τυρί µετά συµπιέζεται
(140 g ανά cm2) σε 21-25 °C επί µία νύχτα. Μετά τη συµπίεση, η επιφάνεια του τυριού έχει πλήρως
καλυφθεί από το ύφασµα. Τα τυριά τοποθετούνται σε ράφια σε αίθουσα της οποίας η θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 7-10 °C. Αναστρέφονται καθηµερινά επί µία εβδοµάδα και στη συνέχεια µία φορά κάθε
εβδοµάδα. Το µαλακό τυρί είναι ώριµο µετά από 2-4 εβδοµάδες, αλλά µπορεί να αφεθεί να ωριµάζει µέχρι
12 µήνες.
4.6. ∆ ε σ µ ό ς : Η προέλευση του τυριού µπορεί να αναχθεί στους Κιστερσιανούς µοναχούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν τον 13ο αιώνα στο Leek του Staffordshire. Οι µοναχοί αυτοί ζούσαν µε προσευχή, µελέτη και
εργασία. Επεδίωκαν να είναι αυτάρκεις και για το λόγο αυτό ήταν γεωργοί, αγγειοπλάστες, αρτοποιοί, ζυθοποιοί, τυροκόµοι και τυπογράφοι. Έφεραν µαζί τους την τεχνική της παρασκευής του τυριού αυτού στην
περιοχή. Το Staffordshire Cheese συνέχισε να παράγεται µέχρι τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν η
πολιτική κεντρικής συλλογής γάλακτος που εφαρµόστηκε από το Milk Marketing Board σήµανε το τέλος
της παραγωγής πολλών τοπικών τυριών στην Αγγλία. Η παρούσα αίτηση συνεπώς αντιπροσωπεύει συνεπώς
την αναβίωση (από ένα τυροκόµο σε συνεργασία µε τοπικούς γεωργούς) του εν λόγω παραδοσιακού τυριού,
που είχε εξαφανιστεί όπως πολλά άλλα λόγω της πολιτικής στον τοµέα των τροφίµων κατά τη διάρκεια του
πολέµου. Το τυρί αυτό, το οποίο ανακαλύπτεται εκ νέου, κερδίζει συνεχώς φήµη µεταξύ των εµπόρων
λιανικής πώλησης και των καταναλωτών.
Η κοµητεία του Staffordshire διακρίνεται για το ζεστό, υγρό, δυτικό κλίµα της και για το ασβεστολιθικό
ανθρακοφόρο έδαφός της που καλύπτεται από εξαιρετικούς βοσκοτόπους από τους οποίους παράγεται το
κρεµώδες γάλα το οποίο προσδίδει στο τυρί τον χαρακτήρα του. Από το έδαφος αυτό παράγεται χορτονοµή
καλής ποιότητας (οι γειτονικές κοµητείες του Cheshire και Derbyshire έχουν περισσότερες βροχοπτώσεις
και υψηλότερη θερµοκρασία σε σύγκριση µε το Staffordshire). Οι ιδιότητες των χορτονοµών είναι σηµαντικές για το τυρί Staffordshire. Όλο το γάλα και η κρέµα που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του
τυριού Staffordshire προέρχεται από αγελάδες που βόσκουν στους βοσκότοπους αυτούς. Το χειµώνα, οι
αγελάδες τρέφονται κυρίως µε χόρτο ενσίρωσης και αραβόσιτο που προέρχονται από το έδαφος του Staffordshire, στα οποία προστίθενται µικρές ποσότητες συµπυκνωµάτων προκειµένου να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες της διατροφής.
Οι γειτονικές κοµητείες του Staffordshire είναι η κοµητεία του Cheshire και η κοµητεία του Derbyshire. Η
κοµητεία του Cheshire έχει περισσότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερη θερµοκρασία σε σχέση µε το Staffordshire. Το έδαφος περιέχει ορυκτό αλάτι και διάλυµα άλατος, που αποτελεί σηµαντική διαφορά σε σχέση
µε το ασβεστολιθικό ανθρακοφόρο έδαφος του Staffordshire. Το βασικό τυρί που παράγεται στην κοµητεία
του Cheshire είναι το Cheshire Cheese, το οποίο είναι πολύ όξινο και θροµφώδες προϊόν.
Η δεύτερη γειτονική κοµητεία είναι η Derbyshire στην οποία παρασκευάζονται τα τυριά Stilton και Derby.
Τα τυριά αυτά είναι πολύ διαφορετικά από το Staffordshire cheese. Πράγµατι, το τυρί Stilton περιέχει penicillium Rocquforti ενώ το Derby cheese έχει ελαστική υφή και µοιάζει περισσότερο µε το Cheddar, είναι
όµως λίγο πιο µαλακό.
Το Staffordshire Cheese διαφέρει από τις άλλες ποικιλίες τυριών που παρασκευάζονται στις γειτονικές
κοµητείες λόγω της πολύ διαφορετικής διατροφής των αγελάδων, των αρχικών µικτών καλλιεργειών που
χρησιµοποιούνται και του µεγέθους του υφάσµατος το οποίο καλύπτει το τυρί και τα οποία προσδίδουν στο
τελικό προϊόν την ειδική υφή και σχήµα. Το τυρί αυτό αποκτά εκ νέου κάποια φήµη στους καταναλωτές και
στους εµπόρους. Πωλείται σε αγροκτήµατα, σε καταστήµατα των αγροκτηµάτων, σε καταστήµατα τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων και µέσω αλληλογραφίας.
4.7. Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς ε λ έ γ χ ο υ :
Ονοµασία:

Staffordshire County Council Trading Standards Service

∆ιεύθυνση: 24 Horninglow Street
Burton on Trent
Staffordshire DE14 1PG
United Kingdom
Τηλ.:

–

Φαξ:

–

e-mail:

–

Ο οργανισµός ελέγχου είναι επίσηµος δηµόσιος οργανισµός ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
προτύπου EN 45011.
4.8. Ε π ι σ ή µ α ν σ η : Η εγκεκριµένη ένδειξη ΠΟΠ θα χρησιµοποιείται στο σηµείο πώλησης και σε οποιασδήποτε
συσκευασία που περιέχει το προϊόν.
4.9. Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις: —
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∆ηµοσίευση αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2006/C 148/05)
Η δηµοσίευση αυτή δίνει το δικαίωµα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«ŠTRAMBERSKÉ UŠI»
Αριθ. ΕΚ: CZ/0378/18.10.2004
ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενηµερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενηµέρωση, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµβουλεύονται την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε στις αρµόδιες
αρχές που αναφέρονται στο τµήµα 1, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους:
Όνοµα:

Úřad průmyslového vlastnictví (Υπηρεσία Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας)

∆ιεύθυνση:

Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč

Τηλέφωνο:

(420) 220 383 111

Φαξ:

(420) 224 324 718

Ηλ. ταχυδρ.: posta@upv.cz
2.

Αιτούσα οµάδα:
Όνοµα:

Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší (Ένωση για την Προστασία των Παραγωγών Štramberské uší)

∆ιεύθυνση:

Město Štramberk, Náměstí č. 9
CZ-742 66 Štramberk

Τηλέφωνο:

(420) 556 812 094

Φαξ:

(420) 556 812 094

Ηλ. ταχυδρ.: podatelna@stramberk.cz
Σύνθεση:
3.

Παραγωγοί/µεταποιητές (X) Άλλοι (X)

Τύπος προϊόντος:
Κλάση 2.4 Προϊόντα αρτοποιίας

4.

Συγγραφή υποχρεώσεων (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1 Ο νο µα σία : «Štramberské uši»
(1) European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agricultural product quality
policy, B-1049 Brussels/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτική για την
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, B-1049 Βρυξέλλες.
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4.2 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή : Ειδικό αρτοσκεύασµα που παρασκευάζεται σύµφωνα µε παραδοσιακή συνταγή, από λεπτοαλεσµένο αλεύρι, κρυσταλλική ζάχαρη, ολόκληρα αυγά, νερό, διογκωτικό µέσο (µπέικινγκ πάουντερ),
µπαχαρικά (κανέλα, γλυκάνισο, καρυόφυλλο, αστεροειδές γλυκάνισο) και µέλι ή καραµελόχρωµα. Η ζύµη
πλάθεται σε ρολό ή απλώνεται σε στρογγυλή φόρµα (πάχους 2-3 χιλιοστών και διαµέτρου 9,5-12
εκατοστών) και, µετά το ψήσιµο, συστρέφεται σε σχήµα µικρού κώνου που θυµίζει ανθρώπινο αφτί. Η γεύση
και η οσµή προσδίδονται από τα χρησιµοποιούµενα µπαχαρικά. Το χαρακτηριστικό διακριτικό άρωµα δεν
επιτρέπεται να καλύπτεται από υπέρµετρη χρήση µπαχαρικών. ∆εν επιτρέπεται επίσης να χρησιµοποιούνται
στη ζύµη άλλα χηµικά πρόσθετα εκτός από µπέικινγκ πάουντερ. Το προϊόν πωλείται συνήθως σε σακούλες
των 5 έως 10 τεµαχίων, είτε σκέτο είτε µε γέµιση, προοριζόµενη για άµεση κατανάλωση ή µακράς διαρκείας.
4.3 Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή : Πρόκειται για την πόλη Štramberk και τα περίχωρά της.
4.4 Α π ό δ ε ι ξ η π ρ ο έ λ ε υ σ η ς : ∆ιασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα κάθε προϊόντος. Σε κάθε προϊόν αναγράφονται
η διεύθυνση, ο αναγνωριστικός αριθµός και ο αριθµός τηλεφώνου του παραγωγού, η σύνθεση, το βάρος, η
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, καθώς και ο τύπος και η οµάδα προϊόντων.
Επιπλέον, τα µέλη της Ένωσης για την Προστασία των Παραγωγών Štramberské uší χρησιµοποιούν, µε
βάση συµβάσεις παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης, τα προστατευόµενα σήµατα, των οποίων κάτοχος είναι
η πόλη Štramberk, µέλος της εν λόγω Ένωσης.
Η τήρηση των προδιαγραφών ελέγχεται από την κατά τόπο αρµόδια Επιθεώρηση της Κρατικής Αρχής
Γεωργίας και Επιθεώρησης Τροφίµων.
4.5 Μ έ θ ο δ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς : Τα αυγά κτυπιούνται µε τη ζάχαρη και, κατόπιν, προστίθενται σιγά-σιγά το
αλεύρι, ανακατεµένο µε µπέϊκιν πάουντερ, το νερό και τα µπαχαρικά, καθώς και µέλι ή καραµελόχρωµα. Η
ζύµη απλώνεται σε στρογγυλή φόρµα ή πλάθεται σε ρολό, τεµαχίζεται στο κατάλληλο σχήµα και τοποθετείται σε ταψί. Εν συνεχεία ψήνεται και, πριν κρυώσει, συστρέφεται σε σχήµα µικρού κώνου.
Αφού κρυώσουν, τα «αφτιά» συσκευάζονται σε διαφανείς σακούλες, τοποθετηµένα επάλληλα.
4.6 ∆ ε σ µ ό ς : Ο θρύλος σχετικά µε την προέλευση των Štramberské uši ανάγεται στο απόκρυφο «Χρονικό των
Μογγόλων», το οποίο συγγράφηκε 13 χρόνια µετά τον θάνατο του τροµερού κατακτητή Τσένγκις Χαν,
ιδρυτή της αυτοκρατορίας των Μογγόλων. Το 1241, ένα απόσπασµα του ταταρικού στρατού πολιόρκησε το
κάστρο του Štramberk. Ο πληθυσµός οχυρώθηκε στο κάστρο του Štramberk ή κατέφυγε στο όρος Kotouč.
Την παραµονή της εορτής της Αναλήψεως ξέσπασε ισχυρή θύελλα, µε καταρρακτώδη βροχή και πληµµύρα,
που κατέπνιξε τα ταταρικά στρατεύµατα. Το στρατόπεδό τους καταστράφηκε και όσοι επέζησαν τράπηκαν σε
φυγή. Στην τοποθεσία όπου βρισκόταν το στρατόπεδο, όµως, βρέθηκαν σάκοι µε αφτιά που είχαν αποκόψει
οι Τάταροι από τους Χριστιανούς αιχµαλώτους τους. Για να ευχαριστήσει το Θεό, ο πληθυσµός πραγµατοποιεί έκτοτε, ανήµερα της Αναλήψεως, προσκύνηµα στο όρος Kotouč. Σε ανάµνηση αυτών των τροµερών
συµβάντων, παρασκευάζονται µέχρι σήµερα στην περιοχή Štramberk τα αρτοσκευάσµατα Štramberské uši.
Τα Štramberské uši παρασκευάζονται από αµνηµονεύτων χρόνων, παλαιότερα µε την ευκαιρία της ετήσιας
λιτανείας ανήµερα της Αναλήψεως και, σήµερα πλέον, σε επετείους γεγονότων του παρελθόντος. Η συνταγή
µεταδίδεται από γενεά σε γενεά, ενώ όλες οι οικογένειες του Štramberk ψήνουν «αφτιά». Το έθιµο αυτό δεν
συναντάται σε καµία άλλη περιοχή ούτε ο θρύλος που το συνοδεύει συνδέεται µε άλλη περιοχή. Για να
διατηρηθούν η παράδοση, η αρχική συνταγή, αλλά και η άριστη ποιότητα του προϊόντος, η πόλη Štramberk
κατέχει από το 1991 το συνδυασµένο µε την ονοµασία «Štramberské uši» εθνικό προστατευόµενο σήµα, το
οποίο τοποθετούν στα προϊόντα τους οι παραγωγοί Štramberské uši. Το έτος 2000, καταχωρίστηκε η
συνταγή ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης αριθ. 175, µε αποτέλεσµα να οριοθετηθεί η περιοχή
όπου επιτρέπεται να παρασκευάζονται τα Štramberské uši.
4.7 Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς ε λ έ γ χ ο υ :
Όνοµα:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Olomouc (Κρατική Αρχή
Γεωργίας και Επιθεώρησης Τροφίµων, Επιθεώρηση Olomouc)

∆ιεύθυνση:

Pavelkova 13, CZ-772 85 Olomouc

Τηλέφωνο:

(420) 585 151 514

Φαξ:

(420) 585 151 511

Ηλ. ταχυδρ.: olomouc@szpi.gov.cz
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4.8 Ε π ι σ ή µ α ν σ η : Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανείς σακούλες από πολυπροπυλένιο. Η συσκευασία φέρει
σε έγχρωµο πλαίσιο την ένδειξη «Štramberské uši» (εθνικό προστατευόµενο σήµα κειµένου αριθ. 227 965),
κάτω από την οποία περιγράφεται συνοπτικά η προέλευση του αρτοσκευάσµατος. Από κάτω αναγράφονται η
διεύθυνση, ο αναγνωριστικός αριθµός και ο αριθµός τηλεφώνου του παραγωγού, η σύνθεση, το βάρος, η
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του αρτοσκευάσµατος, καθώς και ο τύπος και η οµάδα προϊόντων.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σύµφωνα µε τα διατάγµατα αριθ. 324/1997 σχετικά µε την επισήµανση των
ειδών διατροφής (…) και αριθ. 333/1997 σχετικά µε τα είδη διατροφής (…) του Υπουργείου Γεωργίας.
Στο κάτω αριστερό άκρο της συσκευασίας, εκτός του έγχρωµου πλαισίου, αναγράφεται το εθνικό προστατευόµενο συνδυασµένο σήµα αριθ. 179 248 για τα Štramberské uši. Κάτοχος και των δύο σηµάτων είναι η
πόλη Štramberk, µέλος της Ένωσης για την Προστασία των Παραγωγών Štramberské uši. Τα λοιπά µέλη
της Ένωσης χρησιµοποιούν τα σήµατα αυτά µε βάση συµβάσεις παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης, που
είναι καταχωρισµένες στο µητρώο σηµάτων της Υπηρεσίας Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, στην Πράγα. ∆ίπλα
από το προστατευόµενο συνδυασµένο σήµα αριθ. 179 248 αναγράφεται η ένδειξη: «Tento výrobek je
chráněn ochrannými známkami č. 179 248 a 227 965 a označením původu č. 175» (προϊόν προστατευόµενο µε τα κατατεθέντα σήµατα αριθ. 179 248 και αριθ. 227 965 και µε την ονοµασία προέλευσης
αριθ. 175).
Το µέγεθος και η γραµµατοσειρά των χαρακτήρων των ενδείξεων, το χρώµα και η τελική γενική εµφάνισή
τους επιλέγονται από κάθε παραγωγό, σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες νοµικές διατάξεις.
4.9 Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις: —
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∆ηµοσίευση αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2006/C 148/06)
Η δηµοσίευση αυτή δίνει το δικαίωµα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«ALFAJOR DE MEDINA SIDONIA»
Αριθ. ΕΚ: ES/0346/8.6.2004
ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενηµερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενηµέρωση, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµβουλεύονται την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε στις αρµόδιες
αρχές που αναφέρονται στο τµήµα 1, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους:
Όνοµα:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.
Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Alimentación. Secretaría
General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación.

∆ιεύθυνση:

Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071, Madrid

Τηλέφωνο:

(34) 91 347 53 94

Φαξ:

(34) 91 347 54 10

Ηλεκτρον. ταχυδροµείο: sgcaproagro@mapya.es
2.

Αιτούσα οµάδα:
Όνοµα:

Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia

∆ιεύθυνση:

C/Los Pozos s/n. 11180 Medina Sidonia (Cádiz)

Τηλέφωνο:

+34 956 410002

Φαξ:

+34 956 410005

Ηλεκτρον. ταχυδροµείο: —
Σύνθεση:
3.

Παραγωγοί/µεταποιητές (X) 'Άλλοι ( )

Τύπος προϊόντος:
«Κατηγορία: 2.4.: προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, βιοµηχανίας ζαχαρωτών ή βιοµηχανίας µπισκότων»

4.

Συγγραφη υποχρεωσεων (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1. Ο νο µα σία : «Alfajor de Medina Sidonia»
4.2. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή : Γλυκό αραβικής παράδοσης που παράγεται στην κοινότητα της Medina Sidonia µε διαδικασία που σέβεται τις παραδοσιακές τεχνικές και του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: καθαρό µέλι,
αµύγδαλα, φουντούκια, αλεύρι, τριµµένη κόρα ψωµιού και αρτύµατα (κορίανδρον, γαρύφαλλο, γλυκάνισο,
σουσάµι και κανέλα).
(1) European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agricultural product quality
policy, B-1049 Brussels/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτική για την
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, B-1049 Βρυξέλλες.
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Όταν κόβεται έχει χρώµα ψηµένου ψωµιού και ελαφρά αρτυµατικό άρωµα µε γεύση από ξηρά φρούτα και
µέλι. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα ισορροπηµένο στον ουρανίσκο. Έχει σχήµα λουκάνικου και διατίθεται συσκευασµένο σε κουτιά σε ένα ή περισσότερα τεµάχια.
∆ιαθέτει τα εξής φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που εκφράζονται ως εκατοστιαίες περιεκτικότητες στο τελικό
προϊόν: υγρασία (κατά µέγιστο): 12.00, πρωτεΐνες (κατ' ελάχιστο): 6.00, Λιπαρά (λίπη) (κατ' ελάχιστον):
9.50, Τέφρα (ανόργανα υλικά) (κατά µέγιστο): 2.00.
Κατά την παρασκευή χρησιµοποιούνται τα κάτωθι συστατικά:
— Καθαρό µέλι: κατ' ελάχιστο 30 %, κατά µέγιστο 50 %.
— Ξηροί καρποί: κατ' ελάχιστο 15 %, κατά µέγιστο 20 %
(µε ελάχιστη περιεκτικότητα αµυγδάλων 55 % και φουντουκιών 20 % επί του συνόλου των ξηρών
φρούτων).
— Πούδρα (αλεύρι και τριµµένη κόρα ψωµιού): κατά µέγιστο 40 %.
— Αρτύµατα: κατ' ελάχιστο 0,3 %, κατά µέγιστο 3 %.
4.3. Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή : Η περιοχή παρασκευής και συσκευασίας είναι η κοινότητα της Medina Sidonia,
στην επαρχία του Cádiz, και ανήκει εν µέρει στο φυσικό πάρκο «de los Alcornocales».
4.4. Α π ό δ ε ι ξ η π ρ ο έ λ ε υ σ η ς :
Πιστοποίηση:
Οι παρασκευάστριες εταιρείες που έχουν καταχωρισθεί στο µητρώο του Consejo Regulador (συµβούλιο
κανονιστικής ρύθµισης) θα υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους παρακολούθησης και εξακρίβωσης της
τήρησης των υποχρεώσεών τους.
Κατά τους διενεργούµενους ελέγχους στις ως άνω επιχειρήσεις θα εξετάζονται τα δεδοµένα σε σχέση µε τη
διαδικασία παρασκευής, τις χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες, µε ενδεχόµενη δειγµατοληψία από τα προϊόντα,
καθώς και τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την παρασκευή και την αποθήκευση των alfajor και τον όγκο της
παραγωγής.
Έκαστη καταχωρισµένη επιχείρηση παραγωγής υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης για κάθε παρτίδα προϊόντος,
µε τυποποιηµένο σχετικό δελτίο, ώστε το συµβούλιο κανονιστικής ρύθµισης να διενεργεί την αντίστοιχη δειγµατοληψία.
Για να πραγµατοποιηθεί η πιστοποίηση µιας παρτίδας προϊόντων, επιβάλλεται να έχουν τηρηθεί οι διοικητικοί, τεχνικοί και κανονιστικοί όροι της συγγραφής υποχρεώσεων. Το συµβούλιο κανονιστικής ρύθµισης
αποφασίζει κατά πόσον θα υπάρξει πιστοποίηση, εξετάζοντας το φάκελο που υποβάλλεται µε τα δεδοµένα
των ελέγχων, τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα από τα αρχεία του.
Μετά την πιστοποίηση, η παρτίδα διατίθεται στην αγορά υπό τον έλεγχο του Συµβουλίου κανονιστικής
ρύθµισης. Τα προϊόντα επιβάλλεται να φέρουν συµπληρωµατική ετικέτα, η οποία προσδιορίζει την ονοµασία
και, εκτός από το όνοµα «Alfajor de Medina Sidonia» και τον σχετικό λογότυπο, φέρει µοναδικό αριθµό
για κάθε συσκευασία.
4.5. Μ έ θ ο δ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς : Η παρασκευή του προϊόντος επιτυγχάνεται µε την παραδοσιακή συνταγή που
έχει διαφυλαχθεί εδώ και αιώνες στη συγκεκριµένη κοινότητα. Η όλη διαδικασία προετοιµασίας των alfajores
αρχίζει θερµαίνοντας το µέλι. Όταν το µέλι έχει θερµανθεί, προστίθενται σε αυτό φουντούκια και αµύγδαλα,
αφού ψηθούν και κοπούν, η κονιορτοποιηµένη κόρα ψωµιού, το αλεύρι, το ψηµένο σουσάµι, το κορίανδρον,
γαρύφαλλο και γλυκάνισο (τα τελευταία τρία αρτύµατα αφού ψηφούν και κοπανιστούν), ανακατεύοντας όλα
τα προαναφερόµενα συστατικά. Εν συνεχεία, το ζυµάρι κόβεται ζεστό, το αφήνουµε να κρυώσει σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και στη συνέχεια πλάθεται ώστε να αποκτήσει διευρυµένη κυλινδρική µορφή που είναι
χαρακτηριστική του συγκεκριµένου alfajor. Επιτρέπεται επίσης η προσθήκη κανέλας στο ζεστό ζυµάρι.
Τέλος, βάζουµε το σιρόπι στα επιµέρους κοµµάτια, τα καλύπτουµε µε ζάχαρη και µε λίγη κανέλα σε σκόνη.
Στη συνέχεια ακολουθεί η συσκευασία.
4.6. ∆ ε σ µ ό ς : Το Alfajor de Medina Sidonia είναι ένα από τα γλυκίσµατα της Ανδαλουσίας για τα οποία
διαθέτουµε τα περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά την προέλευση και την εξέλιξή του, δεδοµένου ότι η
φήµη του ήταν ήδη µεγάλη κατά τον XV αιώνα.
Η ζαχαροπλαστική παράδοση της συγκεκριµένης κοινότητας, µε κύριο άξονα τη γνωστή εδώ και πολλές
γενεές συνταγή αυτή των προγόνων µας, καθώς και µία εξαιρετική επιλογή πρώτων υλών, επιτρέπει την
παρασκευή αυτού του γλυκίσµατος που είναι γνωστό ως «Alfajor de Medina Sidonia» και του οποίου τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
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Ιστορικό:
Σε διάφορες ιστορικές περιόδους κείµενα και αποσπάσµατα αναφέρθηκαν στην παράδοση και τη ζαχαροπλαστική φήµη της κοινότητας της Medina Sidonia. Μεταξύ αυτών, τα πλέον σηµαντικά θέµατα αποτέλεσαν
αντικείµενο των συγγραφικών δραστηριοτήτων του Dr. Thebussen (συγγραφέας και δηµοσιογράφος ιδιαίτερα γνωστός για τα γαστρονοµικά θέµατα που πραγµατεύθηκε). Εν συνεχεία παρατίθεται χαρακτηριστική
παράγραφος που έφθασε µέχρι την εποχή µας διαβιβαζόµενη από πατέρα σε υιό:
«Για το alfajor ή alajú θα πρέπει να ετοιµάσεις αυτά που θα σου πω: ένα azumbre λευκό µέλι, τρία
medios φουντούκια και µία λίβρα ψηµένα και κοµµένα αµύγδαλα, µιάµιση ουγγιά κανέλα πούδρα, δύο
ουγγιές γλυκάνισο, τέσσερις adarmes γαρύφαλλο και τέσσερις κορίανδρον, ψηµένα και κοπανισµένα,
µία λίβρα ψηµένο σουσάµι, οκτώ λίβρες σκόνης από το άλεσµα µικρών άζυµων ψωµιών χωρίς αλάτι,
ιδιαίτερα ψηµένων στο φούρνο, µε µισή λίβρα ζάχαρης και όταν …» .
Συνθήκες παραγωγής:
Η οικονοµία της κοινότητας της Medina Sidonia εν µέρει βασίζεται στο γεωργικό κλάδο. Αυτή δεσπόζει σε
όλους τους άλλους τοµείς και ιδιαίτερα τη ζαχαροπλαστική.
Η σηµασία της εν λόγω κοινότητας σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή ζαχαροπλαστική υπογραµµίζεται από το
γεγονός ότι στη συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί αναφορά για τον τοµέα στην επαρχία του Cádiz, δεδοµένου
ότι διαθέτει γενική ζαχαροπλαστική παράδοση µε ιδιαίτερα παλαιές συνταγές που χρονολογούνται από
εκατονταετίες και αποδεικνύουν την αρχαιότητα της συγκεκριµένης παράδοσης στην εν λόγω περιοχή.
Το alfajor είναι ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας και φήµης και αποτελεί το γλύκισµα που, ως το πλέον αντιπροσωπευτικό, δεσπόζει στη Medina Sidonia.
4.7. Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς ε λ έ γ χ ο υ :
Ονοµασία:

Consejo Regulador de la Denominación Específica «Alfajor de Medina
Sidonia».

∆ιεύθυνση:

Plaza de España s/n 11180 Medina Sidonia (Cádiz)

Τηλέφωνο:

+34-956 41 24 80

Φαξ:

+34-956 41 24 80

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: —
4.8. Ε π ι σ ή µ α ν σ η : Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό από το συµβούλιο κανονιστικής ρύθµισης, η εταιρεία παραγωγής θα µπορεί να διοχετεύει στην αγορά τα alfajores σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη συγγραφή υποχρεώσεων για την εν λόγω ειδική ονοµασία.
Οι ετικέτες εγκρίνονται από το συµβούλιο κανονιστικής ρύθµισης και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν
την ειδική ονοµασία «Alfajor de Medina Sidonia».
Οι συµπληρωµατικές ετικέτες είναι αριθµηµένες και εκδίδονται από το συµβούλιο κανονιστικής ρύθµισης.
4.9. Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις:
— Νόµος αριθ. 25 της 2ας ∆εκεµβρίου1970, σχετικά µε το καθεστώς που ισχύει για την άµπελο, τον οίνο
και τα οινοπνευµατώδη.
— ∆ιάταγµα αριθ. 835 της 23ης Μαρτίου1972, κανονισµός του νόµου 25/1970.
— ∆ιάταγµα της 25ης Ιανουαρίου 1994, το οποίο διευκρινίζει την αντιστοιχία µεταξύ ισπανικής νοµοθεσίας και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων.
— Βασιλικό διάταγµα αριθ. 1643 της 22ας Οκτωβρίου1999, που διέπει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
καταχώρισης στο κοινοτικό µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων
γεωγραφικών ενδείξεων.
— Νόµος αριθ. 24 της 10ης Ιουλίου 2003, σχετικά µε την άµπελο και τον οίνο.
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∆ηµοσίευση αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2006/C 148/07)
Η δηµοσίευση αυτή δίνει το δικαίωµα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«COLIFLOR DE CALAHORRA»
Αριθ. ΕΚ: ES/0268/15.1.2003
ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ (X)
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενηµερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενηµέρωση, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµβουλεύονται την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε στις αρµόδιες
αρχές που αναφέρονται στο τµήµα 1, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους:
Όνοµα:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

∆ιεύθυνση: Infanta Isabel, 1/E-28071 Madrid
Τηλέφωνο: (34-91) 347 53 94

2.

Φαξ:

(34-91) 347 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

Αιτούσα οµάδα:
Όνοµα:

Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor

∆ιεύθυνση: C/Doctor Fleming, 12 — 1o Calahorra (La Rioja)
Τηλέφωνο: (34-941) 14 77 21
Φαξ:

3.

–

e-mail:

–

Σύνθεση:

Παραγωγοί/µεταποιητές (X) Άλλοι ( )

Τύπος προϊόντος:
Κλάση 1.6.— Κουνουπίδι.

4.

Συγγραφή υποχρεώσεων (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1 Ο νοµα σία :
«Coliflor de Calahorra»
(1) European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agricultural product quality
policy, B-1049 Brussels/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτική για την
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, B-1049 Βρυξέλλες.
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4.2 Περιγραφή :
1. Τα κουνουπίδια που καλύπτονται από την προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη «Coliflor de Calahorra»,
είναι ταξιανθίες των φυτών του είδους Brassica oleracea L. Convar. Botrytis (L.) Alef var. Botrytis, οι
οποίες προέρχονται από τις υβριδικές ποικιλίες Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo,
Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso,
Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS84299, Arven και Astoria, κατατάσσονται στις κατηγορίες «Έξτρα» και «I» και προορίζονται να διατεθούν
στην κατανάλωση νωπά, µε εξαίρεση τα κουνουπίδια που προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση.
Τα διακριτικά χαρακτηριστικά των κουνουπιδιών που καλύπτονται από τη συγκεκριµένη γεωγραφική ένδειξη
είναι η νωπότητα, η συνεκτικότητα (το συµπαγές), το χρώµα και η εµφάνισή τους. Πρέπει να µην είναι
κοκκώδη και να έχουν δείκτη συνεκτικότητας µεγαλύτερο από 0,5.
2. Το φυτικό υλικό που κυκλοφορεί στην αγορά της Αυτόνοµης Κοινότητας La Rioja συνίσταται ως επί το
πλείστον σε υβρίδια, επειδή µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ανώτερη ποιότητα, οµοιογένεια, ανθεκτικότητα στις ασθένειες, βελτιωµένες αποδόσεις και προσαρµοστικότητα. Χάρη στις ιδανικές εδαφολογικές και
κλιµατικές συνθήκες της προστατευόµενης περιοχής, είναι δυνατός ο συνδυασµός ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς κύκλους, µε αποτέλεσµα την κλιµάκωση της παραγωγής και την επίτευξη
καλύτερων τιµών, λόγω του γεγονότος ότι η προσφορά είναι µικρότερη από την ζήτηση.
Κάθε έτος, είναι δυνατόν να προστίθενται ποικιλίες οι οποίες, µετά από δοκιµές, διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνονται στα απαιτούµενα ποιοτικά κριτήρια. Για να προστεθούν οι νέες ποικιλίες, πρέπει να υποβληθεί
σχετική αίτηση από την Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor (επαγγελµατική ένωση παραγωγών και εµπόρων κουνουπιδιού), ακολουθούµενη από ευνοϊκή τεχνική έκθεση του
ICAR (Instituto de Calidad de La Rioja/Ινστιτούτο Ποιότητας της La Rioja) και τελική έγκριση εκ µέρους
του Consejo de Coordinación (Συµβούλιο Συντονισµού).
4.3 Γ εω γ ρ αφική περ ιο χή:
Η περιοχή παραγωγής συµπίπτει µε την περιοχή διατήρησης, προετοιµασίας για συσκευασία και συσκευασίας,
ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος. Η εν λόγω
περιοχή περιλαµβάνει τις κοινότητες Aguilar de río Alhama, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol,
Calahorra, Cervera de río Alhama, Pradejón, Quel και Rincón de Soto, που ανήκουν στην περιφέρεια
Rioja Baja, καθώς και την κοινότητα Alcanadre, που βρίσκεται στην περιφέρεια Rioja Media. Η οριοθέτηση
αυτή βασίζεται σε κλιµατικά, εδαφολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
4.4 Α π ό δε ι ξη π ρ ο έ λευ ση ς :
Οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις συσκευασίας και εµπορίας κουνουπιδιών που επιθυµούν να επωφεληθούν
της γεωγραφικής ένδειξης, πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα Registros (µητρώα) και να παράγουν
κουνουπίδια των υβριδικών ποικιλιών Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot,
Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano,
Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-84299,
Arven και Astoria, τις οποίες συνιστούν, για κάθε περίοδο εµπορίας, οι τεχνικοί εµπειρογνώµονες της
Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor.
Οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις συσκευασίας και εµπορίας υπόκεινται σε ένα σύστηµα αυτοελέγχου, ο
οποίος διεξάγεται από τους τεχνικούς εµπειρογνώµονες της Asociación µε σκοπό την εξακρίβωση της
τήρησης της συγγραφής υποχρεώσεων.
Για να επαληθεύεται µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία ότι τα κουνουπίδια που φέρουν την ένδειξη
πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού και της συγγραφής υποχρεώσεων, διενεργούνται εξωτερικοί έλεγχοι
από το ICAR. Εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι ικανοποιητικοί, το ICAR πιστοποιεί το προϊόν.
Τα λαµβανόµενα δείγµατα για την εξέταση των παραµέτρων που ορίζονται από τους οργανισµούς ελέγχου,
υποβάλλονται σε ανάλυση αποκλειστικά σε εργαστήρια που είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN-45001.
Κάθε παραγωγός ή επιχείρηση συσκευασίας/εµπορίας ζητά από την Asociación την εγγραφή του στο σχέδιο
ελέγχου (Plan de Control) και το ICAR διενεργεί αρχικό έλεγχο (auditoria registro). Εάν τα αποτελέσµατα
του ελέγχου αυτού είναι ικανοποιητικά, ο ενδιαφερόµενος καταχωρείται στο αντίστοιχο µητρώο της Asociación, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την ενηµέρωσή του. Ακολουθεί αξιολόγηση από το ICAR µε βάση ένα
σχέδιο ελέγχου (Plan de auditoria), µετά την οποία το εν λόγω ινστιτούτο υποβάλλει έκθεση προς επικύρωση από την Asociación. Εάν η απόφαση είναι ευνοϊκή, το προϊόν πιστοποιείται, πράγµα που διασφαλίζει
ότι µόνον τα κουνουπίδια που έχουν ανταποκριθεί σε όλους τους ελέγχους, οι οποίοι διεξάγονται σε όλη τη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα διατεθούν στην αγορά µε την εγγύηση της προέλευσής τους.
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Το Consejo de Coordinación, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Asociación και του Υπουργείου
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης της La Rioja, µεριµνά για την αµεροληψία της Asociación.
Η ιχνηλασιµότητα του προϊόντος διασφαλίζεται από την ταυτοποίησή του σε κάθε στάδιο της παραγωγής,
της προετοιµασίας για συσκευασία, της συσκευασίας, της διατήρησης και της εµπορίας.
Οι ετικέτες που συνοδεύουν το προϊόν είναι αριθµηµένες, παρέχοντας τη δυνατότητα να επαληθεύεται ότι ο
αριθµός ετικετών αντιστοιχεί στην ποσότητα των φορτίων πιστοποιηµένου προϊόντος και, µε τον τρόπο αυτό,
αποκλείεται το ενδεχόµενο να φέρουν ετικέτα µε το λογότυπο της προστατευόµενης ονοµασίας κουνουπίδια
που δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση των κουνουπιδιών από την καθορισµένη γεωγραφική περιοχή
είναι:
— Τα χαρακτηριστικά του κουνουπιδιού.
— Ο έλεγχος και η πιστοποίηση, που διασφαλίζουν την ιχνηλασιµότητα και την προέλευση.
Η προετοιµασία για συσκευασία, η συσκευασία και η διατήρηση πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη
γεωγραφική περιοχή και στις εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα, ώστε να διαφυλάσσεται η
ποιότητα και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος.
4.5 Μ έθ ο δ ο ς παρα γ ω γ ή ς :
Η φύτευση πραγµατοποιείται όταν τα φυτά διαθέτουν δύο έως τέσσερα καλά σχηµατισµένα φύλλα, µε
πυκνότητα 0,40 × 0,80 m. για τις πρώιµες ποικιλίες και 0,40 × 0,90 m. για τις όψιµες. Στη συνέχεια, τα
φυτά ποτίζονται για να εξασφαλιστεί καλή ριζοβόληση.
Για την κατεργασία του εδάφους, την άρδευση και την καταπολέµηση των βλαβερών οργανισµών και των
ασθενειών εφαρµόζονται οι καταλληλότερες για κάθε στάδιο τεχνικές και πρακτικές.
Η συγκοµιδή πραγµατοποιείται χειρωνακτικά, µε τη µέγιστη δυνατή επιµέλεια και ταχύτητα, όταν οι
ταξιανθίες έχουν σχηµατιστεί πλήρως και καλυφθεί από τα εσωτερικά φύλλα. Για την εξασφάλιση καλύτερης
διατήρησης και ποιότητας, τα κουνουπίδια επιλέγονται ανάλογα µε το µέγεθος και τον βαθµό συνεκτικότητας, σε όσα «περάσµατα» είναι αναγκαία σε κάθε αγροτεµάχιο, και µεταφέρονται στην αντίστοιχη
αποθήκη εντός 12 ωρών.
Η προετοιµασία των κουνουπιδιών που προηγείται της αποθήκευσης, πραγµατοποιείται στον αγρό και
συνίσταται σε καθαρισµό, κοπή των φύλλων, ταξινόµηση και συσκευασία. Μετά την είσοδό τους στην
αποθήκη, τα κουνουπίδια ψύχονται για να αποµακρυνθεί η θερµότητα που συσσώρευσαν στους αγρούς. Οι
εργασίες αυτές εκτελούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή και στις εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα, ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιµότητα και ο
έλεγχος.
Τα κουνουπίδια συσκευάζονται σε κιβώτια, σε ένα µόνο στρώµα, µε τρόπο ώστε να είναι αδύνατον να µετακινηθούν µέσα στη συσκευασία και το περιεχόµενο της τελευταίας να είναι οµοιογενές ως προς την
προέλευση, την ποικιλία, την ποιότητα, το χρώµα και το µέγεθος. Η εργασία αυτή εκτελείται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή και στις εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα, ώστε να
διαφυλάσσεται η ποιότητα και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος.
Τα κουνουπίδια διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάµους, σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας (πάνω από το
µηδέν) και µεγάλης σχετικής υγρασίας, και χωριστά από τα άλλα οπωροκηπευτικά. Η εργασία αυτή εκτελείται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή και στις εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα,
ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος.
4.6 ∆ εσµό ς:
Ιστορικός δεσµός: το κουνουπίδι καλλιεργείται από αµνηµονεύτων χρόνων στην Calahorra και διακρινόταν
ανέκαθεν για την ποιότητά του, όπως µαρτυρά το γεωγραφικό και ιστορικό λεξικό «Diccionario Geográfico
— Estadístico — Histórico de España» του MADOZ, που εκδόθηκε το 1846. Στη σελίδα 59 του αφιερωµένου στη La Rioja τόµου, η οποία αναφέρεται στην κοινότητα Calahorra, υπάρχει το ακόλουθο εδάφιο:
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ: τα κυριότερα προϊόντα που παράγει ο τόπος είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και τα σιτηρά.
Καλλιεργούνται επίσης καλής ποιότητας λαχανικά, πατάτες, φρούτα και κηπευτικά. Τα βύσσινα και τα
κουνουπίδια, έχουν εξαιρετική φήµη …».
Στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, το κουνουπίδι της La Rioja καταλαµβάνει εξαιρετική θέση στις ισπανικές αγορές. Είναι µία από τις καλλιέργειες που διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, όσον αφορά τόσο τις
καλλιεργούµενες εκτάσεις, όσο και την παραγωγή, κατέχοντας την πρώτη θέση στη χώρα και στις δύο περιπτώσεις, µε ποσοστό 25 %. Η La Rioja είναι επίσης η κύρια ισπανική περιφέρεια εµπορίας του κουνουπιδιού,
επειδή εκεί καθορίζεται, ανεπίσηµα, η τιµή του προϊόντος στις υπόλοιπες περιοχές παραγωγής.
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Φυσικοί παράγοντες: το κλίµα επηρεάζει πολύ στην καλλιέργεια του κουνουπιδιού, το οποίο χρειάζεται ήπιες
θερµοκρασίες και µεγάλη σχετική υγρασία για να αναπτυχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.
Η περιοχή παραγωγής του κουνουπιδιού στη La Rioja χαρακτηρίζεται από µεγάλης διάρκειας καλοκαίρια
και ήπιους χειµώνες. Ευρισκόµενη σε κοιλάδα, ανάµεσα σε βουνά, προστατεύεται από τους ισχυρούς
ανέµους, ενώ έχει µεγάλη σχετική υγρασία, που οφείλεται στην επίδραση των ποταµών Έβρου και Cidacos.
Οι ήπιες και χωρίς απότοµες διακυµάνσεις θερµοκρασίες το καλοκαίρι, όταν τα φυτά είναι νεαρά, τους
επιτρέπουν να αναπτύξουν ένα καλό ριζικό σύστηµα. Το φθινόπωρο-χειµώνα, παρατηρείται πρώτα η ανθοφορία και, έπειτα, σχηµατίζεται η καρδιά. Καθώς η πτώση της θερµοκρασίας είναι σταδιακή, το κουνουπίδι
αναπτύσσεται αργά και έτσι αποκτά τη συνεκτικότητα και τη λευκότητά του, καθοριστικά χαρακτηριστικά
ποιότητας του προϊόντος της La Rioja, στα οποία και οφείλεται η φήµη του.
Τα εδάφη της περιοχής παραγωγής είναι προσχωσιγενή, βαθιά, εύφορα και καλώς αποστραγγιζόµενα, µε pH
µεταξύ 5,5 και 8,2, δείκτη οργανικής ύλης ανώτερο από 1,2 %, µε περιεκτικότητα σε φωσφόρο 20-30
p.p.m. και σε κάλιο 200-250 p.p.m., καθώς και µε επαρκείς αναλογίες ασβεστίου και θείου. Αυτές οι
συνθήκες, ιδανικές για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, προσφέρουν στο κουνουπίδι τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά, επιβάλλοντας έναν ρυθµό ανάπτυξης που καθορίζει άµεσα την ποιότητά του.
Ανθρώπινοι παράγοντες: οι γεωργοί της περιοχής είναι εξοικειωµένοι από µακρού µε την καλλιέργεια του
κουνουπιδιού και γνωρίζουν ότι το πιο ευαίσθητο στάδιο είναι εκείνο της συγκοµιδής, επειδή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την κοπή του λαχανικού την καλύτερη στιγµή, όταν αυτό έχει αποκτήσει το κατάλληλο
µέγεθος, συνεκτικότητα και ποιότητα.
Εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι ο βαθµός οργάνωσης στην περιοχή µέσω µιας εµπορικής δοµής, η
οποία συνδέει τις επιχειρήσεις αποθήκευσης, τους συνεταιρισµούς και τις οργανώσεις παραγωγών, που όλοι
διαθέτουν µεγάλη πείρα και καλή γνώση των αγορών. Πρόκειται για το ιδανικό µέσο συγκέντρωσης της
προσφοράς, βελτίωσης της ποιότητας και άµβλυνσης του εποχιακού χαρακτήρα του προϊόντος, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά η αξία του.
Το κουνουπίδι που παράγεται στη La Rioja οφείλει τη φήµη του στην υψηλή ποιότητά του, η οποία
απορρέει τόσο από τις εδαφολογικές και κλιµατικές συνθήκες — ιδανικές για τη συγκεκριµένη καλλιέργεια
—, όσο και από την ευρεία γνώση της τελευταίας εκ µέρους των εντοπίων γεωργών.
4.7 Οργανισµός ελέγχου:
Όνοµα:

Instituto de Calidad de La Rioja

∆ιεύθυνση: Avd. de La Paz, 8-10, E-26071 Logroño (La Rioja)
Τηλέφωνο: (34-941) 29 16 00
Φαξ:

(34-941) 29 16 02

e-mail:

–

4.8 Επισήµανση: Όλες οι ετικέτες φέρουν υποχρεωτικά την ένδειξη «Indicación Geográfica Protegida
(προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη) “Coliflor de Calahorra”» και το λογότυπό της.
4.9 Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις: : Οι εθνικές διατάξεις που διέπουν τις ονοµασίες προέλευσης τις οποίες καλύπτει η
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, είναι οι εξής:
— Οργανικός Νόµος 3/1982 της 9ης Ιουνίου 1982 σχετικά µε το αυτόνοµο καθεστώς της La Rioja (όπως
τροποποιήθηκε από τους Οργανικούς Νόµους 3/1994 της 24ης Μαρτίου 1994 και 2/1999
της 7ης Ιανουαρίου 1999)
— Νόµος 3/1995 της 8ης Μαρτίου 1995 σχετικά µε το νοµικό καθεστώς της κυβέρνησης και της δηµόσιας διοίκησης της αυτόνοµης κοινότητας La Rioja
— Νόµος 30/1992 της 26ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε το νοµικό καθεστώς των δηµοσίων διοικήσεων
και της κοινής διοικητικής διαδικασίας
— Απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 1994 για τον καθορισµό της αντιστοιχίας µεταξύ της ισπανικής νοµοθεσίας και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 σε θέµατα ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών
ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
— Βασιλικό ∆ιάταγµα 1643/1999 της 22ας Οκτωβρίου 1999 για τη ρύθµιση της διαδικασίας υποβολής
των αιτήσεων εγγραφής στο κοινοτικό µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων
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∆ηµοσίευση αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του
Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2006/C 148/08)
Η δηµοσίευση αυτή δίνει το δικαίωµα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συµβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«ACEITE MONTERRUBIO»
Αριθ. ΕΚ: ES/0198/15.5.2001
ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενηµερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενηµέρωση, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµβουλεύονται την πλήρη διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε στις αρµόδιες
αρχές που αναφέρονται στο τµήµα 1, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους:
Όνοµα:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

∆ιεύθυνση: Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid
Τηλέφωνο: 34 91 347 53 94

2.

Φαξ:

34 91 347 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

Αιτούσα οµάδα:
Όνοµα — ∆ιεύθυνση:
SOCIEDAD COOP. DEL CAMPO LA UNIDAD
Ctra. De Castuera, s/n. 06427 Monterrubio de la Serena. Badajoz.
RAMONA GARCÍA LÓPEZ.
Ctra. De Belalcázar, s/n. 06247. Monterrubio de la Serena. Badajoz.
UNIÓN MONTERRUBIANA DEL CAMPO, S.C. LTDA.
C/ Purísima, no8. 06247 Monterrubio de la Serena. Badajoz
REY ALIMENTACIÓN, S.L.
C/ Pilar, no 104. 06420 Castuera. Badajoz
Σύνθεση: Παραγωγοί/µεταποιητές (X) Άλλοι: ( )

3.

Τύπος προϊόντος:
Κλάση 1.5. Λιπαρές ουσίες

4.

Συγγραφή υποχρεώσεων (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1 Ο νοµα σία : «Aceite Monterrubio»
(1) European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Agricultural product quality
policy, B-1049 Brussels/Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Πολιτική για την
ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, B-1049 Βρυξέλλες.

C 148/25

C 148/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.2 Π ε ρ ι γ ρ α φ ή : Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από τον καρπό της ελαίας (Olea Europaea L.).
Για την παραγωγή του λαδιού αυτού, χρησιµοποιούνται οι ποικιλίες «Cornezuelo» και «Jabata» («Picual»)
µέχρι ποσοστού 90 % και το υπόλοιπο συνίσταται από τις ποικιλίες «Mollar», «Corniche», «Pico-limón»,
«Morilla» και «Cornicabra».
Πρόκειται για κίτρινο-πρασινωπό λάδι, µεγάλης σταθερότητας µε γεύση καρπού, αρωµατικό που έχει γεύση
αµυγδάλου και είναι ελαφρώς πικρό και πικάντικο.
Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— Μέγιστη οξύτητα: 0,5 °
— Υγρασία: κατώτερη του 0,1 %
— Προσµείξεις: κατώτερες του 0,1 %
— ∆είκτης K270: κάτω του 0,20
— ∆είκτης υπεροξειδίων: κατώτερος του 20
4.3 Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι ο χ ή : Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής και συσκευασίας βρίσκεται ανατολικά της
επαρχίας Badajoz στην αυτόνοµη κοινότητα της Extremadura και περιλαµβάνει δεκαέξι κοινότητες των περιφερειών «La Serena», «La Siberia» και «Campiña Sur».
Η ζώνη παραγωγής και συσκευασίας αντιστοιχεί προς τη ζώνη καλλιέργειας.
4.4 Α π ό δ ε ι ξ η π ρ ο έ λ ε υ σ η ς : Η παραγωγή του ελαιόλαδου που τυγχάνει της προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης «Aceite Monterrubio» πραγµατοποιείται στις ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις και στα ελαιοτριβεία
που είναι εγγεγραµµένα στα αντίστοιχα µητρώα του Consejo Regulador, σύµφωνα µε τη διαδικασία PC-01:
αίτηση καταγραφής σα µητρώα του Εγχειριδίου Ποιότητας.
Το ελαιόλαδο που προορίζεται να διατεθεί στο εµπόριο µε την ονοµασία προέλευσης «Aceite Monterrubio»
πρέπει να υποστεί διαδικασία πιστοποίησης, την οποία πραγµατοποιεί το Consejo Regulador, σύµφωνα µε
τις εσωτερικές διαδικασίες PC-02: διαδικασία πιστοποίησης του προϊόντος, PC-03: αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και παροχή της πιστοποίησης και PC-04: διατήρηση, προσωρινή ανάκληση και ακύρωση της πιστοποίησης. Με την εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης, πραγµατοποιείται έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος
που πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτή που καθορίζεται στις προδιαγραφές του.
4.5 Μ έ θ ο δ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς : Η περιοχή της la Serena εµφανίζει µέση ετήσια παραγωγή 1 500 χγρ/εκτάριο
βάσει ενός αριθµού 150 ελαιοδένδρων/εκτάριο.
Η καλλιέργεια αυτή αντιστοιχεί κατά παράδοση στις ακόλουθες καλλιεργητικές τεχνικές:
— όργωµα
— βελτίωση του εδάφους
— κλάδεµα (µε το χέρι και µε µηχανήµατα)
— αποµάκρυνση παραφυάδων (µε ζιζανιοκτόνα)
— συλλογή (οι ελιές συλλέγονται απευθείας στο δέντρο)
Το λάδι λαµβάνεται σύµφωνα µε δύο διαδικασίες:
— ασυνεχής ή παραδοσιακή διαδικασία
— συνεχής διαδικασία ή σε φάσεις
Η ασυνεχής διαδικασία έχει σχηµατικά ως εξής:

Η συνεχής διαδικασία έχει σχηµατικά ως εξής:
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Η συσκευασία του ελαιόλαδου προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης «Aceite Monterrubio» πρέπει να
πραγµατοποιείται εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής όπως ορίζει η αιτούσα οµάδα. Αυτό είναι
αναγκαίο για να διαφυλαχθεί η ποιότητα και να εξασφαλισθεί η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος καθ'όλη τη
διαδικασία πιστοποίησης και µέχρι την περάτωση της. Η ως άνω διαδικασία πιστοποίησης θεωρείται ότι
ολοκληρώνεται όταν στη συσκευασία του πιστοποιηµένου προϊόντος προστίθεται αριθµηµένη συµπληρωµατική ετικέτα που εγγυάται την ποιότητα και την προέλευση, η οποία χορηγείται από το Ρυθµιστικό
Συµβούλιο (Consejo Regulador) του οποίου οι αρµοδιότητες ορίζονται ως εξής στον κανονισµό λειτουργίας
του:
— Ως προς τον τόπο, στην περιοχή παραγωγής.
— Ως προς τα προϊόντα, τα προστατευόµενα από την ονοµασία, ανεξαρτήτως του σταδίου παραγωγής,
αποθήκευσης, συσκευασίας, κυκλοφορίας και εµπορίας.
— Ως προς τα τα πρόσωπα, τα καταχωρισµένα στα επιµέρους µητρώα.
Εντούτοις, η συσκευασία θα πρέπει να πραγµατοποιείται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή σύµφωνα
µε το εδάφιο Γ των παρουσών προδιαγραφών, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα και ο έλεγχος της
όλης διαδικασίας από τη δοµή του ελέγχου (τον οργανισµό επιθεώρησης) και να διαφυλάσσεται η ποιότητα
του προστατευόµενου προϊόντος.
4.6 ∆ ε σ µ ό ς :
Ιστορικό:
Εδώ και αιώνες, το όνοµα και το παρελθόν της περιοχής της La Serena, που βρίσκεται στα ανατολικά της
επαρχίας Badajoz, είναι συνδεδεµένα µε έναν από τους αρχαιότερους θεσµούς της χώρας: την Mesta. Η
κατανοµή των γαιών, που βρίσκονταν ανέκαθεν στην κατοχή των ευγενών µεγαλογαιοκτηµόνων, διαδραµάτισε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ελαιώνων της περιοχής. Οι γαίες είχαν κατανεµηθεί µεταξύ των
κατοίκων των διαφόρων χωριών που φρόντισαν να τις φυτεύσουν µε ελαιώνες µικρότερες ή µεγαλύτερες
εκτάσεις.
Η πρώτη γραπτή αναφορά στους ελαιώνες της περιοχής χρονολογείται από το 1791 και εµφαίνεται στο
σύγγραµµα «Viajes de La Serena» (ταξίδια της La Serena) του Antonio Agúndez Fernández ο οποίος,
αναφερόµενος στο Monterrubio de la Serena, περιγράφει την αφθονία των άγριων ελαιώνων, πράγµα που
κατέστησε δυνατό τον εµβολιασµό της ελαίας.
Σήµερα, η ελαία είναι η δεύτερη κατά σειρά σηµασίας καλλιέργεια, τόσο από άποψη έκτασης όσο και από
άποψη παραγωγής, και καταλαµβάνει 18 000 εκτάρια. Σε ορισµένες κοινότητες της περιοχής, αποτελεί
µάλιστα πραγµατική µονοκαλλιέργεια
Φυσικό:
Ο συνδυασµός παραγόντων όπως τα ιδιαίτερα εδαφολογικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά της ζώνης, η
τέλεια αρµονία µεταξύ της καλλιέργειας και της φύσης, η τοποθεσία των ελαιώνων, η σηµαντική κοινωνική
και οικονοµική ανάπτυξη και η παράδοση που έχει τις ρίζες της στην καλλιέργεια της ελαίας, επιτρέπει την
παραγωγή, στη ζώνη παραγωγής που αποτελεί αντικείµενο της ΠΟΠ «Aceite Monterrubio», ενός προϊόντος
σαν αυτό το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο διαφοροποιείται από τα άλλα προϊόντα, αλλά συγχρόνως χαίρει της εκτίµησης των καταναλωτών.
Η γεωγραφική περιοχή την οποία αφορά η ΠΟΠ «Aceite Monterrubio» περικλείεται στο ανατολικό άκρο
από την κάτω Extremadura στις παρυφές της Sierra Morena. Το τοπίο είναι ανώµαλο, αλλά όχι πολύ
υψηλό. Τα ελαιόδενδρα κρύβονται µεταξύ των δρυών και των εκτάσεων που καλλιεργούνται µε σιτηρά, µε
σηµαντική συνιστώσα πρεµνοφυών συστάδων στις υψηλότερες ζώνες των οροσειρών. Όπως µπορεί να
συναχθεί, το τοπίο αυτό είναι χαρακτηριστικό µιας υποτροπικής µεσογειακής ζώνης, µε ήπιους χειµώνες και
ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, όπου οι περιορισµένες βροχοπτώσεις απαγορεύουν κάθε άλλο είδος γεωργικής
εκµετάλλευσης.
Λεπτοµερέστερα τα χαρακτηριστικά αυτού του τοπίου, που προσδίδουν στο λάδι του Monterrubio τις
ιδιότητές του, είναι τα εξής:
α) Ορογραφία:
∆ιακρίνονται δύο επίπεδα αναγλύφου:
1. Πανεπίπεδο: υψόµετρο µεταξύ 300 και 500 µέτρων.
2. Sierras: υψόµετρο µεταξύ 600 και 800 µέτρων.
Οι καλλιέργειες σιτηρών, ελιάς και αµπέλου βρίσκονται στο βάθος των κοιλάδων. Οι κλιτύες καλύπτονται
µε βοσκοτόπους στους οποίους υπάρχουν βελανιδιές, ενώ υπάρχουν επίσης µεγάλοι ελαιώνες. Οι
κορυφές και τα ανώτερα τµήµατα καλύπτονται µε χαµόδενδρα, θραυσµένους λίθους και χαλαζιακούς
βράχους
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β) Εδάφη:
Κατά γενικό κανόνα τα περισσότερα εδάφη που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια της ελαίας αποτελούνται από άργιλο µετρίας συστάσεως, αν και τα τελευταία χρόνια τα ελαιόδενδρα φυτεύονται σε πιο
ελαφρά εδάφη. Το pH ποικίλλει από όξινο έως ελαφρώς όξινο. Το βάθος ποικίλλει επίσης. Σε ορισµένα
σηµεία, ο σχιστόλιθος είναι εµφανής, ενώ σε άλλα σηµεία, τα καλλιεργήσιµα εδάφη µπορούν να φθάσουν
σε βάθος άνω των 50 εκατ. και να έχουν µεγάλη ικανότητα συγκράτησης του ύδατος.
γ) Κλίµα:
Είναι µεσογειακό µε ηπειρωτικές αποχρώσεις, πιο ήπιο λόγω της γειτνίασης του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι
χειµώνες είναι ήπιοι και τα καλοκαίρια ζεστά και παρατεταµένα. Το ύψος βροχοπτώσεων είναι κατώτερο
των 500 χλστ. Η µέση θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 16 και 18 °C, και µπορεί να φθάσει το πολύ
τους 40 °C το καλοκαίρι.
4.7 Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς ε λ έ γ χ ο υ : :
Όνοµα:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Aceite Monterrubio»

∆ιεύθυνση: C/ Nicanor Guerrero, 9B
06427 Monterrubio de La Serena Badajoz
Τηλέφωνο: 924 61 00 88
Φαξ:

924 61 05 03

e-mail:

—

Το Consejo Regulador της προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) πληροί τους όρους του
προτύπου UNE-EN 45011
4.8 Ε π ι σ ή µ α ν σ η : Οι ετικέτες, οι συµπληρωµατικές ετικέτες και οι σφραγίδες των λαδιών που είναι
συσκευασµένα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν, κατά ευδιάκριτο τρόπο, την ονοµασία προέλευσης
«Aceite Monterrubio», καθώς και τα στοιχεία που προσδιορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η ετικέτα πρέπει να αναφέρει σαφώς την προέλευση του προϊόντος. Οι ετικέτες οι οποίες θα µπορούσαν για
κάποιο λόγο να προκαλέσουν σύγχυση στον καταναλωτή δεν εγκρίνονται. Το Consejo Regulador µπορεί
επίσης να αρνηθεί µία ετικέτα η οποία έχει ήδη εγκριθεί.
4.9 Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις:
Εθνικές απαιτήσεις

Νόµος αριθ. 25/1970 της 2ας ∆εκεµβρίου σχετικά µε το καθεστώς της αµπέλου, του οίνου και
των αλκοολούχων ποτών και ο οικείος κανονισµός που εγκρίθηκε µε το διάταγµα αριθ.
835/1972 της 23ης Μαρτίου
∆ιάταγµα αριθ. 835/1972 της 28ης Μαρτίου, κανονισµός του νόµου αριθ. 25/1970
∆ιάταγµα της 25ης Ιανουαρίου 1994 για τον προσδιορισµό της αντιστοιχίας µεταξύ της ισπανικής νοµοθεσίας και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 όσον αφορά τις ονοµασίες
προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
Βασιλικό ∆ιάταγµα αριθ. 1643/1999 της 22ας Οκτωβρίου για τη ρύθµιση της διαδικασίας
υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο κοινοτικό µητρώο προστατευοµένων ονοµασιών
προέλευσης και προστατευοµένων γεωγραφικών ενδείξεων
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Ανακοίνωση της Επιτροπής µε την οποία αναγνωρίζεται επίσηµα ότι έχουν καταστεί παρωχηµένες
ορισµένες πράξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας στο πεδίο της γεωργίας
(2006/C 148/09)
Κατάλογος πράξεων που πρέπει να αφαιρεθούν από την ενεργό σειρά του κοινοτικού κεκτηµένου
(Σιτηρά)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 949/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 145 της 4.6.2002, σ. 11 [392R1766-A05]
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1414/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 201 της 8.8.2003, σ. 16
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1526/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 229 της 27.8.2002, σ. 11
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2314/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 342 της 30.12.2003, σ. 32–33
(Οπωροκηπευτικά)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1428/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 206 της 3.8.2002, σ. 8
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1074/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 155 της 24.6.2003, σ. 7–8
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1913/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 283 της 31.10.2003, σ. 25–26
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1999/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 296 της 14.11.2003, σ. 15–16
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2310/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 342 της 30.12.2003, σ. 24–25
(Μπανάνες)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1101/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 150 της 6.6.2001, σ. 41
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1121/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 153 της 8.6.2001, σ. 12
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1402/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 189 της 11.7.2001, σ. 10–11
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2206/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 323 της 7.12.2001, σ. 10–15
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 353/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 55 της 26.2.2002, σ. 25–26
(Οίνος)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 644/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 91 της 31.3.2001, σ. 37–39
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 346/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 5 της 26.2.2002, σ. 12–13
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 347/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 55 της 26.2.2002, σ. 14–15
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2299/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 348 της 21.12.2002, σ. 72–73
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2328/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 349 της 24.12.2002, σ. 13–16
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 42/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 7 της 11.1.2003, σ. 3–24
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 597/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 85 της 2.4.2003, σ. 8–10
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1440/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 204 της 13.8.2003, σ. 32–50
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1472/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 211 της 21.8.2003, σ. 10–11
(Γάλα)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 887/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 127 της 23.5.2003, σ. 18
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1881/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 275 της 25.10.2003, σ. 30–31
(Βόειο κρέας)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1034/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 150 της 18.6.2003, σ. 21–23
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1033/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 150 της 18.6.2003, σ. 15–20
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1032/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 150 της 18.6.2003, σ. 9–14
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1059/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 161 της 19.6.2002, σ. 9–10
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1061/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 162 της 20.6.2002, σ. 6–9
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 604/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 86 της 3.4.2003, σ. 7–12
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1180/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 172 της 2.7.2002, σ. 11–12
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1197/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 174 της 4.7.2002, σ. 19–21
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1654/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 250 της 18.9.2002, σ. 3–5
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1655/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 250 της 18.9.2002, σ. 6–10
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1761/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 265 της 3.10.2002, σ. 8–12
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1834/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 278 της 16.10.2002, σ. 3–8
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1967/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 300 της 5.11.2002, σ. 9–15
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 315 της 19.11.2002, σ. 3–8
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2048/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 316 της 20.11.2002, σ. 9–14
(Ρύζι)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 346/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 50 της 25.2.2003, σ. 15–19
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1442/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 205 της 14.8.2003, σ. 3–8
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1443/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 205 της 14.8.2003, σ. 9–14
(Έλαια και λίπη)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 327/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 115 της 25.4.2001, σ. 12–13
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2599/2001 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 345 της 29.12.2001, σ. 43–44
(Ζάχαρη)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 181/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 31 της 1.2.2002, σ. 29
(Ακατέργαστος καπνός)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 735/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 113 της 30.4.2002, σ. 8
(Κρέας αιγοπροβάτων)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 41 της 13.2.2002, σ. 16–17
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 264/2002 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 39 της 9.2.2002, σ. 14
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 285/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 42 της 15.2.2003, σ. 28–30
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 774/2003 της Επιτροπής
Επίσηµη Εφηµερίδα L 112 της 6.5.2003, σ. 6–8
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Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(2006/C 148/10)
Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 15.5.2006

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 15.5.2006

Κράτος µέλος: ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας

Κράτος µέλος: Ελλάδα

Αριθµός ενίσχυσης: N 21/2006

Αριθµός ενίσχυσης: N 38/A/06

Τίτλος: Αποζηµίωση απωλειών λόγω εφαρµογής φυτο-υγειονοµικών µέτρων

Τίτλος: Πρόγραµµα ΖΕΥΣ (µέτρα υπέρ των γεωργών των οποίων οι
εκµεταλλεύσεις επλήγησαν από θεοµηνίες ή δυσµενείς καιρικές
συνθήκες κατά την περίοδο Μαρτίου 2004-∆εκεµβρίου 2005)

Στόχος: Ενίσχυση για την καταπολέµηση φυτικών ασθενειών
(Žin.

Στόχος: Αντιστάθµιση των απωλειών που προκλήθηκαν από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες

— 2003 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1706 dėl nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinio kompensavimo tvarkos (Žin.
2004 m., Nr. 4–58)

Νοµική βάση: Πρόγραµµα ΖΕΥΣ (µέτρα υπέρ των παραγωγών που
οι γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από θεοµηνίες ή
δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την χρονική περίοδο Μάρτιος
2004 — ∆εκέµβριος 2005 — Σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης)

Νοµική βάση:
— Lietuvos Respublikos fitosanitarijos
1999 m., Nr.113-3285);

įstatymas

— 2004 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D–88 dėl kompensacijos už nuostolius
dėl fitosanitarijos priemonių taikymo skaičiavimo metodikos (Žin. 2004 m., Nr. 38–1249)
Προϋπολογισµός: Ετήσιος προϋπολογισµός: 1 500 000 LTL
(κατά προσέγγιση 430 000 EUR)
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Έως ποσοστό 90 %
∆ιάρκεια: Αόριστη

Προϋπολογισµός: 70 000 000 EUR
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Από 50 έως 100 %
∆ιάρκεια: Έως 4 χρόνια
Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 15.5.2006
Κράτος µέλος: Ιταλία (Καµπανία)
Αριθµός ενίσχυσης: N 78/2006

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 15.5.2006
Κράτος µέλος: ∆ηµοκρατία της Λεττονίας
Αριθ. ενίσχυσης: NN 22//2006 (ex N 95/2005)
Τίτλος: Ενισχύσεις για αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκλήθηκαν
από θύελλα
Στόχος: Αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκλήθηκαν από θύελλα
Νοµική βάση: 2005. gada 25. janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2005. gadā un tā piešķiršanas kārtību”. (Publicēts: Vēstnesis Nr.
27; 17.2.2005.)
Προϋπολογισµός: 3 000 000 LVL (4 269 000 EUR)
Ένταση ή ποσό ενίσχυσης: Μέχρι ποσοστού 50 % του επιλέξιµου
κόστους
∆ιάρκεια: 2005

Τίτλος: Παρεµβάσεις στις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από
θεοµηνίες (χαλαζόπτωση της 7ης Ιουνίου 2005 στις επαρχίες
Napoli και Salerno)
Στόχος: Αποζηµιώσεις για τις ζηµίες στη γεωργική παραγωγή που
προκλήθηκαν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες
Νοµική βάση: Decreto legislativo n. 102/2004
Προϋπολογισµός: Παραποµπή στο εγκεκριµένο καθεστώς (NN
54/A/04)
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Έως και 80 %
∆ιάρκεια: Μέχρι τη λήξη των πληρωµών
Άλλες πληροφορίες: Μέτρο εφαρµογής του καθεστώτος που έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου κρατικής
ενίσχυσης NN 54/A/2004 (επιστολή της Επιτροπής C(2005) 1622
τελικό, της 7ης Ιουνίου 2005)

Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:

Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

24.6.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 15.5.2006
Κράτος µέλος: Ιταλία (Απουλία)
Αριθµός ενίσχυσης: N 156/2006
Τίτλος: Παρεµβάσεις στις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από
θεοµηνίες (καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις από τις 7 έως τις 22
Οκτωβρίου 2005 στις επαρχίες Brindisi και Taranto)
Στόχος: Αποζηµιώσεις για τις ζηµίες στις γεωργικές διαρθρώσεις
που προκλήθηκαν από δυσµενείς καιρικές συνθήκες
Νοµική βάση: Decreto legislativo n. 102/2004
Προϋπολογισµός: Παραποµπή στο εγκεκριµένο καθεστώς (NN
54/A/04)
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Έως και 100 %
∆ιάρκεια: Μέχρι τη λήξη των πληρωµών
Άλλες πληροφορίες: Μέτρο εφαρµογής του καθεστώτος που έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου κρατικής
ενίσχυσης NN 54/A/2004 (επιστολή της Επιτροπής C(2005) 1622
τελικό, της 7ης Ιουνίου 2005)
Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 148/33

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 8.12.2005
Κράτος µέλος: Ηνωµένο Βασίλειο
Αριθ. ενίσχυσης: N 516/2005
Τίτλος: Παράταση του προγράµµατος του φόρουµ της βιοµηχανίας κόκκινου κρέατος
Στόχος: Τριετής παράταση του προγράµµατος του φόρουµ της
βιοµηχανίας κόκκινου κρέατος, µε αύξηση του προϋπολογισµού
Νοµική βάση: Agriculture Act 1967, όπως τροποποιήθηκε
Προϋπολογισµός: Αύξηση του προϋπολογισµού:18 εκατ. GBP
(9,14 εκατοµ. EUR)
Ένταση ή ποσό ενίσχυσης: Μέχρι ποσοστού 100 %
∆ιάρκεια: Τριετής παράταση µέχρι τις 31 Mαρτίου 2009
Το κείµενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες),
χωρίς τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 148/34
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Κοινοποίηση τίτλων αρχιτεκτονικής
(2006/C 148/11)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1985, για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση µέτρων για τη διευκόλυνση της πραγµατικής άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και συγκεκριµένα το άρθρο
της 7, καθώς και η οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και ιδίως το άρθρο
της 21 παράγραφος 7, προβλέπουν ότι τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νοµοθετικές, ρυθµιστικές
και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν για τη χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τοµέα
που καλύπτεται από τις οδηγίες αυτές. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισηµαίνοντας τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα κράτη µέλη για τα πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπούς τίτλους εκπαίδευσης και, εφόσον χρειάζεται, για τον αντίστοιχο επαγγελµατικό τίτλο.
Η Πορτογαλία έχει κοινοποιήσει νέες ονοµασίες που πρέπει να προστεθούν στους πίνακες ονοµασιών των πτυχίων,
πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων αρχιτεκτονικής που επισυνάπτονται στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ και που περιλαµβάνονται επίσης στο παράρτηµα V.7.1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.
Η ανακοίνωση 2005/C 135/05 της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ (1), καθώς και το
παράρτηµα V.7.1. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων,
τροποποιούνται ως εξής:
οι ακόλουθες ονοµασίες πρέπει να προστεθούν στον πίνακα ονοµασιών των πτυχίων και των οργανισµών που
εκδίδουν τα πτυχία στην Πορτογαλία:
— Πορτογαλία: «Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura» — Universidade Lusíada de Lisboa —
1991/1992

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής 2005/C 135/05, της 2.6.2005, ΕΕ C 135 της 2.6.2005, σ. 5
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Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.4278 — PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2006/C 148/12)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 20 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση PAI Partners
S.A.S. («PAI», Γαλλία) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του
Συµβουλίου έλεγχο της AMEC SPIE S.A. («AMEC SPIE», Γαλλία), η οποία επί του παρόντος, ελέγχεται από την
AMEC plc µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την PAI: ιδιωτικός όµιλος επενδύσεων (private equity fund),
— για την AMEC SPIE: παροχή πολλαπλών τεχνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο και παροχή πολλαπλών
τεχνικών υπηρεσιών στους τοµείς της πυρηνικής ενέργειας, των υδρογονανθράκων, των επικοινωνιών, των
σιδηροδρόµων και των τεχνολογιών πληροφορικής.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 του Συµβουλίου (2) σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.4278 — PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA. Οι παρατηρήσεις
µπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 32· κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου έχει αντικατασταθεί από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου.
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∆ιαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές
(2006/C 148/13)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37, ΕΕ L 217 της
5.8.1998, σ. 18).

Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή

Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσµία «Status
quo» τριών µηνών (2)

2006/0260/UK

Κανονισµοί περί υποχρεώσεων ευθύνης παραγωγού (απορρίµµατα συσκευασίας) (Βόρεια Ιρλανδία) του 2006

1.9.2006

2006/0261/UK

Κανονισµοί περί εκπαίδευσης (διατροφικά πρότυπα για σχολικά γεύµατα) (Αγγλία) του 2006

1.9.2006

2006/0262/PL

Κανονισµός του υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της .............. 2006 για τον κατάλογο των
προϊόντων που χρησιµεύουν για την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας ή την προστασία της υγείας, της ζωής
και της περιουσίας, καθώς και για τις αρχές έγκρισης προς χρήση αυτών των προϊόντων

1.9.2006

2006/0263/NL

Κανονισµός του υφυπουργού Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που περιέχει τροποποίηση του κανονισµού περί λεπτοµερέστερων απαιτήσεων για τα πυροτεχνήµατα του 2004

4.9.2006

2006/0264/SI

Κανονισµός σχετικά µε τη ρύθµιση συγκεκριµένων απαιτήσεων υγιεινής για εργοστάσια στον τοµέα των τροφίµων
ζωικής προέλευσης

4.9.2006

2006/0265/S

Προδιαγραφές της Υπηρεσίας Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών περί τροποποίησης των προδιαγραφών
(2004:8) περί εξαίρεσης από την υποχρέωση άδειας για ορισµένους ραδιοποµπούς

4.9.2006

2006/0266/D

Κανονισµός για τις ηλεκτρονικές νοµικές συναλλαγές στο πρωτοδικείο του Αµβούργου σε θέµατα εµπορικού
µητρώου και µητρώου εταιρειών

7.9.2006

2006/0267/A

Περιγραφές ραδιοδιεπαφών, διεπαφή «δορυφορικής ραδιοεπικοινωνίας» αριθ. FSB- RU016

7.9.2006

2006/0268/UK

Κανονισµοί περί φυσικού µεταλλικού νερού, νερού πηγής και εµφιαλωµένου πόσιµου νερού (Ουαλία) του 2006

7.9.2006

2006/0269/PL

Κανονισµός του υπουργού Οικονοµίας για τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα γυάλινα πυκνόµετρα και για
το λεπτοµερές πεδίο των εξετάσεων και των ελέγχων που διεξάγονται κατά το νόµιµο µετρολογικό έλεγχο αυτών
των οργάνων µέτρησης

8.9.2006

2006/0270/NL

Σχέδιο κανονισµού για τροποποίηση του κανονισµού περί συσκευασίας του Συνδέσµου Παραγωγών Ποτών 2003

8.9.2006

Έτος — αριθµός καταχώρισης — κράτος µέλος που θεσπίζει τα σχέδια.
Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν µπορεί να εκδοθεί.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ µέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες συνδεόµενων µε φορολογικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά την
έννοια του άρθρου 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
5
( ) Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Η Επιτροπή υπενθυµίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά µε την
υπόθεση C 194-94 (Συλ. Ι, σ. 2201), σύµφωνα µε την οποία το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει
ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (πρώην οδηγία 83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερµηνεύονται υπό την έννοια
ότι οι ιδιώτες µπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρµογή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της
1.10.1986, σ. 4).
Έτσι, εφόσον δε τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρµοστες
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης, απευθυνθείτε στην:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Επιχειρήσεις και βιοµηχανία, Τµήµα C3
B-1049 Bρυξέλλες
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
∆είτε επίσης την ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις αυτές, µπορείτε να απευθύνεστε στις εθνικές υπηρεσίες οι
οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
98/34/ΕΚ

ΒΕΛΓΙΟ

Κοινή ταχυδροµική θυρίδα για τα µηνύµατα κοινοποίησης —
noti@ebst.dk

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
(Ποιότητα και ασφάλεια
Οµοσπονδιακή δηµόσια υπηρεσία για την οικονοµία, τις ΜΜΕ, τις
µεσαίες τάξεις και την ενέργεια)
NG III — 4ème étage
boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles

Ιστοχώρος: http://www.ebst.dk/Notifikationer

Mme Pascaline Descamps
Τηλ.: (32-2) 277 80 03
Φαξ: (32-2) 277 54 01
Ηλ. ταχ.: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
Γενικό ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be
Ιστοχώρος: http://www.mineco.fgov.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2
Mr Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Τηλ.: (420) 224 90 71 23
Φαξ: (420) 224 91 49 90
Ηλ. ταχ.: chloupek@unmz.cz
Ms Lucie Růžičková
Τηλ.: (420) 224 90 71 39
Φαξ: (420) 224 90 71 22
Ηλ. ταχ.: ruzickova@unmz.cz
Γενικό ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Τεχνολογίας)
Referat XA2
Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin
Frau Christina Jäckel
Τηλ.: (49-30) 20 14 63 53
Φαξ.: (49-30) 20 14 53 79
Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de
Ιστοχώρος: http://www.bmwa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn
Mr Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Τηλ.: (372-6) 25 64 05
Φαξ: (372-6) 31 30 29
Ηλ. ταχ.: karl.stern@mkm.ee
Γενικό ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee
Ιστοχώρος: http://www.mkm.ee

Ιστοχώρος: http://www.unmz.cz
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΑΝΙΑ
Erhvervs- og Byggestyrelsen
(National Agency for Enterprise and Construction)
(∆ανική υπηρεσία Επιχειρίσεων και Στέγασης)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (ή DK-2100 Copenhagen OE)
Mr Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Τηλ.: (45) 35 46 63 66 (απευθείας)
Ηλ. ταχ.: bbc@ebst.dk
Ms Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Τηλ.: (45) 35 46 62 87 (απευθείας)
Φαξ: (45) 35 46 62 03
Ηλ. ταχ.: bij@ebst.dk

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Μεσογείων 119
GR-101 92 Αθήνα
Τηλ.: (30) 21 06 96 98 63
Φαξ: (30) 21 06 96 91 06
ΕΛΟΤ
Αχαρνών 313
GR-111 45 Αθήνα
Ms Evangelia Alexandri
Τηλ.: (30) 21 02 12 03 01
Φαξ: (30) 21 02 28 62 19
Ηλ. ταχ.: alex@elot.gr
Γενικό ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr
Ιστοχώρος: http://www.elot.gr
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres «Ágora»
C/ Serrano Galvache, 26-4a
E-20033 Madrid

Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
(Υπουργείο των ∆ραστηριοτήτων Παραγωγής
Γενική ∆ιεύθυνση ανάπτυξης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας
Τεχνική επιθεώρηση της βιοµηχανίας — Γραφείο F1)
Via Molise 2
I-00187 Roma

Sr. Angel Silván Torregrosa
Τηλ.: (34) 913 79 83 32

Sig. Vincenzo Correggia
Τηλ.: (39) 06 47 05 22 05
Φαξ: (39) 06 47 88 78 05
Ηλ. ταχ.: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sra Esther Pérez Peláez
Τεχνικός Σύµβουλος
Ηλ. ταχ.: esther.perez@ue.mae.es
Τηλ.: (34) 913 79 84 64
Φαξ: (34) 913 79 84 01
Γενικό ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

Sig. Enrico Castiglioni
Τηλ.: (39) 06 47 05 26 69
Φαξ: (39) 06 47 88 78 05
Ηλ. ταχ.: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it
Γενικό ηλ. ταχ.: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it
Ιστοχώρος: http://www.minindustria.it

ΓΑΛΛΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Délégation interministérielle aux normes
Dipartimento per le imprese
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et
des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la
propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Mme Suzanne Piau
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 04
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Mme Françoise Ouvrard
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 05
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
Γενικό ηλ. ταχ.: d9834.france@industrie.gouv.fr

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
(Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης της Ιρλανδίας)
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13-15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia
Τηλ.: (357-22) 40 93 10
Φαξ: (357-22) 75 41 03
Mr Antonis Ioannou
Τηλ.: (357-22) 40 94 09
Φαξ: (357-22) 75 41 03
Ηλ. ταχ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy
Γενικό ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Ιστοχώρος: http://www.cys.mcit.gov.cy

ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brīvības Street
LV-1519 Riga
Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification
Division
Τηλ.: (371) 701 32 30
Φαξ: (371) 728 08 82

Mr Tony Losty
Τηλ.: (353-1) 807 38 80
Φαξ: (353-1) 807 38 38
Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination
Τηλ.: (371) 701 32 36
Τηλ.: (371) 701 30 67
Φαξ: (371) 728 08 82
Ηλ. ταχ.: zanda.liekna@em.gov.lv

Ιστοχώρος: http://www.nsai.ie/

Γενικό ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius
Ms Daiva Lesickiene
Τηλ.: (370-5) 270 93 47
Φαξ: (370-5) 270 93 67
Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt
Ιστοχώρος: http://www.lsd.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
SEE — Service de l'Energie de l'Etat
(Κρατική υπηρεσία ενέργειας)
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10
L-2010 Luxembourg

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Υπουργείο Οικονοµικών
Φορολογική υπηρεσία/Βόρειο τελωνείο
Οµάδα «ειδικής αντιµετώπισης πελατών»
Κεντρική υπηρεσία εισαγωγών και εξαγωγών
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Dhr. Ebel van der Heide
Τηλ.: (31-50) 523 21 34
Mw. Hennie Boekema
Τηλ.: (31-50) 523 21 35
Mw. Tineke Elzer
Τηλ.: (31-50) 523 21 33
Φαξ: (31-50) 523 21 59

M. J.P. Hoffmann
Τηλ.: (352) 46 97 46 1
Φαξ: (352) 22 25 24
Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu

Γενικό ηλ. ταχ.:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

Ιστοχώρος: http://www.see.lu

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Εργασίας)
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15
H-1880
Mr Zsolt Fazekas
Leading Councillor
Ηλ. ταχ.: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Τηλ.: (36-1) 374 28 73
Φαξ: (36-1) 473 16 22
Ηλ. ταχ.: notification@gkm.gov.hu
Ιστοχώρος: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

ΜΑΛΤΑ
Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta
Τηλ.: (356) 21 24 24 20
Τηλ.: (356) 21 24 32 82
Φαξ: (356) 21 24 24 06
Ms Lorna Cachia
Ηλ. ταχ.: lorna.cachia@msa.org.mt
Γενικό ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt
Ιστοχώρος: http://www.msa.org.mt

Frau Brigitte Wikgolm
Τηλ.: (43-1) 711 00 58 96
Φαξ: (43-1) 715 96 51 ή (43-1) 712 06 80
Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at
Ιστοχώρος: http://www.bmwa.gv.at
ΠΟΛΩΝΙΑ
Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Ms Barbara Nieciak
Τηλ.: (48-22) 693 54 07
Φαξ: (48-22) 693 40 28
Ηλ. ταχ.: barnie@mg.gov.pl
Ms Agata Gągor
Τηλ.: (48-22) 693 56 90
Γενικό ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto Portugês da Qualidade
(Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας)
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica
Sra Cândida Pires
Τηλ.: (351) 212 94 82 36 ή 81 00
Φαξ: (351) 212 94 82 23
Ηλ. ταχ.: c.pires@mail.ipq.pt
Γενικό ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt
Ιστοχώρος: http://www.ipq.pt
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana
Ms Vesna Stražišar
Τηλ.: (386-1) 478 30 41
Φαξ: (386-1) 478 30 98
Ηλ. ταχ.: contact@sist.si

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας
∆ιεύθυνση 2 — πρότυπα και τεχνικοί κανονισµοί)
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Mr Philip Plumb
Τηλ.: (44-20) 72 15 14 88
Φαξ: (44-20) 72 15 15 29
Ηλ. ταχ.: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk
Ιστοχώρος: http://www.dti.gov.uk/strd

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ms Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava
Τηλ.: (421-2) 52 49 35 21
Φαξ: (421-2) 52 49 10 50
Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας)
Υποδοχή επισκεπτών:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
και
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority
(Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ)
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles
Ms Adinda Batsleer
Τηλ.: (32-2) 286 18 61
Φαξ: (32-2) 286 18 00
Ηλ. ταχ.: aba@eftasurv.int
Ms Tuija Ristiluoma
Τηλ.: (32-2) 286 18 71
Φαξ: (32-2) 286 18 00
Ηλ. ταχ.: tri@eftasurv.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Ιστοχώρος: http://www.eftasurv.int

Ms Katri Amper
Τηλ.: (358-9) 16 06 46 48
Γενικό ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Ιστοχώρος: http://www.ktm.fi

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
(ΕΖΕΣ
Τµήµα αγαθών
Γραµµατεία ΕΖΕΣ)
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Bruxelles
Ms Kathleen Byrne
Τηλ.: (32-2) 286 17 49
Φαξ: (32-2) 286 17 42
Ηλ. ταχ.: kathleen.byrne@efta.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Ιστοχώρος: http://www.efta.int

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Kommerskollegium
(Εθνικός Φορέας Εµπορίου)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Υφυπουργείο εξωτερικού εµπορίου
Γενική ∆ιεύθυνση τυποποίησης για το εξωτερικό εµπόριο
Inönü Bulvari no 36
TR-06510
Emek — Ankara

Ταχυδροµική διεύθυνση:
PO Box 32
FIN-00023 Government
Ms Leila Orava
Τηλ.: (358-9) 16 06 46 86
Φαξ: (358-9) 16 06 46 22
Ηλ. ταχ.: leila.orava@ktm.fi

Ms Kerstin Carlsson
Τηλ.: (46-8) 690 48 82 ή (46-8) 690 48 00
Φαξ: (46-8) 690 48 40 ή (46-8) 30 67 59
Ηλ. ταχ.: kerstin.carlsson@kommers.se
Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se
Ιστοχώρος: http://www.kommers.se

Mr Mehmet Comert
Τηλ.: (90-312) 212 58 98
Φαξ: (90-312) 212 87 68
Ηλ. ταχ.: comertm@dtm.gov.tr
Ιστοχώρος: http://www.dtm.gov.tr
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Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά µε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.4206 — Veolia-BCP/SNCM)
(2006/C 148/14)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 29 Μαΐου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συµβατή µε την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Το πλήρες κείµενο της απόφασης διατίθεται
µόνο στη γαλλική γλώσσα και θα δηµοσιευθεί µετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηµατικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισµό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισµό των µεµονωµένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια µε τις εταιρείες, τους αριθµούς υποθέσεων, τις ηµεροµηνίες και τους διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική µορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex µε τον αριθµό εγγράφου 32006M4206. Το EURLex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νοµοθεσία (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).
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III
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προκήρυξη δηµοπρασίας καθορισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς ορισµένες τρίτες
χώρες
(2006/C 148/15)
I. ΣΚΟΠΟΣ

III. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. ∆ιενεργείται δηµοπρασία καθορισµού της επιστροφής κατά την
εξαγωγή κριθής που υπάγεται του κωδικού ΣΟ 1003 00 90
προς ορισµένες τρίτες χώρες.

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται γραπτώς πρέπει να περιέλθουν, το αργότερο στις ηµεροµηνίες και τις ώρες που αναφέρονται στο τίτλο II, είτε µε κατάθεση έναντι δελτίου παραλαβής,
είτε µε συστηµένη επιστολή, είτε µε τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφηµα
σε µία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

2. Η συνολική ποσότητα που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
καθορισµού της ανώτατης επιστροφής κατά την εξαγωγή όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (1), αφορά περίπου 1 000 000
τόνους.
3. Η δηµοπρασία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
— του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συµβουλίου (2),
— του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95,
— του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 935/2006 της Επιτροπής (3).
II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη των
εβδοµαδιαίων δηµοπρασιών αρχίζει στις 30.6.2006 και λήγει
στις 6.7.2006, ώρα 10.00.
2. Για τις επόµενες εβδοµαδιαίες δηµοπρασίες, η προθεσµία
υποβολής των προσφορών λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 10.00 µε
εξαίρεση τις, 3 Αυγούστου 2006, 17 Αυγούστου 2006, 24
Αυγούστου 2006, 2 Νοεµβρίου 2006, 28 ∆εκεµβρίου 2006,
5 Απριλίου 2007 και 17 Μαΐου 2007.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τη δεύτερη εβδοµαδιαία δηµοπρασία και για τις επόµενες αρχίζει να ισχύει την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη της εν λόγω προηγούµενης
προθεσµίας..

— Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Φαξ (322) 287 25 24
— Státní zemědělský intervenční fond
Odbor zahraničního obchodu
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Τηλ. (420) 222 87 14 58
Φαξ (420) 222 87 15 63
— Direktoratet for Fødevareerhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 Copenhague
Φαξ 33 92 69 48
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Φαξ 00 49 228 6845 3624
— Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Narva maantee 3
Tartu 51009
Τηλ. (372) 7 37 12 00
Φαξ (372) 7 37 12 01
E-mail: pria@pria.ee

3. Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται µόνο για το άνοιγµα της
παρούσας δηµοπρασίας. Με την επιφύλαξη της τροποποίησης ή
της αντικατάστασης της, η παρούσα προκήρυξη ισχύει για όλες
τις εβδοµαδιαίες δηµοπρασίες που διενεργούνται κατά τη
διάρκεια ισχύος της δηµοπρασίας.

— OPEKEPE
241, rue Acharnon
GR-10446 Athènes
Τέλεξ 221736 ITAG GR
Φαξ 862 93 73

(1) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία φορά από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της
27.4.2004, σ. 50).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(3) ΕΕ L 172 της 24.6.2006, σ. 3.

— Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
c/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Τέλεξ 23427 FEGA E
Φαξ 521 98 32, 522 43 87
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— Office national interprofessionnel des grandes cultures
(ONIGC)
120, Boulevard de Courcelles
F-75017 Paris
Φαξ 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

— Hoofdproductschap Akkerbouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Nederland
Φαξ (31 70) 346 14 00

— Department of Agriculture and Food
Other Market Supports Division
Johnstown Castle Estate
Co. Wexford
Ireland
Φαξ 053 42843

— AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Τηλ. (43 1) 33151 — 328, (43 1) 33151 — 258
Φαξ (43 1) 33151 4469, (43 1) 33151 4624

— Ministero per le attività produttive, direzione generale
per la politica commerciale e per la gestione del regime
degli scambi, divisione II
viale America
I-00144 Roma
Τέλεξ MINCOMES 623437, 610083, 610471
Φαξ 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

— Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotem
Zagranicą
Dział Produktów Zbożowych
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Τηλ. (48-22) 661 75 90
Φαξ (48-22) 661 74 06

— Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών,
Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)
CY-2000 /Nicosia
Τηλ. (357) 22 55 77 77
Φαξ (357) 22 55 77 55
E-mail commissioner@capo.gov.cy

— Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e
Impostos Especiais sobe o Consumo
Terreiro do Trigo — Efidicio da Alfandega
P-1149-060 Lisboa
Φαξ (351-21) 881 42 61
Τηλ. (351-21) 881 42 63

— Lauku Atbalsta Dienests
Republikas laukums 2
LV-Rīga, — 1981
Τηλ. (371) 702 7893
Φαξ (371) 702 7892
E-mail: lad@lad.gov.lv

— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Dunajska Cesta 160
SLO-1000 Ljubljana
Τηλ. (386) 14 78 92 28
Φαξ (386) 14 79 92 06

— Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos
Uzsienio Prekybos Departamentas
Blindziu g. 17
LT-08111 Vilnius
Τηλ. (370) 52 69 17
Φαξ (370) 52 69 03

— Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Τηλ. (421) 259 26 63 97
Φαξ (421) 259 26 63 61

— Service d'économie rurale, office du blé
113-115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Τέλεξ AGRIM L 2537;
Φαξ 45 01 78
— Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út. 22-24.
H-1095 Budapest
Τηλ. (36) 1 — 219 45 20
Φαξ (36) 1 — 219 45 11
— Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit
Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Barriera Wharf
MT-Valletta CMR 02
Τηλ. (356) 22952 227/225/115
Φαξ (356) 22952 224
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— Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Interventioyksikkö — Intervention Unit
Malminkatu 16, Helsinki
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ.: +358 (0) 9 16001
Φαξ: +358 (0) 9 1605 2772, +358 (0) 9 1605 2778
— Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
S-55182 Jönköping
Φαξ 46 36 19 05 46
— Cereals Exports — Rural Payments Agency
Lancaster House, Hampshire Court
Newcastle upon Tyne NE4 6YH
United Kingdom
Τηλ. 44 (0191) 226 5286
Φαξ 44 (0191) 226 5101
E-mail: cerealexports@rpa.gsi.gov.uk
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Οι προσφορές που δεν υποβάλλονται µε τέλεξ, φαξ ή
τηλεγράφηµα πρέπει να περιέλθουν στη σχετική διεύθυνση µέσα
σε διπλό σφραγισµένο φάκελο. Ο εσωτερικός φάκελος, ο οποίος
πρέπει επίσης να είναι σφραγισµένος, πρέπει να φέρει την
ένδειξη:
«Προσφορά σε σχέση µε τη δηµοπρασία επιστροφής κατά
την εξαγωγή κριθής προς ορισµένες τρίτες χώρες, — [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 935/2006 — Εµπιστευτικό».
Μέχρι την ανακοίνωση από το οικείο κράτος µέλος στον ενδιαφερόµενο της κατακύρωσης της δηµοπρασίας, οι υποβληθείσες
προσφορές παραµένουν κλειστές.
2. Η προσφορά καθώς και η απόδειξη και η δήλωση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1501/95 διατυπώνονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στον αρµόδιο οργανισµό
του οποίου υποβλήθηκε η προσφορά.
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IV. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η εγγύηση της δηµοπρασίας συνιστάται υπέρ του αρµόδιου οργανισµού.
V. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θεµελιώνει:
α) το δικαίωµα έκδοσης πιστοποιητικού εξαγωγής στο κράτος
µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η προσφορά, µε µνεία της επιστροφής κατά την εξαγωγή που αναφέρεται στην προσφορά και
χορηγήθηκε για την εν λόγω ποσότητα·
β) την υποχρέωση να ζητηθεί από το κράτος µέλος που αναφέρεται
στο σηµείο α) η έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής για την
ποσότητα αυτή.
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Προκήρυξη δηµοπρασίας καθορισµού της επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου προς ορισµένες
τρίτες χώρες
(2006/C 148/16)
I. ΣΚΟΠΟΣ

1. ∆ιενεργείται δηµοπρασία καθορισµού της επιστροφής κατά την
εξαγωγή µαλακού σίτου του κωδικού ΣΟ 1001 90 99 προς
ορισµένες τρίτες χώρες.
2. Η συνολική ποσότητα που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
καθορισµού της ανώτατης επιστροφής κατά την εξαγωγή όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (1), αφορά περίπου 2 000 000
τόνους.
3. Η δηµοπρασία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
— του κανονισµού
Συµβουλίου (2),

(ΕΟΚ)

αριθ.

1784/2003

του

— του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1501/95,
— του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 936/2006 της Επιτροπής (3).
II. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για την πρώτη των
εβδοµαδιαίων δηµοπρασιών αρχίζει στις 30.6.2006 και λήγει
στις 6.7.2006, ώρα 10.00.
2. Για τις επόµενες εβδοµαδιαίες δηµοπρασίες, η προθεσµία
υποβολής των προσφορών λήγει κάθε Πέµπτη, ώρα 10.00, µε
εξαίρεση τις 3 Αυγούστου 2006, 17Αυγούστου 2006, 24
Αυγούστου 2006, 2 Νοεµβρίου 2006, 28 ∆εκεµβρίου 2006,
5 Απριλίου 2007 και 17 Μαΐου 2007.
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τη δεύτερη εβδοµαδιαία δηµοπρασία και για τις επόµενες αρχίζει να ισχύει την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη της εν λόγω προηγούµενης
προθεσµίας.
3. Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται µόνο για το άνοιγµα της
παρούσας δηµοπρασίας. Με την επιφύλαξη της τροποποίησης ή
της αντικατάστασης της, η παρούσα προκήρυξη ισχύει για όλες
τις εβδοµαδιαίες δηµοπρασίες που διενεργούνται κατά τη
διάρκεια ισχύος της δηµοπρασίας.
Ωστόσο, για τις εβδοµάδες εκείνες κατά τις οποίες δεν συνέρχεται η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών, η υποβολή προσφορών
αναστέλλεται.
III. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές που υποβάλλονται γραπτώς πρέπει να περιέλθουν, το αργότερο στις ηµεροµηνίες και τις ώρες που αναφέρονται στον τίτλο II, είτε µε κατάθεση έναντι δελτίου παραλαβής, είτε µε συστηµένη επιστολή, είτε µε τέλεξ, φαξ ή
τηλεγράφηµα σε µία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
— Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Φαξ (322) 287 25 24
( ) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της
27.4.2004, σ. 50).
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.
(3) ΕΕ L 172 της 24.6.2006, σ. 6.
1

— Státní zemědělský intervenční fond
Odbor zahraničního obchodu
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Τηλ. (420) 222 87 14 58
Φαξ (420) 222 87 15 63
— Direktoratet for Fødevareerhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Φαξ 33 92 69 48
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Φαξ 00 49 228 6845 3624
— Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Narva maantee 3
Tartu 51009
Τηλ. (372) 7 37 12 00
Φαξ (372) 7 37 12 01
E-mail: pria@pria.ee
— OPEKEPE
241, rue Acharnon
GR-10446 Athènes
Τέλεξ 221736 ITAG GR
Φαξ 862 93 73
— Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
c/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Τέλεξ 23427 FEGA E
Φαξ 521 98 32, 522 43 87
— Office national interprofessionnel des grandes cultures
(ONIGC)
120, Boulevard de Courcelles
F-75017 Paris
Φαξ 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32
— Department of Agriculture and Food
Other Market Supports Division
Johnstown Castle Estate
Co. Wexford
Ireland
Φαξ 053 42843
— Ministero per le attività produttive, direzione generale
per la politica commerciale e per la gestione del regime
degli scambi, divisione II
viale America
I-00144 Roma
Τέλεξ MINCOMES 623437, 610083, 610471;
Φαξ 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531
— Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών,
Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)
CY-2000 /Nicosia
Τηλ. (357) 22 55 77 77
Φαξ (357) 22 55 77 55
E-mail commissioner@capo.gov.cy
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— Lauku Atbalsta Dienests
Republikas laukums 2
Rīga, LV — 1981
Τηλ. (371) 702 7893
Φαξ (371) 702 7892
E-mail: lad@lad.gov.lv

— Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Τηλ. (421) 259 26 63 97
Φαξ (421) 259 26 63 61

— Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos
Uzsienio Prekybos Departamentas
Blindziu g. 17
LT-08111 Vilnius
Τηλ. (370) 52 69 17
Φαξ (370) 52 69 03

— Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Interventioyksikkö — Intervention Unit
Malminkatu 16, Helsinki
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
Τηλ.: +358 (0) 9 16001
Φαξ: +358 (0) 9 1605 2772, +358 (0) 9 1605 2778
— Statens Jordbruksverk
Vallgatan 8
S-55182 Jönköping
Φαξ 46 36 19 05 46

— Service d'économie rurale, office du blé
113-115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Τέλεξ AGRIM L 2537;
Φαξ 45 01 78

— Cereals Exports — Rural Payments Agency
Lancaster House, Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 6YH — United Kingdom
Τηλ. 44 (0191) 226 5286
Φαξ 44 (0191) 226 5101
E-mail: cerealexports@rpa.gsi.gov.uk

— Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út. 22-24.
H-1095 Budapest
Τηλ. (36) 1 — 219 45 20
Φαξ (36) 1 — 219 45 11
— Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit
Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Barriera Wharf
MT-Valletta CMR 02
Τηλ. (356) 22952 227/225/115
Φαξ (356) 22952 224

Οι προσφορές που δεν υποβάλλονται µε τέλεξ, φαξ ή
τηλεγράφηµα πρέπει να περιέλθουν στη σχετική διεύθυνση µέσα
σε διπλό σφραγισµένο φάκελο. Ο εσωτερικός φάκελος, ο οποίος
πρέπει επίσης να είναι σφραγισµένος, πρέπει να φέρει την
ένδειξη:

— Hoofdproductschap Akkerbouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Nederland
Φαξ (31 70) 346 14 00

«Προσφορά σε σχέση µε τη δηµοπρασία επιστροφής κατά
την εξαγωγή µαλακού σίτου προς ορισµένες τρίτες χώρες,
— [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 936/2006 — Εµπιστευτικό».
Μέχρι την ανακοίνωση από το οικείο κράτος µέλος στον ενδιαφερόµενο της κατακύρωσης της δηµοπρασίας, οι υποβληθείσες
προσφορές παραµένουν κλειστές.

— AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Τηλ. (43 1) 33151 — 328, (43 1) 33151 — 258
Φαξ (43 1) 33151 4469, (43 1) 33151 4624
— Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotem
Zagranicą
Dział Produktów Zbożowych
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Τηλ. (48-22) 661 75 90
Φαξ (48-22) 661 74 06
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— Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e
Impostos Especiais sobe o Consumo
Terreiro do Trigo — Efidicio da Alfandega
P-1149-060 Lisboa
Φαξ (351-21) 881 42 61
Τηλ. (351-21) 881 42 63
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Dunajska Cesta 160
1000 Ljubljana
Τηλ. (386) 14 78 92 28
Φαξ (386) 14 79 92 06

2. Η προσφορά καθώς και η απόδειξη και η δήλωση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1501/95 διατυπώνονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στον αρµόδιο οργανισµό
του οποίου υποβλήθηκε η προσφορά.
IV. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η εγγύηση της δηµοπρασίας συνιστάται υπέρ του αρµόδιου οργανισµού.
V. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θεµελιώνει:
α) το δικαίωµα έκδοσης πιστοποιητικού εξαγωγής στο κράτος
µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η προσφορά, µε µνεία της επιστροφής κατά την εξαγωγή που αναφέρεται στην προσφορά και
χορηγήθηκε για την εν λόγω ποσότητα·
β) την υποχρέωση να ζητηθεί από το κράτος µέλος που αναφέρεται
στο σηµείο α) η έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής για την
ποσότητα αυτή.

